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FAKTOR PENYEBAB ANAK BEKERJA  

DAN UPAYA PENCEGAHANNYA 
(Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal di Kota Kediri) 

Oleh: Netty Endrawati
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ABSTRACT 

 

Child labor normatively prohibited under act number 13 Year 2003 

on Manpower, and it’s implementing regulations. But empirically, 

based on research in Kediri, it is found child workers in the informal 

sector which is scattered in various types of work. This is purely 

based on family economic pressure that has an impact on other 

factors that force children to work. Prevention can be done if the 

government immediately improves the welfare of the people, and 

conducted training and supervision of the business actors in the field 

of labor and society, in hopes of raising awareness to obey the norms 

of labor law. 
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I. Pendahuluan 

Sejak merdeka Tahun l945, Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai 

negara hukum
2
, yang ingin mewujudkan rakyatnya makmur, sejahtera, dan 

berkeadilan. Keinginan ini tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang     

Dasar 1945 alinea IV, yang dirumuskan:”...negara melindungi segenap bangsa, 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, keadilan,....”
3
,   

dan menurut Indrati Soeprapto, tipe negara hukum yang dianut Indonesia,    

adalah “negara hukum pengurus” (verzorgingstaat)
4
.  

                                                
1 Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri-Kediri 
2 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar l945 butir 1 tentang Sistem Pemerintahan, dan 

setelah dilakukan perubahan UUD l945, ide negara hukum dicantumkan di dalam Pasal 1 ayat (3) 

UUD l945, yang dirumusan” Indonesia adalah negara hukum. 
3 Selengkapnya baca Pembukaan Undang -Undang Dasar l945 alinea IV.  
4Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya), 

Kanisius, l998, hlm.1. 



20 

 Sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan, negara harus 

menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya di dalam 

konstitusi negara, dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara    

di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, 

menghormati dan menghargai serta melakukan pemenuhan terhadap hak-hak 

warga negara tersebut, khususnya pemenuhan hak-hak asasi warga negara dalam 

kehidupan nyata. Selanjutnya mengenai kewajiban untuk memberikan  

pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi bagi seluruh warga 

negara dan rakyat ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28I UUD l945,           

yang dirumuskan: “perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.  

Salah satu hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara    

adalah hak di bidang ketenagakerjaan, yang dalam hal ini hak untuk bekerja dan 

memperoleh pekerjaan, diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD l945, 

yang dirumuskan:”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan  

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Di samping itu juga dapat dilihat di 

dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD l945, yang dirumuskan: ”Setiap      

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja”. 

 Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, memang merupakan hak 

setiap orang sebagai warga negara, baik itu secara pribadi maupun secara 

bersama-sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis 

kelamin, suku, agama, ras dan golongan. Dalam hal tenaga kerja perempuan,     

hal ini merupakan pencerminan prinsip non diskriminasi, yang telah diatur    

dalam Konvensi 1958 Nomor 111 Tentang Larangan Melakukan Diskriminasi 

Terhadap Perempuan berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan atau   

Discrimination Employment and Occupation Convention. Persamaan      

kedudukan tanpa diskriminasi memang merupakan prinsip hak asasi, namun    

tidak berarti semua orang memiliki kebebasan yang sebebas-bebasya tanpa 

pembatasan, sebab pada dasarnya di dalam kebebasan seseorang terdapat 

kebebasan orang lain, di dalam hak seseorang juga terdapat hak orang lain, 

sehingga sebebas apapun seseorang menuntut pemenuhan dan penggunaan hak 

asasinya, namun tetap harus memperhatikan hak orang lain. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka harus dilakukan keseimbangan antara hak asasi               

dengan kewajiban asasi setiap orang, sehingga tidak merugikan hak asasi orang 

lain, dan antara keduanya dapat berjalan secara seimbang. 

Di Indonesia upaya pemenuhan dan perlindungan hukum hak asasi di 

bidang ketenagakerjaan, khususnya hak seseorang untuk bekerja dan    

memperoleh pekerjaan telah lama diatur dalam Undang-Undang  

Ketenagakerjaan, dan terakhir diatur  dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
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2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan sekaligus menggantikan  Undang-undang 

Ketenagakerjaan yang pernah berlaku di Indonesia. Pada dasarnya Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur  

keseimbangan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, sehingga masing-

masing pihak tidak ada yang dirugikan. Undang-Undang ini memandang bahwa 

pengusaha dan pekerja merupakan mitra kerja dalam rangka mewujudkan     

tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana 

yang telah dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Prinsip dasar     

pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan terutama menyangkut perlindungan hukum, pengupahan, dan 

kesejahteraan, yang merupakan hak-hak normatif pekerja, sekaligus sebagai 

bentuk pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak untuk bekerja   

dan memperoleh pekerjaan sebagai manifestasi hak asasi yang dijamin oleh   

UUD l945.  

Salah satu aspek yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun   

2003 tentang Ketenagakerjaan ini menyangkut perlindungan, pengupahan, dan 

kesejahteraan pekerja anak, yang pengaturannya dicantumkan di dalam   

ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75. Di dalam ketentuan     

Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003     

dirumuskan:” Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Filosofi larangan     

anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebenarnya erat kaitannya dengan    

upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin di dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang 

mempekerjakan anak tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1)  

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang 

dirumuskan bahwa:”setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat dan negara”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dinyatakan 

bahwa:”hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak 

itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.   

Kemudian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari sisi   

ekonomi termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur di dalam ketentuan Pasal   

64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang 

dirumuskan:”setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 

eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya,     

sehingga dapat menggangu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan    

sosial, dan mental spiritualnya”.  Dengan demikian, apapun alasannya anak    

tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor 

informal. Hal ini didasarkan atas asumsi, bahwa anak-anak yang bekerja atau 

terpaksa bekerja dapat dipastikan akan terganggu pendidikannya, terganggu 

kesehatan fisiknya, terganggu moralnya, termasuk terganggu kehidupan sosial 
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serta mental spiritualnya. Jadi, secara filosofis larangan mempekerjakan anak     

ini semata-mata dimasudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum 

terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka 

mempersiapkan masa depannya.  

Banyaknya kemajuan yang dicapai kota Kediri akhir-akhir ini,     

membuka peluang kerja bagi masyarakat kota Kediri, termasuk kesempatan    

kerja bagi anak untuk bekerja atau kesempatan untuk memperkerjakan    anak-

anak yang sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan tidak 

diperbolehkan. Namun berdasarkan hasil penelitian, di kota Kediri banyak 

ditemukan anak yang bekerja atau anak yang dipekerjakan di sektor formal, 

maupun di sektor informal dengan maupun tanpa ikatan atau hubungan kerja 

dengan pihak yang memberikan pekerjaan. Fenomena pekerja anak di Kota  

Kediri dapat dijumpai di berbagai bidang pekerjaan, seperti di pertokoan, pabrik 

rokok yang bersifat home industry, warung-warung makan, penjaja koran, 

pedagang asong di terminal, dan di perempatan lampu merah, serta di sejumlah 

tempat lain yang mudah ditemukan. 

