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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seorang Anak
1
 adalah amanat yang utama  diberikan Tuhan kepada 

Orang Tua. 
2
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.  

                                                 
1
WJS.Poerwadarminto, Kamus Buku Besar  Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,1982),hlm.339, 

pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan dari ayah dan ibu, sekalipun 

dari hubungan yang idak sah menurut kacamata fiqh. Sedang menurut konvensi Hak Anak, yang 

dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang 

berlaku bagi anak-anak yang kedewasaannya dicapai lebih cepat, maka ia tidak termasuk anak 

yang masih dalam pengampuan lihat UNICEF, Konvensi Hak Anak , Pasal 1.  

 
2
 Al- Kahfi (18) : 46 
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Banyak factor memang yang menyebabkan anak bekerja
3
 dan factor 

kemiskinanlah yang kebanyakan menjadi penyebab utama mengapa mereka 

bekerja itu artinya hak anak yang sepantasnya dapat mereka terima tidak 

pula mampu terpenuhi
4
 . 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. 

Keberadaan anak anak yang bekerja ini memang menjadi masalah 

ketika harus bebenturan dengan kepentingan pengembangan kualitas sumber 

daya manusia bagi masa depan bangsa.  

Karena seusia mereka seharusnya adalah waktu untuk berkembang 

secara normal, yaitu belajar mengetahui dan mengembangkan kemampuan 

                                                 
3
 Irwanto, Pekerja anak di Tiga Kota Besar : Jakarta ,Surabaya ,Medan, ( Jakarta: Pusat  

Penelitian Unika Atmajaya,1995) hlm 15. Faktor-faktor  lain tersebut seperti wanita kepala 

rumah tangga, jumlah anak yang bekerja, tingkat pendidikan orang tua, Permintaan tenaga 

kerja murah, aspirasi, budaya, keluarga bermasalah, dan rendahnya partisipasi sekolah 

 
4
Panji, “ Gambaran umum mengenai permasalahan pekerja anak diindonesia dan 

penanggulangannya”, makalah disampaikan pada seminar profil pekerja anak di Indonesia, 

Yogyakarta, 7 Mei 1994, hlm 2-5 . 
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berfikit melalu pendidikan disekolah
5
 . Padalah kondisi dan lingkungan 

yang kurang baik akan sangat berpengaruh pertumbuhan otak dan syaraf 

pada perkembangan anak. 

6
Bahkan sebagian dari anak anak yang terpaksa bekerja dengan jam 

kerja yang cukup panjang, dan banyak diantaranya bekerja dengan cukup 

berat sehingga akan mempengaruhi perkembangan fisik, intelektual, mental 

dan moral merek. Dengan kata lain bahwa penanggulangan atas 

permasalahan tersebut tidak boleh tidak memang harus di perjuangkan .  

Negara dalam hal ini sebagai sebuah intitusi yang bertanggung jawab 

terhadap kesejahteraan rakyatnya termasuk didalamnya anak sangat 

berwenang untuk melakukan tindakan ataupun kebijakan dalam rangka hal 

tersebut. 

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
7
. Dan produk Hukum terakhir tentang perlindungan pekerja 

                                                 
5
 LKKP Jawa Timur, “ Pendidikan Alternatif bagi anak anak putus sekolah dan terpaksa bekerja di 

pedesaan”, Makalah disampaikan pada konfrensi nasional I Penganggulangan Masalah anak anak 

yang terpaksa bekerja, Bogor, 28-30 Juli 1993 hlm. 1  
6
 Lily I. Rilantono, “ Aspek Psiko- Sosial pekerja anak” makalah disampaikan pada seminar 

tentang pekerja anak , diselenggarakan oleh APINDO bekerja sama dengan IPEC-ILO, Surabaya, 

2 Agustus 1995, hlm 2. 
7
 Darwan Prinst , Hukum ketanaga kerjaan Indonesia : Buku pegangan Bagi pekerja untuk 

mempertahankan hak –haknya , ( Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000) hlm.206-207 juga lihat 

undang-undang ketanagakerjaan RI Nomor 25 tahun 1997, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1999) Hlm 

5,34-35,6  
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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
8
 . 

