
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah 

berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus 

bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai 

subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali 

masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi 

sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya menuju masyarakat 

yang adil dan makmur.
1
 

Anak   merupakan   bentuk   investasi   yang   menjadi   indicator 

keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan di masa 

depan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber 

daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang 

akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan 

diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak 

yang sehat  jasmani  dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera, menjadi 

sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa 

datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini 

mungkin mulai  dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang 

selanjutnya.
2

 

                                                           
1Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 1. 
2Lenny N. Rosalin, “Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak”, 

http://www.kotalayak anak.org, 13 Februari 2017, pukul 21.00 
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Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadaphak-

haknya.  Sebagaimana  diketahui  manusia  adalah  pendukung  hak sejak 

lahir, dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2: 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

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

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.” 
3
 

 

Pada hakekatnya, anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka 

selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam 

suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-

citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan 

sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 

tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan menjadi pekerja 

anak, antara lain di sektor informal dengan alasan tekanan ekonomi yang 

dialami orangtuanya ataupun faktor lainnya.
4
 

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, 

adalah isu pekerja anak (child labor).  Isu  ini  telah mengglobal,  karena  

begitu  banyak  anak-anak  di  seluruh  dunia  yang masuk bekerja pada usia 

sekolah. Pada kenyataannya, isu pekerja anak bukan sekedar isu anak 

menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali 

dengan eksploitasi,  pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan 

                                                           
3Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 

Ayat 2. 
4Syamsuddin, 1997, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, Jakarta: Departemen 

Tenaga Kerja Republik Indonesia, hal. 1. 
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menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus 

dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak 

yang  bekerja pada  situasi  yang  paling  tidak bisa ditolerir.
5
 

Banyak dari anak-anak ini yang berisiko terperangkap dalam bentuk-

bentuk terburuk pekerja anak. Penghapusan pekerja anak didasarkan pada 

prinsip bahwa anak sepatutnya berada di sekolah, bukan di tempat kerja. Akan 

tetapi, statistik menunjukkan, organisasi buruh sedunia atau lebih dikenal 

dengan ILO menunjukkan data terbaru pada Juni 2016 bahwa di dunia 

terdapat 10,5 juta anak pekerja domestik yang potensial menjurus kepada 

kondisi perbudakan. Di Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak 

melansir data kasus terkait anak-anak selama semester pertama 2016. Jumlah 

pekerja anak di sektor informal mencapai 4,7 juta jiwa.
6
 Pemerintah Indonesia 

dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, memuat empat prinsip 

umum tentang hak anak, yaitu: 

1. Bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali; 

2. Bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang; 

3. Bahwa  kepentingan  anak  harus  menjadi  pertimbangan  utama 

4. dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak; 

5. Bahwa  anak-anak  diperbolehkan  untuk  berpartisipasi  sebagai 

peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya.
7
 

 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak  yaitu UU 

No. 35 Tahun 2014 dengan tujuan perlindungan terhadap anak memiliki 

dasar hukum yang kuat. Di dalam UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan 

                                                           
5Muhammad Joni  Zulechaina,  Tanamas,  1999, Aspek  Hukum  Perlindungan Anak  dan 

Perspektif Konvensi Hak-hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 8. 
6Sovalusian, “Analisis Studi Kasus Pekerja Anak” dalam http://sovalusian.blogspot.com, (13 

Februari 2017), pukul 10.30. 
7Eka Cahyanto, 2001, Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan bagi Pekerja Anak Sektor Informal 

Jakarta: Depdiknas, hal. 4. 

http://sovalusian.blogspot.com/
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definisi perlindungan anak di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) 

yang berbunyi:  

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

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

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”.
8
 

 

Anak dalam keadaan tertentu itu akan mendapatkan perlindungan 

khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus itu sendiri dalam UU No. 

