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ABSTRAK 

 
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan peratuan yang 

dibuat agar para pekerja dan perusahaan dapat menjalankan kerja sama serta menghindari keburukan 

selama bekerja. Anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 68 sampai dengan 

75. Pada Pasal 68 perusahaan dilarang mempekerjakan anak. Pada Pasal 69 ayat (1) menyatakan 

ketentuan sebagai berikut: anak diperbolehkan bekerja bagi yang berumur antara 13 (tiga belas)-15 (lima 

belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan 

kesehatan fisik, mental, dan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan 

hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi. Perspektif Hukum Islam tidak memperbolehkan anak 

bekerja, tetapi Hukum Islam menjelaskan tidak melarang penuh jika anak ingin bekerja, apabila bekerja 

bisa mendapatkan pengalaman yang bisa berguna di masa mendatang maka hukum Islam 

memperbolehkan anak bekerja. Dalam Islam memberikan batasan minimal seseorang diperbolehkan 

bekerja jika telah mencapai 15 tahun (baligh). Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1). 

Bagaimana Studi Komparatif Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak? (2). 

Bagaimana perspektif Hukum Islam Tentang Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak?. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research).Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang 

penulis kerjakan seperti Al-Qur’an, Hadits, buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan 

perundang-undangan, pendapat para sarjana dan bahan-bahan lainnya. Metode ini dimaksudkan untuk 

menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan hak pekerja 

anak terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 3014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara metode komparatif yaitu 

dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan peraturan sehingga diperoleh kesimpulan-

kesimpulan sebagai penyelesaian dalam pokok permasalahan. Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini bahwa untuk Perbandingan dan Persamaan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Perbandingan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan tidak memperbolehkan perusahaan mempekerjakan anak dibawah umur bekerja, tetapi 

jika perusahaan ingin mempekerjakan anak maka harus memenuhi persyaratan yang ada di Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Dalam Persamaan kedua Undang-Undang tersebut dibuat agar anak-anak 

terhindar dari dikriminiasi atau pengeksploitasi anak, terutama anak di bawah umur yang sudah bekerja. 

Undang-Undang Perlindungan Anak secara keseluruhan mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak 

yang meliputi hak keberlangsungan hidup anak sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur 

bagaimana para pihak perusahaan atau lembaga pemberi kerja memperhatikan peraturan yang sudah 

dibuat, agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan. Hukum Islam juga melarang mempekerjakan 

anak yang masih dibawah umur karena anak yang masih usia baligh masih mempunyai hak atas 

pengampuan dari orang tuanya, tetapi jika anak ingin bekerja dengan alasan mencari pengalaman yang 

bisa berguna di masa mendatang maka hukum Islam memperbolehkan anak bekerja dengan syarat harus 

selalu di dampingi oleh orang tua, keluarga atau pihak perusahaan. Hukum Islam juga mempertegaskan 

bahwa anak harus mendapatkan pendidikan, kasih sayang dan keberlangsungan hidup agar bisa berguna 

dimasa mendatang. 
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MOTTO 

 

لٰ يٰ  ٰاَقِِمٰالصَّ بُنَيَّ
ٰوةََٰوأُْمْربِاْلَمْعُرْوِفَٰواْنهََٰعِنٰاْلُمْنَكِرَواْصبِْرَعلٰ 

 
ٰٰٰۗاََصابَكَٰىَٰما اِنَّ

{۷١لقمانٰ:ِلَكِٰمْنَٰعْزِمٰاْْلُُمْوِرٰ}ذٰ   

“Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegalah 

(mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya  

yang demikian itu termasuk perkara yang penting.” 

(QS. Luqman (31) : 17) 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pemahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka 

akan di uraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi, adapun judul skripsi 

adalah: “Studi Komparatif Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif 

Hukum Islam”. Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Studi 

Studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “penelitian ilmiah” dan 

“kajian” yang artinya pendekatan untuk meneliti gejala  sosial dengan menganalisis satu kasus  

secara mendalam dan utuh.1Strategi ini dapat menyertakan bukti kualitatif yang bersandar pada 

berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoritis. 

2. Komparatif 

Komparatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berkenanan atau berdasarkan 

perbandingan.2 Komparatif juga merupakan suatu hal yang dapat diperbandingkan dengan suatu 

hal yang lainnya, Jadi yang dimaksud dengan Studi Komparatif adalah penelitian pendidikan 

yang menggunakan teknik membandingkan atau mempersamakan suatu objek dengan objek lain. 

3. Hak Pekerja Anak 

Hak pekerja anak merupakan anak yang berhak mendapat perlindungan dari berbagi bentuk 

tindak kekerasan yang membahayakan kesehatannya atau mengganggu perkembangan fisik, 

mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk menentukan 

batas usia minimum anak bekerja, mengatur jam dan kondisi penempatan kerja. Anak juga berhak 

mendapatkan perlindungan berupa bentuk kesenjangan sosial seperti ada batas waktu anak 

tersebut bekerja, upah setelah anak tersebut bekerja dan adapun jaminan sosial berupa BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur 

ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam bab X paragraf 2 tentang anak. Anak dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 68 sampai dengan 

Pasal 75.3 Pada Pasal 70 ayat 1 anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan 

bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.4 

Dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep-235/MEN/2003 tentang 

jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, kemoralan anak, yang prinsipnya melarang 

anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.5 

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin 

                                                           
 1Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Edisi Kedua (Jakarta:Balai 

Pustaka,1997), h. 965. 