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 ketenagakerjaan ini adalah merupakan aturan umum dari 

kebijakan peraturan ketenaga kerjaan termasuk diantarannya permasalahan 

seseorang yang melakukan kerja di bawah usia kerja. 

Berikut Isi pasal 68 dan 69 dalam UU KetenagaKerjaan : 

1. Pasal 68 

a. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. 

2. Pasal 69 

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 

dapat dikecualikan bagi anak yang 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. 

                                                 
8
 Perlindungan Pekerja Anak dalam UUD 1945 ps.27 (3) ,ps 33 (1) , ps 34 , dalam UU 

kesejahteraan Anak No.4 Tahun 1979 ps 1 (1,2) ,ps (1,2,3,4) LAAI, Perlindungan Hukum 

Pekerja Anak di Indonesia  
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b. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan 

ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan : 

1) izin tertulis dari orang tua atau wali; 

2)  perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang 

tua atau wali; 

3) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 

4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu 

waktu sekolah; 

5) keselamatan dan kesehatan kerja; 

6) adanya hubungan kerja yang jelas; dan 

7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang 

bekerja pada usaha keluarganya. 

Karena Pada dasarnya usia kerja itu sendiri adalah 18 tahun . dengan 

kata lain mereka yang dibawah usia tersebut sesungguhnya belum 

diharapkan bekerja
9
. 

 pertanyaan selanjutnya adalah apakah UU ini sudah cukup memberi 

jaminan terhadap pekerja anak ataukah hanya setengah hati melindungi dan 

mengakui keberadaannya, maka penulis bermaksud meneliti UU ketenaga 

kerjaan ini untuk kemudian ditinjau dari sisi syariah . bagaimana islam 

                                                 
9
 Ibid, hlm 31   
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memiliki pandangan atas perlindungan anak sebagai amanah sekaligus 

generasi penerus untuk masa depan bangsa Negara. 

Dalam hubungannya dengan maksud meninjau dari perspektif 

syari’ah
10

, penyusun menggunakan kaidah-kaidah ushuliyyah untuk 

menjelaskan perlindungan pekerja anak yang terdapat  dalam hukum positif 

Indonesia, karena memang permasalahan ini bisa dibilang hal yang baru 

dalam wacana islam. Namun demikian sedikit banyak ada hal hal yang  

hukum islam masalah perlindungan anak kiranya dapat di baca dalam 

konsep pemeliharaan dan perlindungan anak dalam islam. Kesemuannya 

peneliti lihat dalam prinsip-prinsip syari’ah . Karena seperti telah dipahami 

tujuan disyariatkannya islam adalah untuk merealisasikan dan melindungi.  

Di dalam versi kementerian Ketenaga kerjaan di indonesia tahun 2018 

bahawa pekerja anak di Indonesia berjumlah 1,7 juta orang
11

. 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 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 

                                                 
10

Ahmad Hasan , The early Development of Islamic Jurispridece, Terj.Agah Garnadi ( 

Bandung:Pustaka,1984), hlm. 1 Syariah lebih luas cakupannya ia mencakup hak hak dan prinsip-

prinsip ajaran islam,sementara fiqh menurutnya hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum saja 
11

 Kemnaker ( Kementrian Ketenaga Kerjaan ) 



7 

 

periode yang sama, jumlahnya turun dari 114 juta menjadi sekitar 78 juta 

anak
12

.  

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
13

. 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
14

. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut diatas kiranya dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan Hukum bagi pekerja anak ditinjau dari 

UU No.13 Tahun 2003? 

2. Bagaimana pandangan islam terhadap perlindungan pekerja anak 

yang terdapat dalam UU ketenaga kerjaan No .13 tahun 2003? 

