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PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM 

PERSPEKTIF ISLAM 

(Studi Terhadap UU KetenagaKerjaan No.13 Tahun 2003) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan tenaga kerja anak di 

Indonesia, khususnya aturan yang melindungi pekerja anak baik di kawasan 

industri maupun pada hiburan seperti artis cilik dan sejenisnya. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan statutory approach 

(pendekatan perundang-undangan) yang dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa tenaga kerja anak telah mendapatkan perlindungan 

yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan 

tersebut baik pada tingkat hukum dasar negara (contitutions) dan Undang Undang, 

maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri, 

dan pemerintahan daerah. 

Kata Kunci: hukum ketenagakerjaan, pekerja anak, perlindungan anak 

Abstract 

This study aims to determine the protection of child labor in Indonesia, especially 

the rules that protect child labor both in industrial areas and on entertainment such 

as artist child and the like. The research method used is legal research with 

statutory approach approach (analytical approach) which is analyzed with 

qualitative analysis. The results of the study show that child labor has gained 

enough protection from Indonesian legislation. Such protection is both at the level 

of the country's basic laws (contitutions) and the Law, as well as on derivative 

regulations issued by the central government, ministers, and local governments. 

Keyword: labor law, child labor, child protection 

1. PENDAHULUAN 

Seorang Anak adalah amanat yang utama  diberikan Tuhan kepada Orang Tua. 

Mereka itu adalah generasi masa depan bangsa. Generasi yang salah-satunya 

menyandang tugas melanjutkan cita cita bangsa dan negara. Oleh sebab itu, 

mereka diwajibkan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berjiwa dan 

bermental positif. Untuk itu semua diperlukan pemeliharaan dan perlindungan 

yang baik. 

Namun itu ternyata disekeliling kita banyak anak kurang beruntung yang 

terpaksa harus mempertahankan hidup dengan bekerja dalam usia terlalu amat 

muda. Mereka  dikenal dengan sebutan pekerja anak. Disaat itu ia perlu kasih 

sayang orang tua yang sebagaimana seharusnya selalu berada disamping nya dan 

mendampingi berbagai potensi dasarnya, mereka sudah dituntut untuk mampu 

menghidupi dirinya sendiri, bahkan menopang hidup keluarganya. 
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Banyak factor memang yang menyebabkan anak bekerja  dan factor 

kemiskinanlah yang kebanyakan menjadi penyebab utama mengapa mereka 

bekerja itu artinya hak anak yang sepantasnya dapat mereka terima tidak pula 

mampu terpenuhi  . kesulitan ekonomi dalam keluarga memang selalu memberi 

pengaruh pertama kali terhadap anak. Apakah kemudia mereka harus 

meninggalkan sekolah atau mereka terpaksa harus bekerja untuk membantu 

pendapatan keluarga. Sehingga mereka terpaksa bekerja dan berusaha 

mendapatkan penghasilan dengan cara apapun yang dapat mereka lakukan.Hal ini 

karena memang tidak mudah untuk memisahkan pandangan antara partisipasi 

ataukah eksploitasi mengenai keberadaan anak yang turut ambil bagian dalam 

kegiatan ekonomi tersebut. Disamping itu banyak keluarga yang memang 

membuthkan bantuan mereka untuk memnuhu kebutuhan ekonomi.Pengaturan 

yang berkaitan dengan pekerja anak di Indonesia sebenarnya telah ada sejak 

dikeluarkannya Ordonansi no.647 tahun 1925 tentang pembatasan kerja anak, 

ordonasi no. 341 tahun 1930 tentang pengawasan di Tambang kemudian UU No. 

12 tahun 1948 juga menyinggung pekerja anak dan peraturan mentri tenaga kerja 

Nomor : Per-01/Men/1987. Dan produk Hukum terakhir tentang perlindungan 

pekerja anak setelah  UU no 25 tahun 1997 pasal 1,95 ,96 dan 176 yaitu UU No. 