Alasan apapun yang digunakan bagi anak-anak yang bekerja atau 

dipekerjakan, termasuk bekerja di sektor informal tidak dapat dibenarkan, dan 

dirasakan tidak adil apabila dilakukan pembiaran. Merupakan kesalahan 

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah apabila membiarkan 

anak-anak bekerja atau dipekerjakan di sektor informal tanpa jaminan 

perlindungan hukum yang pasti terhadap hak-haknya. Perlindungan hukum 

tersebut sangat terkait dengan bahaya atau resiko-resiko yang mungkin akan 

timbul dan dihadapi oleh anak pada saat bekerja, mengingat anak-anak belum 

cukup mampu untuk menghindar dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya 

resiko-resiko pekerjaan, seperti pemerkosaan, sodomi, pembunuhan, eksploitasi 

seperti pemaksaan untuk menjadi pengemis, penelantaran, perdagangan anak 

(traficking), pelacuran anak, dan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya 

lainnya, yang disebabkan ketidak berdayaannya untuk menghindar dari resiko-

resiko tersebut.  

 

II. Rumusan Masalah 

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak-anak bekerja, khususnya di 

sektor informal di kota Kediri, meskipun dilarang oleh Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 

2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah anak-anak 

bekerja, khsususnya di sektor informal di kota Kediri yang secara normatif 

dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan?  
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III.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis, dan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab 

anak-anak bekerja di sektor informal di kota Kediri, yang secara normatif 

dilarang oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan; 

2. Untuk menganalisis, dan menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan untuk 

mencegah pekerja anak di sektor informal di kota Kediri ehubungan dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

 

IV. Metode Penelitian 

 Sehubungan dengan jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum 

empirik, maka untuk memperoleh hasil analisis penelitian dipergunaan sumber 

data pendukung, yang terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari hasil 

observasi dan penelitian lapang dengan metode wawancara terhadap     

rensponden penelitian. Untuk mempertajam analisis hasil penelitian, maka    

dalam penelitian ini didukung dengan sumber data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan 

bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka relevan. 

 Sampel penelitian ditentukan sejumlah 50 (lima puluh) anak dengan 

alasan, bahwa kondisi obyek penelitian bersifat homogin, baik jenis 

pekerjaan,usia pekerja, serta latar belakang pendidikan, hampir sama, sehingga 

dengan sampel tersebut dianggap mewakili. Selanjutnya untuk memperoleh 

jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini 

dilakukan analisis kwantitatif dengan mendasarkan pada hasil observasi dan 

wawancara sebagaimana tersaji di dalam temuan data yang di paparkan dalam 

hasil penelitian. 

 

V.  Kerangka Teoritik. 

 Pemikiran lahirnya konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh 

pemikiran John Locke dalam ajaran Trias Politika, yang kemudian diikuti oleh 

Montesquieu, bahwa untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hukum 

terhadap hak-hak dasar warga negaranya harus dilakukan pembagian     

kekuasaan, dan terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan 

yudisiil
5
. John Locke menyadari bahwa sejak manusia lahir sudah memiliki hak-

hak yang sifatnya asasi, dan untuk melindungi hak-hak tersebut harus    

                                                
5Disarikan dari tulisan J.J.Von Schmid, Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, 
terjemahan Wiratmo dan Djamaludin D Singomangkuto, Pembangunan Jakarta, Cet Kelima, 1980, 

hlm. 148-170. 
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dituangkan dalam konstitusi yang merupakan perjanjian antara penguasa dengan 

rakyatnya, yang diantaranya memuat hak-hak dasar rakyat yang wajib dihormati, 

dihargai, dan dilindungi oleh negara. Kontrak yang tertuang dalam konstitusi ini, 

selanjutnya dalam negara hukum menjadi dasar atau landasan bagi tindakan 

penguasa terutama dalam hubungannya dengan rakyat yang diperintah. 

 

Sehubungan dengan konsep negara hukum tersebut, Mukti Arto 

menyatakan bahwa unsur-unsur negara hukum terdiri atas
6
:a) adanya     

pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara; b)    

adanya pembagian kekuasaan; c) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

pemerintah harus selalu mendasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang   

tertulis maupun yang tidak tertulis; d) adanya kekuasaan kehakiman yang dalam 

menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pegaruh 

kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.  

 

Dalam konsep negara hukum Indonesia, pembangunan hukum    

didasarkan pada landasan ideologi Pancasila, artinya hukum harus   

mencerminkan asas-asas atau nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara.  

Dalam kaitannya dengan negara hukum Indonesia yang bercirikan Pancasila, 

Phlilipus M. Hadjon menyatakan
7
: “elemen atau ciri-ciri Negara Hukum  

Pancasila adalah: a) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat 

berdasarkan asas kerukunan; b) hubungan fungsional yang proporsional antara 

kekuasaan-kekuasaan negara; c) prinsip penyelesaian sengketa secara 

musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; d). keseimbangan antara 

hak dan kwajiban. 

Pentingnya perlindungan hukum pekerja anak, didasarkan atas 

pertimbangan bahwa hak bekerja dan memperoleh pekerjaan merupakan bagian 

dari hak asasi, hak asasi dalam beberapa kepustakaan hukum berbahasa asing atau 

terminologi Hak Asasi Manusia (HAM) dikenal dengan istilah “Human     

Rights”, kemudian dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah “droit de I 

Thomme”, dan selanjutnya dalam bahasa Belanda “Mensenlijke Rechten”
8
.  

Dalam kepustakaan berbahasa Indonesia, dipergunakan istilah Hak Asasi  

Manusia atau hak dasar manusia. Hal ini dapat dilihat diantaranya di dalam 

Konstitusi RIS 1949, UUDS 1959, Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang 

                                                
6Mukti Arto, Dalam Soetanto Soepiadhy, Perubahan Undang-Undang Dasar l945 Dalam Prospek 

Perkembangan Demokrasi, Disertasi, Pascasarjana Universias 17 Agustus l945                 

Surabaya, 2006.  
7Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Op.Cit.  
8Bandingkan dengan H. Djalali dkk, Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan      

Aplikasi), Restu Agung, 2003, hal. 1. Dalam Lalu Husni, Disertasi, Op.Cit., 66-67. 
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Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR No. 

XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalamnya menggunakan istilah Hak Asasi 

Manusia, dan bukan undang - undang tentang Hak Dasar atau Hak Kodrat.  

