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Hasil survey ILO (Interna-
tional Labour Organiza-
tion) yang bekerjasama

dengan BPS (Badan Pusat Statistik)
pada tahun 2009 lalu, menunjukkan
bahwa di Indonesia terdapat 1,7 juta
anak yang tergolong dalam kelompok
pekerja anak. Seiring tingginya ang-
ka pekerja anak, berbagai kasus
pelanggaran HAM pun mulai ber-
munculan.

Bentuknya pun beraneka ra-
gam, seperti eksploitasi tenaga, ke-
sempatan pendidikan yang terham-
bat, hingga eksploitasi seks. Contoh
pelanggaran hak asasi anak dapat di-
lihat dalam kasus pekerja anak
wilayah NTT. Hingga Mei 2010, ter-
catat 23.103 pekerja anak dan dari
jumlah tersebut, 1.335 anak dika-
tegorikan sebagai pekerja seks ko-
mersial.

Tentu saja, masalah pekerja
anak tidak dibiarkan begitu saja oleh
pemerintah, para aktivis serta mas-
yarakat. Bahkan sejak tahun 2002,
pemerintah sudah mengeluarkan
peraturan perlindungan anak yakni
Undang-Undang No.23 Tahun 2002.
Undang-Undang ini antara lain berisi
perlindungan anak terhadap segala
bentuk eksploitasi, jaminan pen-
didikan dan perkembangan, tak
ketinggalan kewajiban pemerintah
dan masyarakat dalam melindungi
hak-hak anak tersebut.

Tetapi, yang menarik, di te-
ngah tertatihnya realisasi Undang-
Undang ini serta giatnya pembe-
rantasan pekerja anak, justru muncul
Undang-Undang baru yakni Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Dalam pasal 68
sampai 75, Undang-Undang ini ber-
bicara mengenai anak, lebih tepatnya
anak yang bekerja. Pasal 68 jelas
menolak adanya pengusaha yang
mempekerjakan anak. Namun, pada
pasal 69, terdapat pengecualian
terhadap pasal 68. Pasal 69
menyatakan bahwa,  pasal 68
dapat dikecualikan bagi anak
berumur antara 13 (tiga belas)
tahun hingga 15 (lima belas)
tahun untuk melakukan pekerja-
an ringan sepanjang tidak
mengganggu perkembangan dan
kesehatan fisik, mental dan sosial.
Pasal-pasal berikutnya hingga pasal
ke 75 berisi tentang berbagai syarat,
ketentuan dan kewajiban pihak-pihak
terkait.

Dilihat secara umum, isi Un-
dang-Undang Ketenagakerjaan,
khususnya pasal 68 hingga 75 ini,
tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Perlindungan Anak. Namun,
jika dicermati dengan mendalam, ada
persoalan mendasar yang harus
diperhatikan. Persoalan ini tidak ber-
hubungan dengan isi pasal, melainkan
dengan keberadaan pasal-pasal itu
sendiri. Pasal-pasal ini justru menam-
pakkan diri sebagai legalisasi ter-
hadap keberadaan pekerja anak.

Pertanyaan yang muncul
kemudian: kata apa yang tepat terkait
dengan usaha pemerintah ber-
hadapan dengan masalah pekerja
anak di Nusantara: pemberantasan
ataukah perlindungan?

Di balik kata Perlindungan
Kata perlindungan meng-

andaikan keberadaan dua unsur
yakni; subjek yang melindungi dan
objek yang dilindungi. Terkait dengan
persoalan pekerja anak dan pasal
68-75 Undang-Undang No. 13 Thn
2003, objek yang dilindungi adalah
hak para pekerja anak. Sementara
pemerintah dan seluruh lapisan mas-
yarakat merupakan subjek yang me-
lindungi. Hal ini tentu saja positif, na-
mun menyisakan satu pertanyaan
kritis: �Bukankah dengan me-
lindungi hak para pekerja anak,
kita justru menjamin kontinuitas
keberadaan para pekerja anak?�

Pertanyaan di atas merupakan
bentuk refleksi terkait dengan kata
�perlindungan�  Kata ini juga me-

Pekerja Anak:Pemberantasan
dan Kesadaran akan Waktu
Oleh Meity Josephin Balontia



GITA SANG SURYA, JULI-AGUSTUS 2011 11

OPINI

ngandung makna bahwa apa yang
dilindungi, diharapkan untuk tetap
ada. Jika hak pekerja anak diharap-
kan harus tetap ada, maka eksistensi
dari pemilik hak juga haruslah ada.

Hal di atas merupakan produk
dari sudut pandang kekinian. Artinya,
perlindungan ini dibuat hanya untuk
mengantisipasi masalah yang terjadi
sekarang tanpa melihat konsekuensi
yang mungkin timbul pada masa
mendatang. Penggambaran yang
lebih sederhana adalah sebagai
berikut: jika kasus pekerja anak me-
rupakan penyakit dalam masyarakat,
maka perlindungan terhadap hak
para pekerja hanyalah merupakan
obat penahan rasa sakit. Efeknya
hanya bekerja saat ini saja dan
penyakit itu sendiri tetap ada.

Penulis adalah  Mahasiswi STF
Driyarkara, Jakarta.

Namun, kita tak boleh ber-
lama-lama atau terbiasa menelan
obat penahan rasa sakit itu. Pada
suatu ketika, kita harus sadar bahwa
yang dibutuhkan adalah pemberan-
tasan penyakit itu sendiri. Pada titik
ini, kesadaran kita akan beranjak dari
kekinian menuju ke masa depan.
Dengan kata lain, pada tahap ini, kita
mengalami kesadaran akan masa
depan. Di sini juga unsur tanggung
jawab terhadap masa depan muncul.
Tanggung jawab untuk menghasilkan
hal yang baik bukan hanya pada masa
kini  tetapi juga bagi masa depan.

Keluar dari Kekinian
Terjaminnya bangsa yang

sehat pada masa mendatang adalah
hasil dari keputusan kita di masa se-

karang. Tanggung jawab akan masa
depan Indonesia pertama-tama ada
di tangan kita saat ini sebelum diwa-
riskan kepada generasi masa depan.
Pekerja anak juga merupakan se-
bagian dari pewaris dan penerus
serta penanggung jawab masa
depan.

Menjadi tanggung jawab kita
pada masa kini untuk mempersiapkan
para pewaris ini agar mampu dan
berkompeten di masa depan. Apa
yang akan dapat memaksimalkan po-
tensi 1,7 juta pekerja anak yang ada
saat ini dan mereka yang akan men-
jalani hidup sebagai pekerja anak
mendatang untuk menghadapi tan-
tangan masa depan?

Undang-Undang Tenaga
Kerja No. 13 Tahun 2003 pasal 68-
75, yang melindungi hak para pekerja
anak, merupakan produk dari sudut
pandang kekinian. Sejalan dengan
adanya visi Undang-Undang Per-
lindungan Anak No. 23 tahun 2002,
maka keputusan terhadap kebijakan
hukum yang dibuat masa kini harus
melampaui masa kini dan memper-
siapkan masa depan secara kese-
luruhan.

Undang-undanglah yang akan
menjamin setiap anak, termasuk para
pekerja anak untuk dapat mem-
bangun dan mengembangkan ke-
mampuan diri baik secara fisik, in-
telektual maupun moral. Dengan
demikian di masa depan mereka
mampu menjawab tuntutan mas-
yarakat luas akan kualitas manusia
yang dapat diandalkan untuk men-
jalankan masa depan, mem-bangun
negara dan bangsa. Semoga!***