 2Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Edisi Kedua (Jakarta:Balai Pustaka, 

1997), h. 515. 

 3Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Bab X, paragraf 2, pasal 69 ayat (1). 

 4Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, Bab X, paragraf 2, pasal70 ayat (1) 

 5Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang 

Membahayakan Kesehatan, Kemoralan Anak, 
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kesejahteraan tiap warga negarannya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi 

manusia. Bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6 Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak dalam Pasal 1 

ayat 5 Perlindungan khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak 

dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang 

membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.7 

6. Perspektif  Hukum Islam 

Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah 

Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui 

dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Pemahaman ini menunjuk kepada istilah 

fiqh dalam arti produk hukum sistematis yang disusun manusia berdasarkan sumber utama ajaran 

Islam.8 Dalam sudut pandang hukum Islam tentang memperkerjakan anak itu bagian dari 

perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua maupun pemerintah. Islam juga memberikan 

alternatif bahwa anak di perbolehkan bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai pembelajaran, 

dalam Islam batasan minimal seseorang di perbolehkan bekerja jika telah mencapai 15 (lima 

belas) tahun atau jika sang anak sudah mencapai usia baligh, selama anak melakukan pekerjaan 

harus tetap diawasi oleh orang tua atau oleh orang dewasa.9 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud 

dengan judul ini adalah mengkaji tentang ketentuan hak pekerja anak yang berdasarkan suatu 

perbandingan hukum yang kemudian ditinjau dari hukum Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan hakikatnya manusia tidak bisa lepas dari suatu permasalahan, apalagi permasalahan 

tentang perekonomian. Sesama manusia harus tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya 

untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi mempertahankan kehidupannya. Allah Swt memerintah 

manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini dan Allah Swt memberikan suatu jalan atas 

permasalahan yang diterima oleh hambanya dan memberikan alam semesta ini untuk kepentingan 

manusia agar bisa mencari nafkah untuk kepentingan hidupnya. Hal tersebut sama saja mencari jalan 

keluar dengan melakukan pekerjaan dan Allah Swt menyuruh kepala keluarga yang seharusnya 

mencari nafkah. 10 

Islam menjelaskan bahwa anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga dengan baik, 

khususnya bagi orang tua, tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk 

dalam salah satu kewajiban orang tua. Oleh karena itu dalam meniti kehidupan ini anak-anak 

memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Untuk lebih rinci Al-Qur’an menjelaskan 

bahwa anak adalah perhiasan kehidupan didunia. Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Kahfi (18) 

ayat 46 yang berbunyi: 

ْنيَاٰ اَْلَماُلَٰواْلبَنُْوَنِٰزْينَةُٰاْلَحيٰ  ِٰلحٰ ُتٰالصٰ ِقيٰ َواْلبٰ وِةٰالدُّ
 
ٰعُِٰتَٰخْير

 
َخْير  {٦٤ٰٰ:ٰٰالكهفٰ}ٰاََملًْٰنَدَٰرب َِكٰثََوابًاٰوَّ

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal 

lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan serta lebih untuk menjadi harapan. (Al-

Kahfi )18( : 46 ). 

                                                           
 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

 7Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (5) 

 8Ahmad Hasan Ridwan “ Implikasi Hermeneutika dan Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam”, AL-ADALAH Vol 

XIII, No. 1 Juni 2016 

 9Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009, h. 581 

 10Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009),h 1 
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Penjelasan tentang ayat ini, anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang 

tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebaik-

baiknya oleh para orang tua. Hukum Islam memandang pekerja anak itu adalah bagian dari 

perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua maupun pemerintah. Islam juga memberikan 

alternatif bahwa anak diperbolehkan bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai pembelajaran. 

Namun dalam Islam fase umur seseorang itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu tamyiz (seseorang 

dalam umur antara 0-15 tahun), baligh (sementara dalam umur baligh itu dari umur 15 tahun dimana 

ajaran agama telah wajib ia jalani sebagai mukallaf, secara umur ia telah cakap), rusyd (seseorang 

yang telah dewasa atau berumur dari 20 tahun keatas), yang masing-masing memiliki kriteria dan 

akibat hukum sendiri-sendiri. Islam memberikan batasan minimal seseorang di perbolehkan bekerja 

jika telah mencapai 15 (lima belas) tahun (baligh).11 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) disebutkan anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. bahwa negara 

kesatuan menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan 

hak asasi manusia. Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut sudah melekat dalam konstitusi 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.12 Dalam Konstitusi Kitab Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.13 

Salah satu masalah anak yang 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 kenyataanya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan 

dengan memperoleh upah, tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerja berbahaya, terhambatnya 

akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Bahkan dalam kasus 

pekerja tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi 

yang paling tidak bisa di tolerir.14 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, 

pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri atau pemerasan tenaga atas diri orang 

lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Eksploitasi pada anak-anak memperlihatkan sikap 

diskriminasi ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para 

orang tua ataupun masyarakat yang memaksa seseorang anak untuk melakukan sesuatu untuk 

kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperdulikan hak-hak anak untuk mendapatkan 

perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya.15 Eksploitasi anak 

adalah memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan perusahaan ataupun orang tua. 

Pada hakikatnya 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, psikologis, intelektual dan sosialnya. 

Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah umur 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam 

kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tertekan ekonomi 

yang dialami orang tuannya ataupun faktor lainnya. 

                                                           
 11Ibnu Rusyd, Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nahayatul Muqtashid, Terj, Imam Ghazali Said dkk, Analisis Fiqh Para 

Mujtahid, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), h. 10. 

 12Undang-Undang 1945 Amandemen, pasal 1 ayat (3). 

 13Undang-Undang 1945 Amandemen, pasal 28 B ayat (2). 

 14Muhammad Joni, Zulechhaina Z, Aspekhukum perlindungan anak dan perspektif hak-hak anak (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1999), h. 8. 

 15Meivy R. Tumongkol, “Eksploitasi Anak di Keluarga Miskin”. Jurnal Holistik, Tahun IX NO. 17/ Januari Juni 2016, 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan 

tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tepatnya pada bab X Pasal 45-47 pada Pasal 45 

ayat (1) yang berbunyi “Kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 

Kewajiban orang tua dimaksud adalah sampai anak tersebut beranjak dewasa atau sudah menikah.16 

Menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.17 Pada 

dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak 

memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi perusahaan. Perlindungan hukum anak juga 

diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerja yang dilarang untuk 

dikerjakan anak. Hal ini dapat dilihat di dalam Keputusan Menteri Tenega Kerja dan Transmigrasi 

nomor Kep-235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, kemoralan 

anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.18 

Hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang 

menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau 

perusahaannya, mengenai tata kehidupan atau tata kerja yang langsung bersangkut paut dengan 

hubungan kerja tersebut.19 Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak yang 

melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuannya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri 

yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. 

 Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak. 

Terlepas dari semua hal tersebut, penghargaan, penghormatan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia 

(HAM) diagung-agungkan di penjuru dunia. Sejak awal pendeklarasian HAM, berbagai bentuk 

peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan 

HAM di dunia. Upaya perlindungan juga diikuti dengan penegak hukum demi terselenggaranya 

HAM yang konsisten. Jika kita berbicara fenomena pekerja anak maka bidang HAM yang langsung 

bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia internasional maupun di indonesia, masalah seputar 

kehidupan anak menjadi perhatian utama bagi masyarakat maupun pemerintah. Sangat banyak 

keadaan-keadaan ideal yang sebenarnya dapat menuntaskan permasalahan sosial ini. Namun faktor-

faktor lain seperti kegagalan dalam pranata sosial turut menunjukan ketidakmampuan pemerintah.20 

 Kedudukan anak mempunyai hal yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. 

Namun perlindungan terhadapnya sebombastis ketika masalah HAM yang menyangkut orang dewasa 

atau isu gender diumbar ke khalayak umum. Perlindungan terhadap hak anak tidak terlalu banyak 

dipikirkan pada umumnya. Begitu pula dengan langkah konkritnya, bahkan perlindungan tersebut 

dilanggar oleh Negara dan berbagai tempat di negeri ini, orang dewasa bahkan orang tuanya sendiri. 

Banyak anak-anak yang berada di bawah umur menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak anak-

anak akibat pembangunan ekonomi yang di lakukan di negara kita, pekerja anak dapat di lihat dengan 

mudah di pertigaan atau di perempatan jalan bahkan di tempat buruh-buruh pabrik.21 

  Melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki 

efek yang positif. Berdasarkan latar belakang masalah itu lah penulis tertarik menyusun permasalahan  

hak pekerja anak pada zaman sekarang dengan realita yang terjadi. Ketetapan dalam Undang-Undang 

bahwa masalah hak pekerja anak merupakan persoalan yang serius untuk ditanggulangi. Bahkan pada 

saat ini dengan perkembangan teknologi pemerintahan dan orang tua harus berperan aktif mengawasi 

anak agar perkembangannya tidak terganggu.  

                                                           
 16Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45-47. 

 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (26) 

 18Syamsudin, Petunjuk Penangan Anak Yang Bekerja (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), 

h. 1. 

 19Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 2. 
 20Ahmad Hanafi,“Eksploritasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Penyimpangan Sosial”. (Kementerian Riset, 

Teknologi Dan Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Lampung, lampung, 

2017), h. 19 

 21Ibid, h. 20 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada 

bagian kesepuluh tentang Hak anak diatur dalam Pasal 52-66 pada Pasal 52 ayat (1) setiap anak 

berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pada Pasal 60 ayat (1) 

setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Itulah beberapa poin penting yang 

akan penulis bahas pada penelitian ini. 

 

C. Fokus Penelitian 

Latar belakang di atas, penulis terlebih dahulu memfokuskan masalah yang akan dibahas agar 

tidak terjadi penyimpangan permasalahan. Setelah menetapkan fokus masalah, selanjutnya ditetapkan 

sudut perbandingan dari fokus tersebut sebagai point-point penelitian. Penelitian ini akan difokuskan 

pada Studi Komparatif Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak DalamPerspektif Hukum Islam.  

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, kiranya dapat di kemukakan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana Studi Komparatif Tentang Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak ? 

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang hak pekerja anak Menurut Undang-Undang 

Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak tersebut ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan yangakan dicapai sebagai 

berikut: 

 

a. Untuk mengetahui aspek hukum terhadap hak pekerja anak yang berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. 

b. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap perkerja anak menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum, perlindungan anak, hukum ketenagakerjaan dan lebih spesifik 

lagi untuk memberi tindakan untuk pelaku usaha yang memperkerjakan anak dibawah umur. 