Di banyak negara, bahkan hampir setiap negara hukum selalu 

menempatkan hak asasi manusia di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 

negara. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa UUD merupakan          

hukum dasar tertulis yang secara hirarkhis memiliki kedudukan tertinggi di   

dalam tata hukum di setiap Negara, sehingga tidak mudah dirubah, dicabut, 

maupun dikalahkan oleh produk hukum lain. Pencantuman hak asasi manusia di 

dalam UUD ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan negara atau 

pemerintah terhadap hak yang bersifat dasar dan asasi yang melekat secara  

kodrati terhadap setiap orang tersebut. Mengingat hak asasi merupakan hak    

yang melekat pada diri setiap orang, dan untuk adanya jaminan pengakuan, 

pemenuhan, penghormatan, serta perlindungan hukum terhadap kemungkinan 

terjadi pelanggaran atas hak tersebut, maka hak asasi manusia harus    

memperoleh pengaturan yang memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat. 

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan   

dengan hak asasi manusia, sebab secara konstitusional, Indonesia telah    

mengakui hak untuk bekerja di dalam pasal UUD l945, dan termasuk di dalam 

klasifikasi hak yang bersifat asasi. Selanjutnya mengenai hak bagi setiap orang 

untuk bekerja ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2), yang 

selengkapnya dirumuskan: 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

(3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan. 

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 

  Pengaturan terhadap hak asasi ini selanjutnya dituangkan di dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), mengenai pengertian Hak     

Asasi Manusia dirumuskan sebagai berikut:“seperangkat hak yang melekat     

pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa  

dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh    

negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia”.  
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     Hak Asasi Manusia ialah hak yang dimiliki oleh seseorang karena     

orang itu adalah manusia.
9
 Senada dengan pendapat tersebut, Suhardi 

menyatakan:”hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada pribadi    

manusia sejak manusia dilahirkan untuk mempertahankan martabat dan nilai 

kemanusiaannya (human worth and dignity) yang tidak mengenal pengotakan 

ras, bangsa, agama, derajat serta kedudukan”
10

. HAM inherent dengan kodrat 

manusia, merupakan keleluasaan atau kebebasan manusia yang diterima dan 

dihargai sebagai nilai-nilai sosial yang masing-masing dan bersama-sama 

mutlak dibutuhkan untuk perwujudan realitas manusia, yaitu seasli-aslinya 

seperti yang digariskan oleh Tuhan.
11

 

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini 

telah mengimplementasikan keinginan ketentuan Pasal 28D UUD l945 sebagai 

hukum dasar yang mempunyai kedudukan tertinggi di Indonesia. Diaturnya hak 

untuk bekerja melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tersebut, secara 

normative dapat dikatakan semakin mempertegas keberadaan hak bekerja bagi 

setiap warga Negara, sekaligus sebagai upaya pengakuan, pemenuhan, dan 

jaminan perlindungan hukum terhadap hak bekerja bagi setiap warga negara, 

yang selama ini pengaturannya di dalam UUD l945 hanya bersifat mendasar.  

Selanjutnya upaya perlidungan hukum pemerintah terhadap pekerja   

anak dilakukan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk 

pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak.  Selanjutnya mengenai hal ini 

dapat dilihat di dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang 

Bentuk-bentuk Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Anak, dan juga Surat  

Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 

tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Keselamatan, Kesehatan 

Dan Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada  

jenis-jenis pekerjaan tertentu tersebut. Secara yuridis terkait dengan larangan 

pekerja anak ini, juga mewajibkan pemerintah untuk melakukan pencegahan  

dan penanggulangan, hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana tertuang di dalam ketentuan 

Pasal 75, yang dirumuskan: 

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang 

bekerja di luar hubungan kerja; 

(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur  

dengan Peraturan Pemerintah. 

                                                
9  Ramdhon Naning, Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Lembaga 

Kriminologi Universitas Indonesia, 1983), hal. 7. 
10  Suhardi dalam Muktie Fadjar, Op.Cit.  
11 Ibid., hal.44. 
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Selanjutnya ketentuan Pasal 75 tersebut diantaranya ditindak lanjuti 

dengan peraturan khusus yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan 

minat anak, yang diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kep.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang 

Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat, yang 

ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2004. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan 

terhadap anak diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi 

Nomor: KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang 

Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak yang ditetapkan 

pada tanggal 31 Oktober 2003. Selanjutnya dalam KEP.235/MEN/2003 ini 

memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menanggulangi anak yang 

bekerja diluar hubungan kerja dan upaya penanggulangan tersebut diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. Hubungan kerja antara anak yang bekerja dan 

pihak yang mempekerjakan anak dapat terjadi, baik pada perusahaan yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti pada industri 

rumahan atau home industry, sebagai pelayan toko, dan lain sebagainya.  

Kondisi faktual banyaknya pekerja anak ini tidak jarang dimanfaatkan 

oleh pihak-pihak tertentu, khususnya pengusaha atau pemberi kerja, yang 

mempekerjakan anak tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana 

ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 69 ayat (2) tentang persyaratan 

mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, khususnya anak-anak yang 

bekerja di sektor informal, seperti, penjual koran, industri rumah tangga atau 

home industri, bahkan anak-anak yang dilacurkan atau traffiking. Konsep 

perlindungan hukum yang mengatur pekerja anak dalam undang-undang 

ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, sebenarnya sudah cukup 

baik, karena sudah mengandung aspek normatif dan aspek doktrinal. Sebagai 

contoh dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan yang dirumuskan:”pemerintah berkewajiban untuk 

melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja”. 

Namun sampai saat ini pemerintah belum juga pernah mengeluarkan 

seperangkat peraturan sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan tersebut 

khususnya dalam bentuk Peratuan Pemerintah. Berkaitan dengan pekerja anak 

yang bekerja di luar sektor formal atau anak yang bekerja di sektor informal, 

pengaturannya saat ini masih menyandarkan pada Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
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VI. Hasil Penelitian dan Analisisnya  

6.1. Temuan Pekerja Anak Di Sektor Informal di Kota Kediri 

Untuk memberikan gambaran terhadap hasil penelitian, maka dalam 

bagian ini disajikan kondisi faktual pekerja anak di tiga kecamatan yang menjadi 

obyek penelitian, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota Kediri, 

Kecamatan Pesantren. Pemilihan lokasi di tiga wilayah kecamatan tersebut 

didasarkan atas pertimbangan, bahwa di wilayah tersebut terdapat penyebaran 

pekerja anak yang hampir merata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

kecamatan Mojoroto yang diambil secara acak terdapat 19 anak yang masih 

berusia di bawah 18 tahun, di Kecamatan Kota Kediri terdapat  19 anak di 

Kecamatan Pesantren berjumlah 12 anak. 