13 Tahun 2003 tentang KETENAGA KERJAAAN pasal 1, 68, 69 dan 70  . 

Namun demikian penyusun memfokuskan pembahasaan ini khusus pada pasal 68 

dan 69 yang menjadi pembicaraan banyak pengamat ketanaga kerjaan dan 

pembela hak anak karena hal ini berkaitan dengan bentuk perlindungan yang 

selayaknya diberikan kepada anak baik dengan melarang maupun membolehkan 

anak bekerja sebagai wujud perlindungan terhadap anak bangsa. 

UU ketenaga kerjaan ini adalah merupakan aturan umum dari kebijakan 

peraturan ketenaga kerjaan termasuk diantarannya permasalahan seseorang yang 

melakukan kerja di bawah usia kerja. 

Di dalam versi kementerian Ketenaga kerjaan di indonesia tahun 2018 

bahawa pekerja anak di Indonesia berjumlah 1,7 juta orang . Dimana masih 

banyak anak yang diperkerjakan dalam sector industry dll. Sedangkan dalam 

laporan yang diterbitkan ILO tertera penurunan jumlah pekerja anak di seluruih 

dunia. Jika pada tahun 2000, jumlah pekerja anak di dunia mencapai 246 juta 
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orang, maka pada tahun 2012 jumlah itu berkurang menjadi 168 juta anak. 

Mereka yang tergolong sebagai pekerja anak adalah pekerja berusia di bawah 17 

tahun. Khusus di wilayah Asia Pasifik , dalam periode yang sama, jumlahnya 

turun dari 114 juta menjadi sekitar 78 juta anak .  

Kemaslahatan umat manusia. Termasuk diantaranya“ Anak “. Karena 

mereka adalah jiwa jiwa yang suci dan bersih maka pemeliharaan dan 

perlindungan mereka sejak kecil adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus 

di perhatikan. Disinilah maksud penyusun mengkaji UU ketanagakerjaan No.13 

Tahun 2003 Khususnya pasal 68 dan 69 untuk melihat perlindungan pekerja anak 

dalam kebijakan Negara dan melihatnya dalam kacamata islam melalui prinsip-

prinsip nilai ajarannya.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian skripsi dengan judul: Perlindungan Pekerja Anak Dibawah Umur dalam 

Perspektif Islam (Studi Terhadap UU KetenagaKerjaan No.13 Tahun 2003 

2. METODE 

Penelitian ini bersifat diskriptif dan eksploratif yang bertujuan menemukan hal-hal 

baru. Jenis Penelitian ini adalah kajian pustaka yaitu suatu penelitian dengan cara 

menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan , mereduksi dan menjadikan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber tertulis  tentang perlindungan pekerja anak yang 

terdapat dalam UU KetenagaKerjaan No. 13 Tahun 2003 Khususnya pasal 68 dan 

69 untuk dilihat dari segi islamiyah
1
. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pekerja anak berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan no.13 tahun 

2013 

Dalam suatu hubungan kerja pasti ada yang namanya hak dan kewajiban antara 

pengusaha dan pekerja/buruh. Dalam menjaga hak dan kewajiban dibutuhkan 

perlindungan diantara keduanya. Salah satu cara yaitu melalui pengawasan 

pemerintah kota setempat dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena dengan 

adanya pengawasan pemerintah dan juga Undang-Undang tersebut berarti ada 

                                                           
1
 Neong Muhadjir , Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : Rake Sarasin ,1989) Hlm 43 
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jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di 

tempat kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah yang layak) sampai dengan 

pemberian jaminan social khususnya menyangkut tentang pekerja anak
2
. 

Secara normatif perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia 

dipayungi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  yang 

terdapat dalam pasal 68 sampai dengan pasal 75, yang berisikan tentang 

perlindungan bagi pekerja anak, dalam pasal 68 mengatur bahwa anak dilarang 

untuk dipekerjakan, pasal 69 ayat 1 diberikan pengecualian yang berbunyi“ 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak 

berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk 

melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan 

kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Pasal 69 ayat 2 berisikan ketentuan yang 

harus dipenuhi oleh pengusaha setelah syarat dalam pasal 69 ayat 1. 