35 Tahun 2014 diatur pada Pasal 1 ayat 15 yang berbunyi: 

“Perlindungan   khusus   adalah   perlindungan   yang   diberikan 

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan 

hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya (napza), anak 

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dam 

penelantaran.
9
 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang 

Tenaga Kerja disebutkan pngertian anak yaitu: ”Anak adalah  setiap orang 

yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Dalam keadaan apapun 

dan dengan alasan apapun pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak di 

bawah umur. Namun dalam upaya untuk memberikan pendidikan dan 

pelatihan, pengusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan yang 

berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia 

No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dari pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73,74, 

75.
10

  

                                                           
8Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 

Ayat 15. 
9Ibid. 
10

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, Pasal 1 Ayat 2. 
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Pekerjaan  di  sektor  informal  sangat  berpotensi  mengancam 

keselamatan, kesehatan, kebebasan anak dalam bermain, belajar dan terancam 

dari tindakan eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu pekerjaan tersebut 

tidak diperbolehkan dikerjakan oleh anak-anak. Tindakan mempekerjakan  

anak dalam  pekerjaan  terburuk bagi anak dikategorikan sebagai kejahatan, 

oleh karena itu setiap pelanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pidana. 

Negara berkembang dan fenomena pekerja anak di sektor informal seolah tidak 

dapat lepas. Pekerja anak di sektor informal sering dianggap sebagai respon 

tehadap kemiskinan di negara berkembang karena pekerja anak di sektor 

informal merupakan sebagian besar dari golongan penduduk miskin Indonesia. 

Di sektor informal, peran negara sebagai pelindung kelompok masyarakat 

miskin menjadi minim jika tidak dapat dikatakan hilang. Di sektor informal 

tingkat pendapatan pekerja rendah, tidak ada kepastian pekerjaan serta 

lemahnya jaminan sosial.
11

 

Di Kota Surakarta yang sudah menjadi kota layak anak seharusnya 

pekerja anak sudah tidak ada, tetapi masih banyak pekerja anak yang bekerja 

dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak dalam yaitu keluarga, 

dalam hal ini ditakutkan adanya anggapan pekerja anak disini diartikan dalam 

eksploitasi anak untuk bekerja, anak pula harusnya menikmati masanya dengan 

bebas tanpa adanya tuntutan untuk bekerja, dalam hal ini anak harusnya hanya 

belajar dan bermain menikmati masanya. 

 

                                                           
11Ari Hernawan, “Perlindungan Hukum bagi pekerja Sektor Informal di Negara Berkembang”, 

http://www.pkbh.ugm.ac.id/artkl.html,  (14 Februari 2017). 

http://www.pkbh.ugm.ac.id/artkl.html
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Berdasarkan uraian latar belakang yang  telah  disampaikan  di  atas,  

maka  penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini  dengan  judul 

“PEKERJA ANAK DI KOTA SURAKARTA (Tinjauan Yuridis dan 

Sosiologis)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan 

yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam 

dan terarah, maka penulis  merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa faktor-faktor penyebab munculnya pekerja anak di Kota Surakarta? 

2. Apa peran Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya melindungi 

pekerja anak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukan kualitas dan nilai 

penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya  pekerja anak di Kota 

Surakarta. 

2. Untuk mengetahui peran pemerintah Kota Surakarta dalam upaya 

melindungi pekerja anak. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka 

manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya 

hukum perdata, terutama mengenai proses pelaksanaan pekerja anak serta 

hak anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk 

memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara 

mengatasi masalah tentang proses pelaksanaan pekerja anak dan 

perlindungannya. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Menganalisis permasalahan pekerja anak dalam prespektif peraturan 

perundang-undangan dan peraturan daerah Kota Surakarta, penyusun 

menggunakan beberapa teori yang menjadikan dasar atau landasan sebagai 

berikut: 
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1. Teori Perlindungan Hukum 

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber 

dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh 

Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut 

aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan 

yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak 

boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan 

moral adalah cerminan atau aturan secara internal dan eksternal dari 

kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. 

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, 

universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi 

hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, 

hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak 

kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas 

oleh siapapun.
12

  

2. Teori Hak Asasi Manusia 

Secara normatif, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap 

warga Negara untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 27 ayat 2). Pasal 28 D 

mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja”. Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (4) menegaskan 

bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab Pemerintah.
13

 

                                                           
12Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 53. 
13Lalu Husni, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.10. 
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3. UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan 