Berdasarkan sampel penelitian terhadap 50 anak tersebut sebagian besar 

atau 36% usia pekerja anak antara 10-12 tahun, usia pekerja anak umur 6 tahun 

berjumlah 2 orang (4%), Usia 7 sampai 9 tahun berjumlah 8 anak (16%). Usia 

13 sampai 15 tahun berjumlah 16 anak (32%) dan 16 sampai 18 tahun berjumlah 

6 anak (12%).  

Tabel `1 

Data Pekerja Anak Berdasarkan Kelompok Umur 

Nomor Usia Jumlah Pekerja Prosentase 

1 6 2 4% 

2 7-9 8 16% 

3 10-12 18 36% 

4 13-15 16 32% 

5 16-17 6 12% 

N  50 100% 

Sumber: diolah dari Data primer th 2009 

Selanjutnya berdasarkan latar belakang pendidikan pekerja anak,  

diperoleh informasi bahwa anak yang berstatus siswa sekolah dasar berjumlah 

16 anak atau 32%, tamat SD dan tidak melanjutkan sebanyak 10 orang atau 

20%, siswa sekolah lanjutan pertama berjumlah 14 anak atau 28% , Tamat 

sekolah lanjutan pertama dan tidak melanjutkan ke SMA sebanyak 3 anak atau 

6%, dan pekerja anak siswa sekolah lanjutan atas berjumlah 3 anak atau 34%. 

Berkaitan dengan status pendidikan maka dapat dilihat pula dari status pekerja 

anak yang tidak melanjutkan sekolah. Tidak melanjutkan sampai tamat sekolah 

dasar berjumlah 2 anak atau 4%, tidak melanjutkan sampai sekolah lanjutan 

pertama berjumlah 2 anak atau 4%. Berdasarkan hasil data penelitian tersebut 

dapat dikatakan bahwa 66% pekerja anak masih berstatus sekolah, dari   

ditingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sampai dengan sekolah 
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lanjutan atas, sedangkan 34% para pekerja anak tersebut dapat dikategorikan 

sudah lulus sekolah dasar dan DO sekolah dasar. 

 

Tabel : 2 

Data Pekerja Anak Berdasarkan Kelompok Pendidikan 

Nomor Pendidikan Jumlah Pekerja Prosentase 

1 Tidak Tamat SD/DO 2 4% 

2 SD 16 32% 

3 Tamat SD/DO SMP 12 24% 

4 SMP 14 28% 

5 Tamat SMP 3 6% 

6 SMA 3 6% 

N - 50 100% 

Sumber : Diolah dari data primer, th 2009 

 

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut juga diperoleh   

informasi bahwa, sebanyak 46% bekerja sebagai penjual koran, penjual  

makanan dan minuman, tukang parkir dan pemulung, pembantu rumah tangga, 

salon, kuli pasir, kuli di pasar, kuli bangunan dan tukang sapu, yang berikutnya 

pekerja anak yang bekerja di sektor jasa dan perdagangan seperti pelayan toko, 

penjual makanan dan minuman, counter hp dan penjual asongan sebanyak 14%, 

sedangkan yang bekerja di industri rumah tangga seperti membuat emping 

mlinjo, minuman instan, membuat kue dan kripik pisang senamyak 34% dan di 

industri kecil seperti buruh pabrik rokok, pabrik makan kecil, seperti chiki, 

kripik blinjo dan pekerja anak yang bekerja di tempat penjahit atau tenun, serta 

sektor lapangan kerja informal lainnya 6% 

 

Tabel 3 

Jenis Pekerjaan Pekerja Anak 

 
Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

Industri Rumah Tangga 17 34% 

Industri Kecil 3 6% 

Perdagangan /jasa 7 14% 

Lainnya (tukang parkir, 

tukang sapu, kuli pasir dll) 

23 46% 

N (Jumlah) 50 100% 

Sumber : Diolah dari data primer th.2009 
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Selanjutnya berdasarkan penghasilannya, dari hasil penelitian dapat 

diperole data penghasilan perbulan pekerja anak sebagai berikut: penghasilan 

sampai dengan Rp 250.000,- berjumlah 23 (46 %), penghasilan antara Rp 

250.000,- sampai dengan Rp 500.000,- berjumlah 17 (34%), penghasilan antara 

Rp 500.000,- sampai dengan Rp Rp 750.000,- berjumlah 7 (14%), penghasilan 

Rp 750.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- berjumlah 3 anak (6%) dan yang 

lebih dari Rp 1.000.000,- tidak ada (0%), dengan prinsip  No Work No pay,  

tidak ada pekerjaan tidak ada upah. 

 

Tabel 4 

Data Pekerja Anak Berdasarkan Penghasilan 
No Penghasilan Jumlah Pekerja Anak Prosentasi 

1                   - 250.000,-  23 46% 

2 250.000,p s/d 500.000,-   17 34% 

3 500.000,p s/d 750.000,- 7 14% 

5 750.000,- s/d 1000.000,- 3 6% 

Sumber: Diolah dari data primer, th.2010 

 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, bahwa sebagaian besar 

pekerja anak yang bekerja di sektor informal lebih besar dibandingkan dengan 

anak yang berpenghasilan di atas Rp 250.000,-. Hal ini jelas sangat tidak sesuai 

dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di kota Kediri yang mencapai 

pada tahun 2010 Upah Minimum Kota Kdiri Rp 906.000,- dan pada tahun 2011 

ini ditetapkan sebesar Rp 975.000,-.  

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tentang faktor penyebab mengapa 

anak yang masih di bawah umur tersebut bekerja, rata-rata memberikan jawaban 

sebagai akibat tekanan ekonomi keluarga. Desakan ekonomi keluarga ini 

mengakibatkan anak-anak yang masih di bawah umur bekerja dengan alasan 

yang bervariatif, dan dari hasil survey tersebut diperoleh informasi antara lain: 

disuruh orang tua berjumlah 16 anak atau 16%, diajak teman berjumlah 44 anak 

atau 44%, ikut-ikutan atau faktor coba-coba sebanyak 25 anak atau 25% dan 

diajak tetangga sebanyak 15 anak atau 15%.  
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Tabel 5 

Data Pekerja Anak Berdasarkan Faktor Penyebab 

NO Faktor Penyebab Bekerja Jumlah Pekerja Anak Prosentasi 

1 Diajak Teman 22 44% 

2 Orang tua 8 16% 

3 Diajak tetangga 7 14% 

4 Ikut-ikutan / coba-coba 13 26% 

N  50 100 

Sumber: Diolah dari data primer, th 2009 

 

Selanjutnya mengenai latar belakang pendidikan orang tua pekerja anak 

yang mengizinkan anaknya bekerja, dapat dilihat ada data yang tersaji sebagai 

berikut: 