Dalam penulisan ini penulis mengacu pada pasal 69 ayat 1 dan 2 Undang-

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait kewajiban 

para pengusaha terhadap para pekerjanya. Untuk dapat mengetahui lebih pasti 

pandangan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai praktek penggunaan 

pekerja anak di CV. Kidan rembulan, maka berikut ini akan dijelaskan hasil 

penelitian penulis di lapangan. 

Tabel. 1.   Praktek Perlindungan hukum bagi pekerja anak pada pabrik plastic di   

CV.Kidan rembulan Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang 

KetenagaKerjaan 

No Ketentuan Pasal 69 ayat 2 Sudah Belum 

1. Izin Tertulis dari orang tua/wali  V 

2. 
Perjanjian kerja antara pengusaha 

dengan orang tua/wali 
 V 

3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam  V 

4. 
Dilakukan pada siang hari dan tidak 

menganggu waktu sekolah 
 V 

                                                           
2
 Netty Endrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja nak Di  Sektor  Informal  (Studi Kasus 

Di Kota Kediri)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, Kediri: Universitas Islam 

Kediri, hal.275 
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5. Keselamatan dan kesehatan kerja  V 

6. Adanya hubungan yang jelas V  

7. 
Menerima upah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 
V  

Sumber: Diolah berdasarkan hasil Wawancara 

3.2 Praktek perlindungan hukum bagi pekerja anak pada pabrik plastik di 

CV. Kidan rembulan ditinjau berdasarkan hukum islam 

Untuk mengetahui praktek pekerja anak pada CV.Kidan rembulan sejati tinjauan 

hukum islam penulis berpedoman pada hadist dan ayat Al-Quran yang 

menjelaskan mengenai kewajiban bagi para pengusaha terhadap para pekerja 

secara umum, dan juga pada fiqih muamalah dikarenakan penulis belum menemui 

referensi yang mengatur khusus tenang pekerja anak menurut  hukum islam. 

3.2.1 Praktek Penerimaan pekerja anak di CV. Kidan Rembulan  

Sebagaimana penjelasaan Bapak Bambang diatas yang menyatakan atas 

pertimbangan kemanusiaan sehingga dia menerima pekerja anak untuk 

bekerja ditempatnya dan menempatkan para pekerja di tempat yang ringan, 

yang tidak memberatkan mereka. apa yang dilakukan oleh Bapak 

Bambang termasuk tindakan tolong-menolong dalam hal kebaikan, yaitu 

dengan memperkerjakan pekerja anak dengan alasan kasihan terhadap 

mereka dan memberikan pekerjaan yang tidak memberatkan serta tidak 

bertentangan dengan syariat islam. 

3.2.2 Praktek Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Anak di CV.Kidan Rembulan  

Rukun ijarah yaitu aqid (orang yang berakad), shigat akad, ujarah (upah) 

dan manfaat. Dalam hal ini aqid yaitu yaitu pekerja anak, shigat berupa 

lisan dan perbuataan dengan datang dan bertanya perihal pekerjaan di 

CV.Kidan Rembulan , ujarah yaitu upah yang diberikan oleh CV pada 

pekerja anak, dan yang terakhir yaitu manfaat dalam hal ini manfaat 

berupa pekerja anak bekerja di CV.Kidan Rembulan menurut pendapat 

penulis apa yang dilakukan oleh Bapak Bambang tidak melanggar hukum 
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islam karena sudah terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerja menurut 

islam
3
. 

3.2.3 Praktek Penerapaan Jam Kerja Bagi Pekerja Anak di CV.Kidan Rembulan  

Dari penjelasaan dua pekerja anak dijelaskan sebelumnya yang 

menyatakan mereka tidak merasa keberatan denga jam kerja yang 

diterapkan oleh CV. Kidan Rembulan dengan alasan yang bermacam-

macam, seperti apa yang dituturkan Baskoro dia merasa tidak keberatan 

dengan jam kerja yang diterapkan oleh CV.Kidan Rembulan . 