 

 

 

                                                 
12

 ILO International Labour Organization PBB 
13

 Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial ( Bandung,Mizan,1994) hlm6 
14

 Abdul Wahid, Islam dan idealitas manusia : Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern, 

(Yogyakarta, SIPRESS,1997) Hlm 195 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan 

perlindungan pekerja anak yang tertuang dalam UU 

KetenagaKerjaan No. 13 tahun 2003 meninjaunya ke dalam sisi 

islamiyah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini secara teoretik memberikan pemahaman 

dan pengetahuan tentang pekerja anak dan perlindungannya yang 

terdapat  dalam UU ketanaga kerjaan No.13 tahun 2003 pasal 68 

dan 69 dan menjelaskannya ke dalam sisi islam. Sedangkan secara 

akademis , menambah hasanah ilmu pengetahuan dan pustaka 

islam terutama dalam bidang hukum islam. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Buku yang mencakup representative ntuk menggambarkan 

pemeliharaan anak dalam islam dalam kaitannya dengan hak hak 

diantaranya adalah Al-Ahwal asy-Syahsiyyah karya Abu Zahrah , Ahkam al 

–Aulad fi al –islam karya Zakariyya Ahmad Al- Barry. Kesemuannya 

hampir serupa dalam menjabarkan tentang sebuah tanggung jawab 

pemeliharaan anak dalam rangka memberika perlindungan hak anak yang 

lebih dikhususkan pada tanggung jawab orang tua si anak untuk memenuhi 

hak mereka. Namun pendalaman terhadap perlindungan anak yang bekerja 

atau lemah kurang mendapat porsi karena memang fenomena anak bekerja 
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merupakan hal yang baru. Sehingga kitab-kitab tersebut lebih  

memprioritaskan pada hak anak yang lebih menjadi kewajiban mutlak orang 

tua sebagai pemegang amanah utama. 

 Sedangkan buku-buku yang berkaitan dengan pekerja anak lebih 

khusus masalah perlindungannya yang pertama adalah Undang-undang 

ketenaga kerjaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 sebagai bahan 

premier atau pokok. Perlindungan yang berisi larangan mempekerjakan 

anak dan kebolehan anak bekerja karena terpaksa ini secara jelas termuat 

dalam pasal 68 dan 69 yang masing masing memberikan penjelasaan atas 

maksud yang terkandung dari dua aturan tersebut. Perlindungan terhadap 

pekerja anak termuat pula dalam penjelasaan pada buku Perlindungan 

Hukum Pekerja Anak yang merupakan hasil Konferensi Nasional yang 

diadakan oleh lembaga Advokasi Anak Indoneisa bekerja sama dengan 

Departemen Tenaga Kerja . Penjelasan lainyya penyusun dapat dari 

kumpulan makalah hasil konferensi nasional II Masalah pekerja Anak di 

Indonesia yang di terbitkan oleh YKAI, Depnaker dan IPEC. 

Dari sumber-sumber data tersebut, penyusun tertarik untuk 

menghadapkan permasalahan perlindungan pekerja anak yang terdapat 

dalam UU ketenagaKerjaan No.13 Tahun 2003 dari persepktif islam. 

 Sebab ada dua bentuk perlindungan yang berbeda dimana satu 

mearang anak bekerja dan satu membolehkan sebagai sebuah kajian yang 

menarik karena bagi pengamat perlindungan anak kajian tentang  hal ini 

masih menjadi pembicaraan yang terus diperbincangkan dan di perdebatkan 

untuk menghasilkan sebuah rancangan produk peraturan pemerintah 
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perlindungan pekerja anak yang dianggap paling tepat dan manusiaqi bagi 

anak. Penyusun kemudia melihat hal tersebut dengan merujuk UU no.13 

tahun 2003 sebagai produk tertinggi perundangan tentang ketanaga kerjaan 

untuk dilihat dari sisi islamiyah. Berkaitan dengan hal itu, saya ingin  

mengkaji tentang hal tersebut di atas. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam Al-Quran , Kehadiran anak di sebut sebagai berita gembira
15

 

hiasan kehidupan, dan juga amanah
16

 dari allah sekaligus ujian bagi orang 

tuanya
17

 . Perlindungan terhadap anak sebagai “Jiwa” merupakan salah satu 

dari prinsip-prinsip islam yang secara rinci As-Syatibi menjabarkannya 

dalam konsep maqahid syariah yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu :  

Dharuriyyat (primer),hajjiyat (sekunder ),dan Tahniniyat (Tersier).. 