 

 

 

Tabel 6 

Tingkat Pendidikan Orangtua Pekerja Anak 

 
Tingkat Pendidikan Orang Tua Pekerja Anak Jumlah Persentase 

SD 23 46% 

SMP 17 34% 

SMA/SMK 9 18% 

PT 1 2% 

Jumlah (N) 100 100% 

Sumber : Diolah dari data primer, th 2010 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (46%) tingkat 

pendidikan orangtua pekerja anak adalah Sekolah Dasar, menyusul 34% Sekolah 

Menengah Pertama, sebesar 18% berpendidikan SMA/SMK dan 1 responden 

(2%) berpendikan perguruan Tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua  

pekerja anak berdampak pada rendahnya tingkat penghasilan keluarga, yang 

poada akhienya memberikan kontribusi terhadap keterlibatan anak-anak untuk 

melakukan aktivitas ekonomi. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan 

bahwa, berdasarkan tingkat pendidikan orang tua, yang mengizinkan anak-

anaknya bekerja didominasi oleh orang tua yang latar belakang pendidikanya 

sangat rendah, yaitu Sekolah Dasar (SD), kemudian Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan yang paling sedikit yaitu 2% 

berpendidikan Perguruan Tinggi.  
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6.2. Faktor-faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Analisisnya 

6.2.1. Faktor Ekonomi 

Kondisi faktual banyaknya anak yang bekerja di sektor informal di Kota 

Kediri tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ekonomi keluarga, berdasarkan 

informasi yang dihimpun dari hasil wawancara dengan anak yang bekerja 

tersebut diperoleh informasi bahwa sebagaian besar anak yang bekerja di sektor 

informal menyatakan, bahwa sebenarnya alasan bekerja karena terpaksa untuk 

memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan 

keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
12

. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh anak yang bekerja di Kota Kediri ini rata-

rata berasal dari keluarga yang tidak atau kurang mampu secara ekonomi
13

. 

Sebagaian besar anak-anak yang bekerja ini orang tuanya berpenghasilan kecil 

dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa 

memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting 

dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau 

setidak-tidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan 

kalau memungkinkan juga untuk membantu keluaganya.  

Di samping itu dari faktor ekonomi ini juga sangat di pengaruhi oleh 

konteks ekonomi lokal, yang memberikan peluang bagi anak-anak untuk 

bekerja. Pada satu daerah tertentu memiliki karakteristik usaha yang hampir 

seragam, kenyataannya perekonomian lokal yang dilakukan dengan pengelolaan 

tradisional cenderung hanya bertumpu pada modal yang dimiliki dan 

berorientasi pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada kondisi 

perekonomian yang demikian pengusaha tidak memikirkan bagaimana 

ketenagakerjaanya, dalam pengertian tidak memiliki system perburuhan yang 

cukup baik, misalnya mengenai hubungan antara majikan dengan pekerjaanya, 

jaminan tenaga kerjanya, sebab seluruh perhatian dicurahkan untuk produksi
14

. 

                                                
12 Wawancara dilakukan dengan  tak  terstruktur di tiga kota wilayah penelitian, pada tanggal 26 

Maret 2009. 
13 Informasi kondisi sosial ekonomi orang tua anak yang bekerja diperoleh berdasarkan 

wawancara dengan Ketua RT/RW, serta mecocokan dengan data kependudukan di Desa 

setempat setempat pada tanggal 30 Maret 2009 
14Kondisi ini pada umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bersifat home    

industri yang pengelolaanya dilakukan secara tradisional, dan biasanya dengan system 

kekeluargaan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Suratmi, pengusaha Emping Mlinjo, yang 
banyak mempekerjakan anak-anak,  terutama untuk mengepak mlinjo dalam plastik, dan 

menjajakan ke  warung-arung atau tempat-tempat keramaian.  



Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2011 

 

33 

 

Konidisi faktual yang demikian  pada akhirnya melemahkan diri pihak 

pemberi kerja/majikan dalam pola perekrutan tenaga kerja, dan 

mempertahankan tenaga kerjanya demi kelangsungan usahanya. Pengusaha 

berfikir keras bagaimana menekan biaya sekecil-kecilnya untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga pada akhirnya harus menekan 

biaya produksi. Upaya ini tidak mungkin dilakukan terhadap bahan-bahan 

produksi, seperti tepung untuk pabrik roti, atau kedelai untuk pabrik tempe 

tahu, dan lain sebagainya, sebab harga-harga untuk jenis komoditi tersebut 

sudah standart, sehingga untuk tetap dapat menjalankan produksinya pilihan 

terakhir dengan cara menekan biaya tenaga kerja. Dalam kaitannya dengan 

biaya tenaga kerja, menekan atau mengurangi ongkos tenaga kerja dewasa 

dirasakan tidak mungkin dilakukan, sehingga pilihan yang realistis dengan cara 

mempekerjakan tenaga kerja anak, dan ini menjadi pilihan yang cukup 

menguntungkan bagi pemilik usaha
15

, karena dapat membayar upah rendah dan 

dapat mudah mendapatkanya di sekitar tempat usaha, sehingga semakin 

memperkecil beban biaya pengeluaran perusahaan. 

 

6.2.2. Faktor Orang Tua 

  Di samping fator ekonomi, salah satu penyebab anak bekerja adalah 

faktor keluarga, sebab keluarga merupakan komunitas pertama yang 

membentuk anak baik secara mental, dan kepribadian, bahkan keluarga 

merupakan tempat utama bagi anak dalam memperoleh hak-hak dasar mereka 

sebagai anak. Faktor keluarga yang paling dominan menentukan seorang anak 

boleh bekerja atau tidak adalah orang tua, sebab orang tua merupakan orang 

yang pertama berhubungan langsung dengan anak. Orang tua ibaratnya 

mewakili semua kepentingan, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari anak-

anaknya, sehingga pada akhirnya orang tualah yang harus menentukan apa 

yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anaknya yang masih di bawah 

umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua responden
16

, walaupun 

sulit menduga berapa besar proporsi orang tua yang tidak setuju jika anaknya 

harus bekerja, namun dari beberapa orang tua yang diwawancarai di lokasi 

penelitian lebih memilih alasan bahwa nasib seorang anak di tangan Tuhan
17

.  