Dari keterengan diatas penulis mengambil kesimpulan apa yang 

telah di praktekan oleh CV.Kidan Rembulan dalam hal ini penerapan jam 

kerja telah sesuai dengan hukum islam, karena para pekerja anak yang 

bekerja di CV.Kidan Rembulan tidak keberatan dengan jam kerja, 

meskipun jam kerja yang diterapkan bagi mereka disamakan dengan jam 

kerja pekerja dewasa. 

3.2.4 Praktek Pembayaran Gaji Bagi Pekerja Anak di CV.Kidan Rembulan  

Dari Hadits diatas yang berisikan tentang anjuran untuk memberikan gaji 

pada pekerja, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya praktek 

pemberian upah atau gaji yang diterapkan oleh CV .Kidan Rembulan telah 

sesuai dengan syariat Islam, karena CV. Kidan Rembulan memberikan gaji 

pada waktunya dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan 

tidak ada yang merasa dirugikan, terbukti dari hasil wawancara terhadap 

dua pekerja anak yang menyatakan mereka mendapat gaji sebesar Rp. 

90.000 (Sembilan puluh ribu dan Rp. 60.0000 ( Enam puluh ribu)  dalam 

sehari dan merasa cukup dengan gaji yang diperoleh dan didukng oleh 

pernyataan bapak Bambang yang menyatakan mereka sudah diberitahu 

perihal gaji yang diperoleh dalam sehari sebelum mereka diterima bekerja 

di tempatnya. 

3.2.5 Praktek penempatan kerja bagi pekerja anak di CV.Kidan Rembulan  

Dalam hal penempatan kerja bagi pekerja anak , Bapak Bambang tidak 

memberikan pekerjaan yang memberatkan bagi pekerja anak, sebagaimana 

                                                           
3
 Rachmen Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV.Pustaka Setya ,2001), hal. 122 
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pernyataan beliau bahwasanya dia memberikan pekerjaan kepada pekerja 

dewasa untuk ditempatkan di area  pengolahaan plastik sedangkan untuk 

pekerja anak ditempatkan pembentukan plastik .  

Penulis mengambil kesimpulan bahwasanya bapak Bambang 

memberikan keringanan pekerjaan bagi pekerja anak yang bekerja di 

tempatnya sesuai dengan pedoman hadits diatas sehingga apa yang 

dilakukan oleh Bapak Bambang sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. 

3.3  Pekerja anak (laborchild) di negara Brazil 

Brasil memiliki undang-undang yang tegas terhadap pekerja anak dan dalam 

beberapa dekade terakhir telah terjadi penurunan signifikan dalam persentase anak 

yang bekerja. Namun, masih ada sejumlah besar anak-anak dan remaja yang 

melakukan kegiatan kerja, dibayar atau tidak dibayar, dan berkali-kali berbahaya 

bagi kesehatan mereka. Menurut PNAD (2003) dan (2008), lebih dari 34 dan 30 

persen anak-anak dan remaja yang bekerja dari usia 5 hingga 10 dan 10 hingga 20 

tahun, masing-masing, melakukan kegiatan pekerjaan yang berbahaya. 

Berkurangnya jam kerja dan menghilangkan kegiatan berbahaya yang 

dilakukan oleh anak-anak memiliki efek yang cukup besar pada peningkatan 

status kesehatan anak. Selain itu, kebijakan pemerintah harus fokus pada berbagai 

sektor kegiatan, dengan perhatian khusus pada pedagang kaki lima, pembantu 

rumah tangga, kegiatan pedesaan tertentu dan pada kekhasan komunitas pedesaan 

dan perkotaan. Selain itu, peningkatan kualitas dan akses ke sistem kesehatan 

adalah kebijakan penting yang harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas 

hidup individu
4
. 