2.  Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja guna 

pengembangan ilmu kedepannya dalam bidang hukum Islam. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Tinjaun pustaka yaitu pembahasan berupa penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai 

kemiripan objek atau permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. 
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Sudah banyak penelitian yang membahas tentang pekerja anak, tetapi peneliti belum menemukan 

skirpsi atau jurnal yang membahas secara mendalam tentang “Studi Komparatif Hak Pekerja Anak 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak” Penulis hanya menemukan: 

 

 

No 

Nama 

Penulis 

 

Judul Skripsi 

Tempat diterbitkan Metode 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1.  Destya Ade 

Rahayu 

Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Pekerja Anak 

Menurut Undang-

Undang 

Ketenagakerjaan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Palembang 

Metode 

Normatif 

Perlindungan hukum pekerja 

anak menurut Undang-

Undang Ketenagakerjaan 

adalah harus ada surat izin 

tertulis dari orang tua atau 

walinya, hanya boleh 

melakukan pekerjaan ringan, 

waktu kerja maksimal 2 jam 

sehari, waktu kerja harus 

siang hari, pekerjaan tidak 

boleh menggangu waktu 

sekolah, menerima upah 

yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.22 

 

2.  Kanyaka 

Prajnapara

mita 

Berupa 

Adminitrative Law 

dan Governance 

Journal, judul 

Perlindungan 

Tenaga Kerja 

Anak 

Universitas 

Diponogoro 

Metode 

penelitian 

hukum 

dengan 

pendekatan 

statutory 

approach 

(pendekatan 

perundang-

undangan) 

Tenaga kerja anak telah 

mendapatkan perlindungan 

yang cukup dari peraturan 

perundang-undangan di 

indonesia. Perlindungan 

tersebut baik berupa hukum 

maupun pada tingkat hukum 

dasar negara (contitutions) 

dan Undang-Undang.23 

 

 

3.  Ahmad 

Hanafi 

Eksploitasi 

pekerja Anak di 

Bawah Umur 

Sebagai bentuk 

Penyimpangan 

Sosial (Studi 

Kasus Pada Anak 

Penjual Koran Di 

sekitar Lampu 

Universitas 

Lampung 

Metode 

Kualitatif 

Banyak terjadinya eksploitasi 

anak jalanan sebagai penjual 

korandikawasan lampu merah 

Bandar Lampung, faktor 

merekamelakukan pekerjaan 

itu adalah:1. Terhambatnya 

ekonomi keluarga. 2. 

Komunitas dan pengaruh 

lingkungan. 3. Keretakan dan 

                                                           
 22Destya Ade Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan”. (Fakultas 

Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2019) 
 23Kanyaka Prajnaparamita. “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”. Adminitrative Law dan Governance Journal, Vol. 1 

Edisi Khusus 1 2018, ISSN 2621-2781. 
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Merah Bandar 

Lampung 

kekerasan kehidupan rumah 

tangga orang tua.24 

 

Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu, pada bagian 

perbedaanya penulis meneliti hak pekerja anak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam 

dimana penulis mengidentifikasi persoalan tentang perbandingan dan persamaan hak anak dalam 

bekerja yang tertulis di dalam Undang-Undang dengan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pada 

bagian persamaanya yaitu penulis dan peneliti yang terdahulu sama-sama mengkaji apa yang menjadi 

hak pekerja anak tentang pekerja anak yang dilandasi oleh Undang-Undang yang berlaku di 

Indonesia.  

  

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan 

logis tentang pencarian data yang berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan 

diambil kesimpulannya danselanjutnya dicarikan penyelesaiannya.25 Adapun metode penelitian yang 

digunakan sebagai berikut: 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah bersifat kepustakaan (Library Research). Penelitian pustaka yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku-

buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terlebih dahulu.26 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Metode deskriptif analisi adalah suatau 

penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan 

secara objektif. Pada umumnya tujuan utama penelitian deskriptif adalah menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.27 

Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara 

membaca, mempelajari, memahami serta menelaah peraturan  perundang-undangan, Al-

Qur’an, hadits ketentuan-ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan Studi Komparatif 

Tentang Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif 

Hukum Islam. 

 

2. Sumber dan Jenis data  

a. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini termasuk data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

b. Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

                                                           
 24Ahmad Hanafi, “Ekploitasi Pekerja Anak Di bawah Umur Sebagai Penyimpangan Sosial”. (Kementerian Riset, 

Teknologi dan Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Lampung, Lampung 2017) 
 25Jogo Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2 

 26Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 102 

 27Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 18 
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Koordinasi Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Al-Qur’an 

dan Hadits 

2) Bahan hukum sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuatkan data 

yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, makalah, majalah, jurnal, maupun 

akses artikel internet. 