                                                
 15Wawancara dengan  Suharsono, Pemilik Pabrik Rokok (home ndustry), pada  12 Juli 2009, 

yang mengungkapkan alasan bahwa dengan mempekerjakan anak atau orang yang belum 

dewasa akan lebih menguntungkan perusahaan, sebab gajinya lebih kecil dibandingkan orang 

dewasa, dan tidak cenderung banyak tuntutan, anak-anak lebih patuh dan mudah diperintah. 
16Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2009 dengan orang tua responden secara tak 

terstruktur.  
17Ibid.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana dikemukakan 

di atas, banyak orang tua anak yang bekerja sebagai buruh tani, atau buruh 

bangunan, tukang tambal ban, dan pekerjaan yang sejenis, maka dapat dihitung 

berapa upah atau penghasilan yang diterima setiap hari, berapa jumlah total 

selama satu bulan, dan apabila diperhitungkan dengan kebutuhan normal 

keluarga setiap bulanya tidak akan mencukupi, bahkan apabila ditambah biaya 

sekolah, pemeliharaan kesehatan keluarga, sakit misalnya, atau kebutuhan-

kebutuhan lain dan temporer sifatnya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain 

kecuali harus melibatkan anak dalam kegiatan ekonomi untuk menambah 

pengahasilan keluarga.   

 

6.2.3. Faktor Budaya (Kebiasaan)  

Anak yang bekerja untuk membantu keluarganya mencari nafkah dinilai 

sebagai bentuk kepekaan, empati, dan tepo seliro seorang anak dalam melihat 

persoalan keluarga. Semakin banyak pengorbanan yang diberikan seorang anak 

kepada orang tuanya, maka semakin besar pula pahala yang didapatkan. Pameo-

pameo demikian memang masih diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh 

masyarakat atau komunitas pedesaan tertentu
18

. Pameo-pameo seperti ini juga 

menyebabkan timbulnya dorongan terhadap anak yang dengan sendirinya akan 

sadar dan ikhlas melakukan pekerjaannya dengan senang hati, yaitu dengan 

mendapatkan label-label sebagai anak yang baik, rajin, saleh, berbakti kepada 

orang tua, dan lain sebagainya. 

Dalam hubungannya dengan faktor budaya ini, Bagong Suyanto 

mengungkapkan, bahwa selain tekanan kemiskinan, masih terdapat faktor-faktor 

lain yang mendorong anak-anak di pedesaan cenderung atau  terpaksa       

terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu
19

: Faktor kultur atau budaya masyarakat 

atau juga disebut sebagai faktor tradisi, yang memandang bahwa anak-anak yang 

sejak dini terbiasa bekerja, merupakan bagian dari proses sosialisasi untuk 

melatih anak mandiri dan merupakan bentuk darma bakti anak kepada orang  

tua. Tradisi demikian hampir merata di seluruh wilayah pedesaan, kebiasaan 

orang tua mengajarkan cara bercocok tanam hingga memanen merupakan upaya 

orang tua dalam mempersiapkan anak kelak menjadi dewasa dan berumah 

tangga. Faktor tradisi atau budaya sebagaimana telah dikemukakan oleh 

Lawrence Friedman, bahwa tradisi atau budaya merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi terhadap ditaatinya norma hukum
20

.   

                                                
18Ibid.  
19Bagong Suyanto.Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya, Airlangga University   
Press, Surabaya, 2003, hlm. 76.  
20Lawrence Friedman, Legal System, dalam Syrajudin, Legal Drafting, Ins-Trans, Malang,   
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6.2.4. Kemauan Sendiri (Kemandirian) 

Dari beberapa responden mengungkapkan bahwa alasan mereka bekerja 

adalah untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, tidak tergantung lagi dengan 

orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhannya, selain itu bisa membeli apa   

yang mereka inginkan. Faktor inilah yang mungkin termasuk yang dikatakan 

oleh Bagong Suyanto, bahwa penyebab seorang anak bekerja disebabkan oleh 

faktor daya tarik yang ditawarkan oleh pemilik usaha atau kegiatan produksi 

tersebut
21

. Dikatakan lebih lanjut, bahwa dengan bekerja terbukti anak-anak 

dapat memiliki penghasilan dan bahkan memiliki otonomi untuk mengelola  

uang yang diperolehnya secara mandiri. Meskipun uang ini biasanya tidak 

dipakai sepenuhnya oleh anak itu, karena sebagian besar diberikan kepada   

orang tuanya, tetapi bagi mereka setidaknya merasa memiliki hak atas uang  

yang diperolehnya. 

Selanjutnya dikatakan bahwa kemungkinan anak yang bekerja juga 

merupakan bentuk “pelarian”
22

, menurutnya bagi anak laki-laki maupun 

perempuan yang disebabkan dalam beberapa hal atau beberapa faktor 

menyebabkan mereka lebih memilih bekerja di luar rumah adalah sebagai  

bentuk pelarian dari beban pekerjaan di rumah yang acapkali dipandang 

menjenuhkan, disamping mereka juga ingin merasakan suasana yang lain  

seperti layaknya teman-temannya yang sudah bekerja di luar rumah terlebih 

dahulu. 

6.2.5. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan dalam hal ini dimaksudkan sebagai lingkungan sosial 

anak yang bekerja di luar lingkungan keluarga, seperti teman, tetangga, kerabat 

atau saudara dekat dari anak tersebut. Keterlibatan anak yang bekerja tidak 

sedikit yang disebabkan oleh adanya pengaruh teman-temanya, baik teman 

tetangga yang sebaya, maupun teman-teman yang sekolah yang lebih dulu 

bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah untuk mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, di samping itu mereka juga 

mendapatkan uang saku untuk jajan
23

. Melihat teman-temannya sukses dalam 

bekerja dan pekerjaan yang dilakukan menurut anak-anak yang bekerja dirasa 

tidak terlalu berat, tetapi menghasilkan uang banyak, maka anak-anak hal  

tesebut merupakan daya tarik tersendiri untuk ikut bekerja seperti yang 

dilakukan teman-temannya itu
24

. 

                                                
21Ibid.  
22Ibid. 
23Wawancara dengan beberapa anak yang bekerja sebagai responden, pada  14 Agustus 2009,    
di Kota Kediri. 
24 Ibid. 
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Dalam hubungan ini selanjutnya Bagong Suyanto menyatakan, bahwa 

seorang anak bekerja karena adanya pengaruh peer-group dan lingkungan sosial 

yang kondusif mendorong anak bekerja dalam usia dini
25

. Di pedesaan, bagi 

anak-anak bekerja tidak selalu dipahami sebagai sebuah beban yang 

mengganggu, melainkan mereka justru acapkali merasa dengan bekerja mereka 

dapat sekaligus memperbanyak teman dan bisa bermain seusai bekerja
26

.  

Bahkan ketika anak-anak bekerja bersama teman-temanya tidak menganggap  

hal itu memberatkan, tetapi semua itu dianggap sebagai bermain  bersama 

teman-temanya sekaligus mendapat uang, dalam pepetah diibaratkan menyelam 

sambil minum air. 