3.4 Pekerja anak (laborchild) di negara TURKI 

Peningkatan pendapatan rumah tangga yang tidak dibayar mengurangi 

kemungkinan pekerjaan anak-anak. Selain itu, insiden pekerja anak ditemukan 

lebih tinggi di antara rumah tangga yang relatif lebih miskin. Temuan ini 

membuat krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Turki semakin 

mengkhawatirkan karena daya beli yang menurun terutama dari kelompok 

berpenghasilan rendah dan kondisi pasar tenaga kerja yang memburuk untuk 

                                                           
4
 Alexandre Nicolella, Ana Lucia Kassouf, (2018) "The effect of child labour on children’s health 

in Brazil", International Journal of Social Economics, Vol. 45 Issue: 2, pp.357-371 
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orang dewasa mungkin mendorong lebih banyak anak ke pasar tenaga kerja
5
. 

Untuk membantu mengurangi dampak krisis, program-program khusus perlu 

diimplementasikan. 'Proyek Mitigasi Risiko Sosial' yang didanai oleh Word Bank 

diluncurkan pada September 2001 dengan tujuan membantu bagian masyarakat 

yang paling rentan. Walaupun proyek ini tidak memiliki tujuan khusus untuk 

mengurangi pekerja anak, proyek ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, 

yang berpotensi dapat membantu mengurangi pekerja anak
6
. 

3.5 Solusi Indonesia dalam menangani pekerja anak 

Dengan itu saya sebagai penulis memberi masukan terhadap pekerja anak di 

Indonesia dengan mempelajari metode kedua Negara tersebut yaitu pada Negara 

Brazil melakukan program Pemberantasan pekerja anak yaitu Programade 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) dan Bolsa familia pada tahun 1996 yang 

intinya program tersebut menekankan  transfer sumber daya manusia di separuh 

pekerja anak di Negaranya dengan memberikan pendidikan untuk anak anak dan 

kesehatan yang dijamin oleh pemerintah di Negara Brazil serta pada Negara Turki 

dengan program ‘Mitigasi Risiko Sosial’ yang didanai oleh World Bank pada 

tahun 2001 yang menekankan terhadap orang tua pekerja anak yang dimana Turki 

menyimpulkan hal yang paling dasar dalam menangani pekerja anak di negaranya 

dengan memberikan kesejahteraan kepada orang tua pekerja anak tersebut 

terutama wanita yang mempunyai andil besar terhadap anak pengembangan otak 

anak.  

Pengaruh ekonomi dimana di Negara Turki wanita di dalam satu keluarga 

tidak hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan harus bekerja untuk ikut 

mensejahterakan anak anak nya.Pertama Indonesia dalam hal ini harus mengikuti 

jejak Negara Brazil dengan menekankan kepada peraturan hukum yang tegas 

terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin memperkerjakan anak yaitu dengan 

mengubah aturan KetenagaKerjaan dengan  sanksi-sanksi yang lebih tegas , dan 

melakukan program kerja sama dengan Negara Negara lain.Kedua Indonesia juga 

perlu mengikuti jejak Negara Turki dengan mengedepankan kesejahteraan 

                                                           
5
 ILO Convention 138 stipulates age 13 as the minimum age for light work 

6
 State Institute of Statistics (SIS), Turkiye’de Calisan Cocuklar (Child Labor in Turkey) (Ankara: 

SIS, 200 
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terhadap masing masing orang tua di Negaranya dan program-program luar negeri 

maupun dalam negeri dalam hal menangani pekerja anak.Pemerintah Indonesia 

dengan ini harus melakukan ketegasan terhadap apa yang telah terjadi sekarang 

dan nyatanya pekerja anak yang  mempunyai kebutuhan kurang masih banyak 

yang bekerja . Menurut penulis Indonesia harus merubah UU No.13 tahun 2003 

pasal 68 dan 69 dengan memberi sanksi yang tegas terhadap pelanggar pekerja 

anak yang melanggar syarat dan ketentuan berlaku di pasal tersebut. Indonesia 

juga perlu membuat program – program yang mendukun anak dan orang tua anak 

dengan penyuluhan tentang arti penting anak dalam ajaran islam. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Bpk Yusuf Mustofa : 