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ensiklopedia hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan 

lain-lain. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal skripsi ini, 

seperti Al-Qur’an, Hadits, buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan 

perundang-undangan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. Situs web juga menjadi bahan 

bagi penulisan proposal skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian 

ini.28 Metode ini dimaksudkan untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-

catatan yang berkaitan dengan hak pekerja anak terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 dan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 

 

4. Metode Pengolahan Data 

Mengolah data yaitu menimbang, menyimpang, mengatur dan mengklarifikasikan. Maka 

selanjutnya diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul lengkap, benar 

dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti. 

b. Penandaan Data (Coding), yaitu memberi catatan data yang menyatakan sumber data (Al-

Qur’an, Hadits, dan buku-buku literatur lainnya. 

c. Rekonstruksi Data (Reconstructing), yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami. 

d. Sistematis Data (Systematizing), yaitu menempatan data menurut kerangka sistematika 

bahasa urutan masalah.29 

 

5. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode komparasi yaitu dengan membandingkan persamaan dan 

perbedaan pandangan orang sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian 

dari persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.30 Maka yang dianalisis dalam penelitian 

ini adalah persamaan dan perbedaan pengaturan hak pekerja anak dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang bahwasanya di dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan memperbolehkan anak melakukan pekerjaan jika sang anak sudah 

beranjak berumur 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan mempunyai surat izin 

tertulis dari orang tua atau walinya, selama anak melakukan pekerjaan hanya diperbolehkan 

bekerja selama 3 (tiga) jam per hari. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 

melarang penuh atas tindakan yang membahayakan hak-hak anak. 

 

                                                           
 28Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 13 

 29Ibid, h. 132 
 30Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Gajah Mada University Press, (Yogyakarta: 2001), h, 50 
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I. Sistematika Pembahasan 

 Penulisan skripsi ini dibagi kedalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa 

paparan dari sub bab, sistematika pembahasan tersebut adalah: 

 Bab I terdiri dari Pendahuluan, Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian 

Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

 Bab II merupakan landasan teori yang berisi mengenai tinjaun umum tentang anak yang 

berisi Pengertian Anak dalam Hukum Islam, Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia, 

Pengertian Umum Tentang Pekerja, Maqashid Syari’ah Tentang Anak di Bawah Umur dalam 

Bekerja. 

 Bab III mengenai Perundang-undangan yang akan diteliti, pada bab ini berisi tentang Hak 

Pekerja Anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan 

Perlindungan Hukum Hak Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

 Bab IV mengenai Analisis Data dan temuan penelitian yang berisi rumusan masalah tentang 

Studi Komparatif Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kedua berisi tentang Persfektif 

Hukum Islam Terhadap Hak Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

 Bab V sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal 

ini akan memaparkan inti dari keseluruhan isi dalam skripsi yang penulis bahas dan juga berisi 

tentang beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK 

 

A. Pengertian Anak dalam Hukum Islam 

 

1. Pengertian Anak 

Secara umum anak adalah mahkluk Allah Swt yang membutuhkan suatu kasih sayang yang 

diberikan oleh orang tua terhadap anaknya, anak merupakan salah satu bagian dari keluarga dan 

anak merupakan suatu kekayaan yang tidak ternilai harganya.31 Pengertian anak dalam hukum 

Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk 

manusia maupun untuk binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan, pemakaian kata “anak” 

bersifat kiasan dan kata “anak” bukan hanya dipakai untuk menunjukan keturunan dari seseorang 

manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukan asal anak itu lahir.32 Firman Allah dalam surah 

Asy-Syura (42) ayat 49 menjelaskan bahwa anak adalah titipan Allah Swt yang harus dijaga. 

Firman tersebut berbunyi: 

ِٰ ََّمٰ لِِل  ُكْوَرُٰءٰاِنَاٰثًاَٰويََهُبِٰلَمْنٰيََّشا ُٰءٰيََهُبِٰلَمْنٰيََّشا ٰاِتَٰواأْلَْرِضٰيَْخلُُقَٰماٰيََشا ٰوٰ ُٰمْلُكٰال َٰ ٰ)ُءالذُّٰ ٰور ال

:ٰ۹٦ٰٰٰ)  

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptkan apa yang dia 

kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki 

dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.(Q.S. Asy-Syura 

)42( : 49). 

 

  Ayat di atas menjelaskan bahwa anak adalah titipan yang harus kita jaga dan kita 

bimbing ke jalan yang lebih baik kedepannya. Anak merupakan makhluk yang lemah yang harus 

dibina dan dibimbing sampai anak tersebut mengerti akan hal yang baik di diri mereka dan apa 

yang tidak baik di diri mereka, pengertian ini mengandung arti bahwasanya sebagai orang tua, 

wali anak dan masyarakat harus selalu memperhatikan setiap anak yang dilahirkan kedunia ini 

anak harus diakui, diyakini, dan dibina yang sesuai ajaran agama Islam dikarenakan anak adalah 

rahmatan lil’alamin dan sebagai pewaris ajaran agama Islam.33 

 

2. Anak dalam Hukum Islam 

  Melihat betapa pentingnya kedudukan anak dalam hukum Islam, berikut digolongkan 

mengenai kedudukan anak dalam hukum Islam: 

 

a) Anak Kandung 

Anak kandung merupakan anak yang sah, maksud dari anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang sah dimata hukum positif maupun hukum Islam yang telah 

dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Hukum Islam menjelaskan ada 4 (empat) syarat 

agar anak tesebut memiliki arti nasab yang sah: 

                                                           
 31Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 15, 

Nomor 2, Juli Desember 2016 

 32Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-Hak Anak dalam Islam, (Jakarta: Fika Hati 

Aniska, 1992). H. 53 
 33 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana Perdana Media Group, Jakarta 2008, h. 44 
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1. Imam Hanafi mensyaratkan, meskipun suami pasangan suami istri tidak melakukan 

hubungan selayaknya suami istri, namun jika anak lahir dari istri yang sah maka anak 

tersebut merupakan anak yang sah. 