Dharuriyyat memliki tujuan untuk menjaga al-din (agama) , Al-nafs ( Jiwa ), 

Al nasl (keturunan), al-mal ( harta benda ) dan al-aql (akal pikiran)
18

 . 

Tubuh kecil mereka adalah jiwa yang masih banyak membutuhkan hal hal 

positif bagi pertumbuhan dan perkembangnnya . Hak untuk mendapatkan 

pemeliharaan yang baik adalah salah satu dari hak anak yang menjadi 

tanggung jawab utama orang tua, masyarakat dan juga Negara. Dalam  

keadaan orang tua sendiri tidak mampu memberi pemeliharaan dan 

                                                 
15

 Al-Maryam (19) :17   
16

 Al- Anfal (8) : 26 
17

 At- Tagabun (64) : 15 
18

 Al –Syatibi , Al Muwafaqat  fi-usul  al –ahkam ,( Beirut: Dar al Fikr ,1431 H) Juz II, hlm 2 
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perlindungan maka masyarakat dan Negara berkewajiban penuh untuk 

memberi perlindungan dan pemeliharaan yang baik
19

. 

Bagaimana pun anak berhak mendapatkan perlindungan dan 

pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat. 

Sehingga dapat melahirkan pula generasi yang baik dan berkualitas demi 

masa depan bangas dan negaranya. Seperti dalam Al-Quran diingatkan : 

قُوا َوْلَيْخَش الَِّذيَن لَْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُ  ًة ِضَعاًفا َخافُوا َعلَْيِهْم َفْلَيتَّ يَّ رِّ

َ َوْلَيقُولُوا َقْوًًل َسِديًدا َّللاَّ
20

 

Inilah kemudian yang dipandang sebagai salah satu pedoman untuk 

memperkuat pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa dan umat 

beragama. 

Potret pekerja anak kemudian menjadi hal yang dilihat melalui aturan 

hkum perlindungan pasal 68 dan 69 UU ketenagaKerjaan No.13 Tahun 

2003 baik melarang dan memperbolehkan anak bekerja sebagai bentuk 

perlindungan yang masing masing memiliki maksud dan tujuannya sendiri-

sendiri. Begitupun bentuk-bentuk aturan perlindungan anak yang dengan 

segala keharusan bekerja yang terdapat pada pasal 69 , penulis juga 

melihatnya dari dengan prinsip-prinsip islamiyah yang terkandung dalam 

tujuan hukum itu sendiri yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia
21

, baik 

                                                 
19

 Zakariyya ahmad al Barry, Ahkam al-Aulad fi al-islam, alih bahasa chadijah Nasution, ( 

Jakarta : Bulan Bintang, 1977 ) hlm. 51-73 
20

 An-Nisa (4): 9 
21

 Kamal Muchtar, Maslahah.. 8-9 
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yang segera maupun yang akan datang
22

, baik dengan jalan manafi maupun  

menolak madarat
23

, yang pada dasarnya menghilangkan kemadaratan 

sebagai prinsip ajarannya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian ini adalah kajian pustaka dan wawancara yaitu 

suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasi 

fikasikan ,mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber tertulis
24

, dan pertanyaan untuk mencari informasi 

lebih dalam tentang perlindungan pekerja anak yang terdapat dalam 

UU KetenagaKerjaan No. 13 Tahun 2003 Khususnya pasal 68 dan 69 

untuk dilihat dari segi islamiyah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskriptif atau eksploratif yang bertujuan 

menemukan hal-hal baru
25

. Kemudian menggambarkan obyek 

penelitian dalam hal ini pasal 68 dan 69 UU KetenagaKerjaan No.13 

Tahun 2003 dalam kaitan perlindungan pekerja anak yang akan 

dianalisis dalam pandangan islam. 