“pekerja anak memang ada, mereka bekerja diperbolehkan oleh Undang-

undang ketenagakerjaan, apabila memang ada Perusahaan yang 

melanggar aturan yang memperbolehkan anak bekerja tidak sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku maka Pihak Disnaker sebagai 

pihak pengawas berhak memberikan pembinaan terlebih dahulu, dan 

apabila tidak mempan maka akan diambil langkah langkah bisa jadi 

administratif yaitu pembekuan atau pencabutan izin serta kepidanaan. 

Dengan ini saya mengatakan bahwa pekerja anak harus dihapuskan di 

Indonesia, jangan ada di undang-undang itu tentang pekerja anak, karena 

memang anak belum waktunya bekerja,anak itu waktu nya bermain dan 

bersosialisasi” 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan yaitu: 

a. Praktek pekerja anak di CV.Kidang Bulan  sudah sesuai dengan pasal 69 ayat 

1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan terkait jenis 

pekerjaan yang tidak mengganggu kesehatan,perkembangan dan social anak, 

akan tetapi dalam ayat 2 terkait persyaratan yang harus di penuhi untuk 

mempekerjakan pekerja anak ada beberapa ayat yang tidak dipenuhi oleh CV 

yaitu mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak, 

pemilik CV tidak melakukan perjanjian kerja langsung dengan pekerja anak, 

waktu kerja yang diberlakukan bagi pekerja anak lebih dari 3 jam dalam 

sehari, pekerja dilakukan sampai sore hari , pemilik tidak mendaftarkan para 

pekerjanya program JAMSOSTEK. Akan tetapi yang lainnya sudah sesuai 
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dengan peraturan yang ada yaitu mengenai pemberian upah dan adanya 

hubungan kerja yang jelas. 

b. Ditinjau dari hukum islam praktek pekerja anak di CV.Kidang Bulan suda 

sesuai dengan ketentuan dalam islam. Karena dalam praktek mempekerjakan 

pekerja anak di CV .Kidang bulan telah menerapkan perintah yang di anjurkan 

dalam agama islam terkait kewajiban pengusaha terhadap para pekerjaanya , 

yang meliputi memberikan keringanan pekerjaan sesuai dengan kemampuan 

anak, pemberian gaji atau upah tepat pada waktunya, dan juga telah 

terpenuhinya syarat dan rukun dalam ijarah. 

c. Negara Brazil Telah berhasil mengurangi angka pekerja anak di Negaranya 

dalam kohort 3 tahun terakhir dengan memperkuat Aturan ketenagakerjaan  

dan dengan tegas pemerintahan di Negara Brazil akan memberi sanksi kepada 

para pengusaha yang masih mempekerjakan anak. Negara Turki juga telah 

berhasil mengurangi angka Pekerja anak dengan program-program kerja sama 

dengan Negara didunia, dan menekan kan terhadap sektor kesejahteraan 

masing masing keluarga di Negara nya . 

4.2 Saran 

a. Bagi pemda kabupaten Surakarta , perlunya memberikan pengawasan khusus 

bagi anak-anak yang kerja khususnya yang bekerja sampai sore hari. Selain itu 

pemerintah sebaiknya memberikan penyuluhan bagi orang tua agar tidak 

memperbolehkan anak nya bekerja dan agar dapat lebih memahami arti 

pentingnya sekolah. 

b. Bagi masyarakat atau pengusaha sebelum menggunakan jasa pekerja anak 

sebaiknya harus memperhatikan syarat-syarat mempekerjakan anak dan 

menghargai mereka sehingga tidak berlaku semena-mena kepada para pekerja 

anak dan juga memberikan upah anak yang layak ketika telah menggunakan 

jasa mereka. 
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