2. Waktu kelahiran dengan pelaksaan perkawinan paling sedikit enam bulan semenjak 

perkawinan berlangsung. 

3. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li’an.Li’an memiliki arti ialah 

sumpah dari seorang suami atas tuduhannya kepada istrinya. 

4. Anak yang sah memiliki kedudukan yang tinggi terhadap orang tuanya, mempunyai hak 

utuh atas pemberian nafkah, pendidikan, dan menjaga atau melindungi anak tersebut 

sampai anak tumbuh hingga dewasa.34 

Keberadaan anak juga merupakan sumber rezeki sekaligus tujuan pernikahan dalam Islam. 

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surah Al-Anbiya (21) ayat 84 yang berbunyi: 

اٰ ٰفََكَشْفنَاَٰماٰبِهٰ ٰفَاْستََجْبنَاٰلَهٰ  ٰوَّ ْنِٰعْنِدٰنَاَٰوِذْكرٰ ٰهُٰاَْهلَهٰ تَْينٰ ِمْنُٰضر   عَُهْمَٰرْحَمةًٰم ِ ٰبِِدْٰينَٰعٰ ىِٰللَْٰوِمثْلَُهْمٰمَّ

{ٰٰ
 
{٦۸ٰٰ:ٰٰءاْلنبيا  

Artinya: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami 

kembalikan keluarganya kepadanya, dan (kami lipat gandakan jumlah mereka) sebai 

suatu rahmat dari kami, dan menjadi peringatan bagi semua yang menyembah 

kami.(Q.S. Al-Anbiya’ )21( : 84) 

 

b) Anak Angkat 

Pengertian anak angkat dalam hukum Islam adalah anak yang dalam hal pemeliharaan 

untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabanya dari 

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 171 huruf 

h Kompilasi Hukum Islam). Hukum Islam memandang bahwa anak angkat mempunyai 

keturunan nasab yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).35 

Majelis Ulama Indonesia mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai 

si anak putus hubungan keturunan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebagaimana 

dalam firman Allah Swt dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang berbunyi: 

هٰ  ٰأُمَّ ِهُرْوَنِٰمْنُهنَّ ٸِْيٰتُظ 
َٰوَماَٰجعََلٰأَْزَواَجُكُمٰال   ِٰمْنٰقَْلبَْيِنٰفِْيَٰجْوفِه  ُِٰلُرُٰجل  تُِكْمَٰوَماَٰجعََلَٰماَجعََلّٰٰللا 

َٰوُهَوٰيَْهِدى ُٰيَقُْوُلٰاْلَحقَّ ِلُكْمٰقَْولُُكْمٰبِاَْفَواِهُكْمَٰوّٰللا 
بِْيَل}ٰأَْدِعيَ اَءُكْمٰاَْبنَ اَٰءُكْمٰذ    َ ٸِِهْم٦ٰال  ٰ بَا {ٰاُْدُعْوُهْمِْٰل 

بَا َءُهْمٰفَِاْخَواٰنُُكْمٰفِىٰالِد ْيِنَٰوَمَواِلْيُكْمَٰولَْيَسٰعَٰ اٰا  ِٰفَِاْنٰلَّْمٰتَْعَلُمْو  ََُطِٰعْنَدّٰللا  ُٰهَوٰأَْق
 
ٰفِْيَماٰ لَْيُكْمُٰجنَاٰح

َدْٰتٰقُلُْوبُُكْمٰوَٰ اٰتَعَمَّ ِكْنٰمَّ َٰول  َُٰغفُْوًراَرِحْيًمااَْخَطأْتُْمٰبِه  {۵ٰ~٦ٰ:ٰٰاْلحزابٰ}َٰكاَنّٰٰللا   

                                                           
 34Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama. (Pustaka Bangsa Press Medan, 

2003), h. 102 

 35Pasal 171 huruf h Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 
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Artinya: Allah sesekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, 

dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagi ibumu, dan Dia tidak 

menjadikan anak-anak angkatmu sebagi anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu 

hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan 

Dia menunjukan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) 

saudara-saudaramu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 

padanya, tetapi (tidak ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. Al-Ahzab )33( : 4-5) 

Mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status nasab dan agamanya. 

Misalnya, dengan menyematkan nama orang tua angkat di belakang nama si anak. Sehingga 

status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak mewarisi tetapi 

memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya, apabila anak angkat tidak menerima 

wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari 

harta warisan orang tua angkatnya.36 

 

3. Hak Anak dalam Hukum Islam 

  Pada hakikatnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang 

mestinya di dapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari hak adalah 

kewajiban, yaitu sesuatu yang harus di dapatkan atau diberikan untuk keuntungan orang lain, 

jadi yang dimaksud hak ialah sesuatu yang harus semesetinya di dapatkan atau diperoleh dari 

orang lain maupun dari orang tua atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi 

kewajiban bagi orang tua atau walinya.37 Hukum Islam merumuskan ada 7 (tujuh) hak anak 

yang harus dilakukan, hak-hak yang harus diperoleh anak dalam Hukum Islam antara lain: 