 

 

                                                 
22

 Abu Ishaq asy-Syaitibi a; muwafaqat ..II hlm 6 
23

 Ibid. Hlm 265 
24

 Neong Muhadjir , Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : Rake Sarasin ,1989) Hlm 43 
25

 Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1986) Hlm 

10 
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3. Pengumpulan data  

Sesuai dengan objek penelitian maka pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sample terhadap 

masyarakat terhadap pekerja anak, untuk mengetahui sejauh mana 

masyarakat mengetahui aturan memperkerjakan anak dibawah umur . 

dan menelaah berupa buku dan Koran yang berkenaan dengan pekerja 

anak. 

4. Pendekatan  

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Yuridis Normatif-empiris. Pendekatan Yuridis penyusun gunakan 

dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk 

perundang-undangan yaitu UU Ketenaga Kerjaan No.13 Tahun 2003  

Khusunya pasal 68 dan 69 yang didalamnya memuat perlindungan 

tentang pekerja anak. Sedangkan pendekatan normative penyusun 

gunakan untuk melihat aturan hukum perlindungan pekerja anak 

dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah kaidah yang ada 

dalam hukum islam. 

5. Analisi Data 

Dalam menganalisis data , penyusun memkai metode induktif. 

Metode Induktif yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta 

yang khusus, dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit , kemudian dari 

fakti-fakta atau peristiwa tersebut ditarik generalisasi-generalisasi 

yang mempunyai  kesimpulan yang umum. Dengan metode ini 
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penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan perlindungan 

perkerja anak yang terdapat dalam UU KetanagaKerjaan No.13 Tahun 

2003 pasal 68 dan 69 yang kemudia dilihat dari segi islamiyah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi, peneliti memuat 

sitematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah, 

kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka pemikiran sebagai alur pemikiran yang ditempuh 

berdasarkan teori yang ada. 

Bab Kedua,  teori yang akan dipaparkan bagaimana perlindungan anak 

dalam islam meliputi dasar kewajiban pemeliharaan dan perlindungan anak, 

aspek-aspek pemeliharaan dan perlindungannya yang meliputi hak-hak anak 

yang wajib  dipenuhi oleh kedua orang tua nya. Dan yang terakhir tanggung 

jawab masyarakat dan Negara  sebagai  pihak yang harus turut bertanggung 

jawab bila pihak orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hak anak 

secara sempurna. 

Bab Ketiga, dipaparkan tentang perlindungan pekerja anak yang 

terdapat dalam UU KetenagaKerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 68 dan 69. 

Pertama memuat larangan mempekerjakan anak (pasal 68) yang 

menjelaskan maksud pelarangan mempekerjakan anak  yang merupakan 

azas dasar komitmen Negara untuk menghapuskan pekerja anak. Kemudian 
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tentang kebolehan mempekerjakan anak (pasal 69) dengan memuat 

persyaratan  pembolehan dengan berbagai aturan perlindungan yang harus  

dipenuhi oleh orang yang mempekerjakan nya sebagai wujud perlindungan 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak  yang dirinci dalam tiga 

katageri.  

Pertama, pembahasan jam kerja anak,kedua perlindungan terhadap 

pemberian upah pekerja anak dan yang ketiga, perlindungan terhadap 

keselamatan kerja anak dengan menjelaskan bentuk bentuk kerja yang 

dilarang untuk dikerjakan anak karena dapat membahayakan anak baik 

secara fisik maupun disabilitas. Lalu menganalisis perlindungan pekerja 

anak dalam UU Ketenaga Kerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 68 dan 69 dalam 

perspektif islam meliputi analisa islam atas larangan mempekerjakan anak 

(pasal 68) dengan melihat maksud pelarangan tersebut dan 

menghadapkannya  dengan pandangan islam. 

 Terakhir, Bab Keempat, Merupakan kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan sekaligus jawaban terhadap pokok permasalahan yang 

diajukan dan memuat saran –saran serta penutup. 

 