 

6.2.6. Faktor Hubungan Keluarga 

 Di samping beberapa faktor penyebab anak bekerja, tidak dapat 

dipungkiri adanya faktor lain yang mendorong anak bekerja, yaitu dorongan  

atau ajakan dari sanak saudara. Pada umumnya faktor saudara atau kerabat ini 

dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi orang tua anak yang bekerja, atau 

ekonomi keluarga yang pas-pasan, meski kedua orang tuanya sudah bekerja, 

tetapi belum mencukupi kebutuhan keluarga. Melihat hal semacam ini kerabat 

atau keluarga dekat lazimnya menawarkan  kepada anak untuk ikut bekerja 

bersamanya dengan alasan untuk ikut membantu ekonomi keluarga. Namun  

juga tidak tertutup kemungkinan saudara yang mengajak anak untuk bekerja 

adalah saudara atau kerabat yang lebih mampu secara ekonomi, dan memiliki 

usaha, baik dalam skala kecil, maupun skala menengah. Bahkan kemungkinan 

juga yang meminta bekerja adalah anak yang bersangkutan, atau orang tua dari 

anak yang bersangkutan, dengan alasan untuk menambah penghasilan keluarga, 

atau sekedar untuk melatih anak untuk bekerja.  

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi secara penuh didasarkan  

pada trade of  yang optimal. Anak-anak harus terpaksa meninggalkan bangku 

sekolah, untuk bekerja penuh dalam rangka ikut meningkatkan pendapatan 

keluarga yang umumnya sangat marginal. Paling tidak demikianlah anggapan 

anggota keluarga terhadap anak yang harus bekerja dalam keadaan masyarakat 

miskin. Bertambahnya anggota keluarga yang mencari nafkah, maka  

pendapatan per kapita keluarga diharapkan naik meskipun anak harus 

meninggalkan bangku sekolah
27

.  

                                                
25 Bagong Suyanto, Op.Cit. 
26Bagong Suyanto, Ibid.  
27 Irwanto dkk.Pekerja Anak di Tiga Kota Besar:Jakarta,Surabaya,Medan.Jakarta: Unicef dan 
Pusat Penelitian Unika Atma Jaya. 1995 
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6.3. Upaya Pencegahan Pekerja Anak  

6.3.1. Mengefektifkan Peraturan Perundang-undangan  

Hukum pada dasarnya tidak hanya berisi larangan, perintah, dan 

membebankan kewajiban-kewajiban tertentu, tetapi juga memuat perkecualian-

perkecualian tertentu. Pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan 

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, akan menempatkan posisi pekerja dan pengusaha, 

kewajiban-kewajiban apa yang harus diberikan, serta hak-hak apa yang dapat 

dituntut oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainya.   Dalam hubunganya 

dengan pekerja anak, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 

memberikan perkecualian terhadap anak yang bekerja, khususnya larangan-

larangan tertentu bagi pekerja anak, yang bekerja atau terpaksa bekerja, 

khususnya di sektor informal. Pekerja anak yang bekerja di sektor informal 

dilarang untuk bekerja dengan berbagai alasan apapun.  

Dalam rangka mencegah anak bekerja atau pekerja anak, maka dianggap 

perlu untuk mengefektifkan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lain yang pada 

dasarnya melarang anak untuk bekerja, atau mempekerjakan anak, baik di  

sektor formal maupun sektor informal. Namun permasalahanya apakah norma-

norma ketenagakerjaan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif sangat 

tergantung pada faktor legal structur, legal substance, dan legal culture 

sebagaimana dikemukakan Lawrence Friedman.  

 

6.3.2. Pengawasan Terhadap Pentaatan Peraturan Perundang-

undangan Ketenagakerjaan 

Sebagaimana dikemukakan oleh Robert B.Seidman, bahwa dalam 

melihat bekerjanya hukum memiliki tiga unsur penting, pembentuk hukum atau 

undang-undang, birokrat atau pelaksana peraturan dan yang dikenai hukum. 

Demikian juga Lawrence Friedman yang mengidentifikasi, bahwa berlakunya 

hukum juga dipengaruhi oleh 3 (tigal), yaitu unsur struktur dalam hal ini legal 

structure, legal substance, dan legal culture. Dengan demikian dalam rangka 

memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya, 

tidak cukup hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan yang ada, 

kecuali pada masyarakat yang sudah mapan, tingkat kesadarah hukumnya sudah 

tinggi, tanpa pemaksaan pun masyarakat dengan sendirinya akan mentaati 

hukum. Berbeda halnya dengan masyarakat yang pada umumnya berada di 

negara-negara berkembang, dimana tatanan sosialnya sangat tidak teratur, 

tingkat kedudukan sosioekonominya juga tidak merata, serta tingkat pendidikan 

yang rata-rata rendah berdampak signifikan terhadap kesadaran hukumnya. 

Masyarakat demikian biasanya akan sulit menerima nilai-nilai dari luar, terlebih 
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yang berbeda dengan nilai yang dianut dan diyakini sebagai keneran selama ini, 

mereka cenderung menolak dan tidak patuh terhadap nilai-nilai yang 

dianggapnya baru tersebut. 

     Dalam rangka mengefektifkan fungsi pengawasan pentaatan peraturan 

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk mencegah pekerja anak 

atau larangan mempekerjakan anak, maka pemerintah harus memaksimalkan 

badan atau lembaga terkait dengan ketenagakerjaan. Dalam hal ini khususnya 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), yang bidang tugasnya memang mengurusi 

masalah ketenagakerjaan, sehingga dengan memaksimalkan peran Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker), diharapkan setiap adanya dugaan pelanggaran peraturan 

perundangan ketenagakerjaan dapat dicegah sedini mungkin. 

Berdasarkan kewajiban pembuatan laporan secara berkala setiap 1 (satu) 

bulan ini diharapkan dapat diperoleh data mengenai kondisi ketenagakerjaan di 

perusahaan yang bersangkutan, sehingga atas dasar laporan tersebut apabila 

ditemukan ketidaksesuaian antara penerapan dengan prinsip-prinsip yang diatur 

di dalam peraturan perundang-undangan, maka pemerintah dalam hal ini melalui 

Dinas Tenaga Kerja dapat melakukan langkah-langkah konkrit terkait dengan 

pelanggaran peraturan ketenakerjaan oleh perusahaan yang bersangkutan, 

dengan harapan untuk segera menyesuaikan, sehingga secara dini semua bentuk 

pelanggaran dapat dicegah.  