 

a. Hak Untuk Hidup 

b. Hak Untuk Diberi Pengajaran Secara Agama 

c. Hak Untuk Diberi Nafkah 

d. Hak Untuk Pendidikan 

e. Hak Untuk Keadilan 

f. Hak Untuk Kasih Sayang 

g. Hak Untuk Bermain 

  Mencermati uraian di atas dapat diartikan bahwa hak pada anak ialah hak yang harus di 

penuhi ataupun di berikan kepada anak tersebut. Berikut adalah maksud dari hak-hak di atas 

ialah:38 

a) Hak Untuk Hidup 

 Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya 

anak itu merupakan keharusan, sedangkan mengabaikan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar 

tersebut sebagai dosa besar. Firman Allah dalam Surah Al-An’am (6) ayat 151 yang 

berbunyi: 

                                                           
 36Pasal 209 ayat 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 
 37Abu Ahmad Said Yai Ardiansyah,Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam (IslamHouse Devisi Indonesia, 2014), h. 3  
 38HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam, (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002) 
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تُْشِرُكْوابِهٰ  َمَٰربُُّكْمَٰعلَْيُكْمٰاَْلَّٰ ََانًاٰ ٰقُْلٰتَعَاٰلَْوااَتُْلَٰماَٰحرَّ بِاْلَواِٰلَدْيِنٰإِْح ْنٰاٰأََٰوْلَتَْقتُلُْوٰ َٰشْيئًاٰوَّ ْوْلََدُكْمٰم ِ

ٰۖ تِْيَٰوْلَتَْقتُلُْواالنَّْفَسٰالََّٰٰماٰبََطَنٰ َوْلَٰتَْقَربُْوااْلفََواِحَشَٰماَٰظَهَرِٰمْنَهاٰوَٰٰنَْحُنٰنَْرُزقُُكْمَٰواِيَّاُهْمٰ ٰٰاِْملَق 

ُٰ َمّٰٰللا  َٰۖحرَّ ِ بِاْلَحق  {١٥١ٰٰ:ٰاْلنعامٰٰلَعَلَُّكْمٰتَْعِقلُْوَنٰ}ُٰكْمٰبِهٰ ِلُكْمَٰوصٰ ذٰ ٰٰاِْلَّٰ  

Artinya: Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang harus diharamkan atas kamu oleh 

Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat 

baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak 

kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada 

mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang 

nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa 

yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. 

(Q.S. Al-An’am (6) : 151). 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh berkembang 

serta mendapatkan hak atas diperlakukan sebaik mungkin. Hak anak sudah melekat kepada 

dirinya dari anak tersebut masih di dalam kandungan ibunya.39 

b) Hak Untuk Diberi Pengajaran Secara Agama 

Allah Swt telah melengkapi manusia dengan kecendrungan alamiyah untuk menghindar 

dari bahaya yang mengancamnya.Sebagai orang tua atau wali agar selalu melindungi 

keluarganya, tak lupa untuk selalu menjaga anak-anak, istrinya dari siksaan api neraka. 

Firman Allah Swt dalam QS. At-Tahrim (66) ayat 6 yang berbunyi: 

قُْوُدَهاالنَّاُسَٰواْلِحَجاَرةَُٰعلَْيَهاَٰمل ٰ َمنُْواقُْوٰ اَيَُّهاالَِّذْيَنٰاٰ ي  ٰ ََُكْمَٰواَْهِلْيُكْمٰنَاًراوَّ ٰٸِٰااَْنفُ
 
َٰٰكة

 
ِٰغلَٰظ

ٰ
 
َِٰشَداد ٰ{٤ٰالت حريمٰ:ٰٰاََمَرُهْمَٰويَْفعَلُْوَنَٰماٰيُْؤَمُرْوَنٰ}َٰٰما ْٰلَّيْعُصوَنّٰٰللا   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim )66  ( : 6) 

Ayat di atas adalah sebagai orang tua dari anak harus mengajarkan, menjaga, 

mendidik, membina anak agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan 

mereka ke jalan yang tidak benar. Kepala keluarga khususnya untuk ayah dari anak-anak 

membina anak dan istri mereka agar terhindar dari api neraka. 40 

c) Hak Diberi Nafkah 

Para ahli fiqh, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari 

seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: yang pertama nafkah ushul, yaitu bapak, kakek, terus ke 

atas, yang kedua nafkah furu’ yaitu anak, cucu, terus ke bawah, ketiga nafkah kerabat, yaitu 

adik, kakak, terus menyamping, dan ke empat nafkah istri. Dari pembagian macam orang 

yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah furu’). Orang tua yang 

mampu berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai 

kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya  anak yang belum mampu berhak 

mendapatkan nafkah dari orang tua nya yang mampu. 

d) Hak Untuk Pendidikan 

                                                           
 39HM. Budiyanto, Op.Cit 
 40HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam, (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002) h. 25 
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Orang tua wajib memberi pendidikan bagi anak-anaknya agar terhindar dari hal-hal yang 

tidak di inginkan kedepannya. Jika QS. At-Tahrim:6 menjelaskan bahwa sebagai orang tua 

harus menjaga anak-anaknya untuk terhindar dari api neraka, orang tua juga wajib 

memberikan anaknya pembelajaran yang berupa pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. 

Hal tersebut juga di pertegas lagi oleh sabda Rasulullah Saw. 