Mengatur berbagai hal tentang maasalah pekerja, meliputi 

pengertian pekerja, tugas, tanggungjawab dan kewajiban pemerintah, hak 

dan kewajiban seorang pekerja, penyelesaian perselisihan, pembinaan 

pengawasan, badan nasional penempatan dan perlindungan pekerja, sanksi 

administratif, penyidikan dan ketentuan perdata serta ketentuan lainnya 

4. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak 

Mengatur berbagai hal tentang masalah anak, meliputi pengertian 

anak, tugas, tanggungjawab dan kewajiban pemerintah, hak dan kewajiban 

seorang anak, penyelesaian perselisihan, pembinaan pengawasan, badan 

nasional penempatan dan perlindungan pekerja, sanksi administrative, 

penyidikan dan ketentuan perdata serta ketentuan lainnya 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya.
14

 Adapun dalam membahas permasalahan dalam  

penelitian seperti yang dikemukakan penulis di atas, maka penulis dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui 

beberapa cara, yaitu:  

 

                                                           
14Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4. 
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1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini tersmasuk penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu 

penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam 

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainya.
15

 

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan, mengidentifikasi 

secara objektif dengan tujuan memberikan gambaran riil mengenai proses 

pekerja anak dan upaya perlindungan di Kota Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat sosiologis karena 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan 

subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.
16

 Penulis berupaya 

menggambarkan dan menganalisis  proses pelaksanaan pekerja anak dan 

perlindungan yang diberikan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota 

Surakarta. Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan terdapat 

putusan terkait proses pelaksanaan pekerja anak dan akibat hukum 

terhadap pekerja anak yang sesuai dengan penelitian yang penulis susun, 

sehingga memudahkan dalam pencarian data. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai 

berikut: 

                                                           
15Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: Divisi Buku 

Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, hal. 19. 
16 Soerjono Soekanto, 1988, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 12. 
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a. Penelitan Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data 

primer yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan: 

1) Bahan hukum  Primer 

Bahan hukum primer, yaitu: Norma atau kaidah dasar, peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah : 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 

e) Perwali Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Komite Aksi 

Kota Surakarta Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 

Terburuk untuk anak 

f) Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Perlindungan anak  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.
17

 Bahan hukum sekunder meliputi 

bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-

laporan, hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. 

                                                           
17Amiruddin & Zainal Asikin, Op. Cit., hal. 19. 
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b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data sekunder yang 

dapat diperoleh melalui: 

1) Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota 

Surakarta. 

2) Subyek Penelitian 

Para pihak terkait dalam Pekerja Anak di Kota Surakarta. 

5. Metode Penggumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan 

teknik  sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-

dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau 

keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.
18

 Metode ini dipergunakan 

untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara 

mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang ada 

hubungannya dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis. 

b. Studi Lapangan 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara: 

                                                           
18M. Syamsudin, 2010, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 

101. 
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1) Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai.
19

 Yang dimaksud 

wawancara di sini adalah wawancara dengan para pihak terkait 

dalam Pekerja Anak. 

2) Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan, pencatatan yang 

sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.
20

 Dalam 

penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun dalam catatan 

Pekerja Anak di Kota Surakarta. 

6. Teknik  Analisis Data 

Teknis analisa dalam penelitian merupakan hal  yang penting agar 

data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisa data. 

Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode 

dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang penulis gunakan 

adalah metode yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah tata 

cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata 

yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
21

 

                                                           
19Ibid., hal. 108. 
20Sutrisno Hadi, 1982, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi 

UGM, hal. 136. 
21Soerdjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 213. 
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G. Sistematika Penelitian Hukum 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis 

uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan 

pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka 

penulis menyusun sistematika penulisan, yang terdiri dari: 

BAB I  Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II  Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan Tinjauan 

Umum Tentang Anak (Pengertian tentang anak, hak dan kewajiban 

anak, Pelaksanaan perlindungan bagi anak), Tinjauan Umum 

Tentang Pekerja anak (Pengertian Pekerja anak, Tujuan dan motif 

adanya pekerja anak, Syarat-syarat pekerja anak), Tinjauan Umum 

Tentang Akibat Hukum pekerja anak (Dasar hukum adanya pekerja 

anak. 

BAB III  Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang mendasarkan pada 

data yang didapat dari hasil penelitian lapangan yang dipadukan 

dengan hasil kajian pustaka berupa, pekerja anak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan 

Peraturan Daerah di Kota Surakarta. 

BAB IV Penutup, berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil 

penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.  