 

6.3.3. Peningkatan Pengetahuan Ketenagakerjaan 

  Selama ini pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan ketenaga 

kerjaan dapat dikatakan sangat rendah, bahkan hampir dapat dikatakan tidak  

ada, hanyalah kelompok masyarakat menengah ke atas saja yang memahami 

tentang pengaturan masalahan ketenagakerjaan. Kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap masalah ketenagakerjaan selama ini disebabkan 

diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat untuk ingin tahu. Peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan tidak hanya semata-mata mengatur hak 

dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja saja, tetapi juga memperhatikan 

keselamatan dan kesehatan kerja. Sebab dalam konsep hubungan industrial 

tujuan pengaturan ketenagakerjaan juga untuk melindungi tenaga kerja, dan 

menempatkan posisi pekerja sederajad dengan pegusaha, pekerja merupakan 

partner pengusaha, tidak akan ada artinya pengusaha tanpa pekerja, dan 

sebaliknya pekerja tidak akan dapat bekerja tanpa pengusaha. Oleh karena itu 

keseimbangan hak dan kewajiban antara hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja harus benar-benar di dalam keseimbangan yang tidak saling merugikan, 

tetapi justru saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). 

Berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan telah dibentuk 

dan diberlakukan oleh pemerintah, sebagai instrumen perlindungan hukum 
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terhadap hak pekerja, oleh karena itu masyarakat seharusnya juga memahami 

terhadap pengaturan ketenagakerjaan tersebut. Untuk itu tentunya upaya 

peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap masalah-masalah ketenaga 

kerjaan, yang sasaran utamanya untuk meningkatkan pemahaman tenaga kerja, 

khususnya wanita dan anak perlu ditingkatkan, dengan menggunakan model-

model diantaranya dengan menggunakan dialog interaktif di media massa, baik 

media cetak maupun elektronik.  Oleh karena itu peningkatan masyarakat 

terhadap hukum ketenagakerjaan menjadi penting melalui upaya penyuluhan, 

seminar, dan lain sebagainya 

 

6.3.4. Pengembangan Kelembagaan 

Sebagaimana diketahui, bahwa pada saat ini telah banyak peraturan 

prundang-undangan yang terkait dengan perlindungan ha-hak anak, seperti 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang Hak Asasi, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga kelembagaan-

kelembagaan yang medukung upaya perlindungan anak, seperti Komisi 

Nasionas Anak (Komnas Anak), Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak 

(KPPA), serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Sebagai implementasi 

dari Keppres Nomor 59 Tahun 2002 mengenai Perencanaan Aksi Nasional 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (PBPTA). Lembaga ini 

secara aktif harus didorong untuk terus melakukan kegiatan sosialisasi PBPTA 

di Kota Kediri. Hasil pengembangan kelembagaan dengan segala aktifitasnya 

diharapkan dapat menghapus setidak-tidaknya mengurangi jumlah pekerja   

anak, khususnya di Kota Kediri, paling tidak meskipun anak tersebut harus 

bekerja, namun setidaknya tidak melanggar peraturan perundang-undangan  

yang berlaku. Mengaktifkan dan mengfektifkan peran lembaga-lembaga 

pemerhati anak, sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dipandang sebagai 

mekanisme kontrol yang paling baik dalam rangka mencegah pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga-lembaga 

pemerhati anak ini lebih tepat memfungsikan diri sebagai kontrol sosial atau 

kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sekaligus pelaksanaan 

kebijakan pemerimntah baik oleh perusahaan maupun pemerintah sendiri dalam 

rangka pengawasan dan penegakan pelaksanaan kebijakan tersebut. 

 

6.3.5. Pembinaan  

Pembinaan terhadap pengusaha dalam hubungannya dengan masalah 

ketenagakerjaan, lebih diutamakan dalam kaitannya dengan hak-hak dan 

kewajiban pengusaha dan pekerja sebagaimana diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian pengusaha diharapkan mampu 

memahami peraturan perusahaan dan masalah ketenagakerjaan, sehingga terkait 
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dengan pekerja anak ini pengusaha dapat memahami karakterisitk pengaturan 

pekerja anak, seperti ketentuan larangan mempekerjakan anak, sehingga 

pengusaha dapat mencegah pekerja anak, dan apabila terpaksa mempekerjakan 

anak pengusaha dapat mencegah adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi 

anak sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peratuan perundang-undangan 

lainnya, yang berhubungan dengan perlindungan anak atau pekerja anak.  

 

VII. Penutup 

7.1. Kesimpulan 

a. Pekerja anak dan mempekerjakan anak tampaknya sulit dihindarkan, 

meskipun secara normatif keberadaan pekerja anak tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan, khususnya Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003. Larangan anak bekerja atau 

mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak yang 

bersangkutan, sebab dikawatirkan anak yang bekerja sering dihadapkan 

pada resiko bahaya, terutama di tempat kerja. Di samping itu tidak  

sesuai dengan UUD l945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi  Manusia ,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor  23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai faktor penyebab anak 

bekerja di kota Kediri, berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, 

bahwa penyebab paling dominan adalah faktor ekonomi keluarga yang 

pas-pasan; faktor orang tua yang mengizinkan anak bekerja; faktor 

budaya yang menganggap bahwa anak yang bekerja dianggap sebagai 

proses sosialisasi menuju kedewasaan dan wujud darma bakti anak pada 

orang tua; faktor kemauan sendiri dengan alasan memenuhi kebutuhan 

sendiri dan juga sebagai bentuk pelarian; faktor lingkungan sebagai 

akibat dari pengaruh temanteman sekitarnya; dan faktor keluarga, dalam 

hal ini ajakan kerabat untuk membantu usaha keluarganya. 

b. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pekerja anak dapat 

dilakukan dengan berbagai cara diantaranya, mengefektifkan peraturan 

perundang-undangan; pengawasan terhadap pentaatan perturan 

perundang-undangan; baik yang bersifat preventif maupun represif; 

peningkatan pengetahuan ketenagakerjaan; pengembangan  

kelembagaan, dengan memfungsikan secara aktif kelembagaan yang 

terkait dengan anak; dan pembinaan, kususnya dilakukan terhadap para 

pengusaha guna mencegah jangan sampai mempekerjakan anak. 
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7.2. Saran 

a.  Pemerintah melalui pemerintah daerah seyogyanya  segera mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat 

tercukupi yang secara otomatis akan berdampak pada pengurangan 

pekerja anak. 

b. Pengusaha harus sungguh memperhatikan tentang ketentuan yang  

melarang mempekerjakan anak, tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan dengan mengabaikan keselamatan dan perlindungan anak. 

c. Pemerintah harus secara sungguh-sungguh melakukan pengawasan 

terhadap peraturan perundangan ketenaga kerjaan, khususnya melalui 

pengawasan terhadap kondisi ketenagakerjaan di masing-masing 

perusahan dengan mewajibkan pembuatan laporan secara berkala. 

d.  meningkatkan pembinaan dan penyukuhan kepada pengusaha maupun 

masyarakat terhadap pentingnya masalah ketenagakerjaan, dan 

perlindungan hukum ketenakerjaan. 
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