نُْوأََديَُهمَْٰٰرُسْوِلٰهللاَِٰصلَّىٰهللاَُٰعلَْيِهَٰوَسلََّمٰقَالَٰ َِ أَْكِرُمْواٰأَْوْلََٰدُكْمَٰوأَْح  

Artinya: Nabi Muhammad Saw, bersabda: Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah 

pendidikan mereka. (H.R. Ibnu Majah) 

Hadits ini menegaskan pentingnya sebuah pendidikan dan pengajaran, khususnya 

pendidikan bagi seorang anak. Bagi orang tua hendaknya selalu memperhatikan pendidikan 

terhadap anaknya.41 

e) Hak Untuk Keadilan 

Islam memandang bahwa semua manusia harus bersikap adil, baik itu antara orang tua 

kepada anaknya maupun terhadap orang lain. Bersikap adil kepada anak maksudnya ialah 

sebagai orang tua agar tidak membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya.42 Dalam 

perkara pemberian hadiah ataupun memberi kasih sayang, orang tua harus adil dalam 

membagikan hal tersebut agar sang anak tidak merasakan ketidak-adilan dalam memberi 

hadiah ataupun kasih sayang. Nabi Muhammad Saw bersabda dalam haditsnya yang berbunyi 

ِٰ ُكمْٰٸَِٰٰصلَّىٰهللاَُٰعلَْيْهَٰوَسلََّمٰاَْعِدلُْوابَيَِنٰاَْوْلَِدُٰكْمٰاَْعِدٰلُْواٰبَْيَنٰاَْبنَاٰقَاَلَٰرُسْوُلّٰٰللا   

Artinya: Rasulullah Shallallahu‘alaihi Wasallam bersabda: Berlakulah adil kepada anak-

anakmu, berlakulah adil kepada anak-anakmu.(H.R. Sunan Abu Dawud).43 

Berdasarkan Hadits tersebut dapat kita ketahui, bahwa Rasulullah Saw melarang umatnya 

untuk tidak bersikap adil kepada anak-anak mereka, dikarenakan orang tua akan berdosa jika 

tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya.  

f. Hak Untuk Kasih Sayang 

Sudah kewajiban orang tua untuk memberikan cinta kasih terhadap anak-anaknya.44 

Islam memerintahkan orang tua untuk memperhatikan perasaan cinta kasihnya itu kepada 

anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa merasakan kasih sayang dari orang tua terhadap 

anak-anaknya. Setiap anak berhak mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan 

cinra kasih orang tuanya. Dalam sebuah riwayat menceritakan kasih sayang Nabi Shallallahi 

‘alaihi Wa Sallam yang berbunyi: 

ْنَٰعاٰبِْيِهٰعََٰحدَّٰثَنَاٰاَبُْوٰبَْكِرْٰبَنٰاَبِيَِٰشْيبَةََٰواَبُْوُٰكَرْيِبٰقَاَلٰاَبُْوٰأَُساَٰمةََٰواْبُنٰنَُمْيِرَعْنِٰهَشاِٰمَٰعْنٰاَٰ

َُٰعلَْيِهَٰوَسلََّمٰفَقَالُْواٰٸِٰ َِٰصلَّّٰٰللاَّ ْبيَاٰنَُكْمٰأَتُقَبَّلُوَنِٰصَٰشةَٰقَالَْتٰقَِدَمٰنَاٌٰسِٰمْنٰاألَْعَراِٰبَٰعلَىَٰرُسْوِلّٰٰللاَّ

َُٰعلَْيِهَٰوَسلََّمٰواَْملِٰ َِٰصلَّىّٰٰللاَّ َِٰماٰنُقَبَُّلٰفَقََلَٰرُسْوُْللِلَّ ُٰنََز ََُٰكٰإِْنٰكَٰفَقَالُْواٰنَعَْمٰفَقَالُْواٰلَِكنَّاَٰوّٰللاَّ اَنّٰٰللاَّ

حَمةَٰ ْٰحَمةَٰوٰقَاَلٰاْبُنٰنَُمْيِرِٰمْنٰقَْلبَِكٰالرَّ  ِمْنُكْمٰالرَّ

Artinya:Telah menceritakan kepada Abu Bakr Bin Abu Syaiban dan Abu Kuraib keduanya 

berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dan Ibnu Numair dari Hisyam 

dari bapaknya dari ‘Aisyah dia berkata; Sekelompok orang dari bangsa Arab dusun 

                                                           
 41Ibid, h. 26 
 42Ibid, h. 27 
 43H.R Abu Dawud, Nasa’I dan Ibnu Hibban, dihasankan oleh Al-Albani dalam Silsilah Shahih No. 1240 

 44Ibid, h. 27 
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datang menemui Rasullah Saw, lalu mereka bertanya kepada; Apakah kalian biasa 

mencium bayi-bayi kalian? Para sahabat menjawab; Ya’ lalu mereka berkata; Demi 

Allah, kami tidak pernah menciumnya. Maka Rasulullah Saw bersabda: Saya tidak kuasa 

bila Allah ‘azza Wajallah mencabut rasa kasih sayang dirimu. Ibnu Numair berkata 

dengan redaksi; rasa kasih sayang dari hatimu.(H.R. Muslim).45 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sanya sebagai orang tua wajib memberi kasih sayang 

yang sesungguhnya kepada anak-anak mereka, agar anak-anak mereka merasakan cinta kasih 

dari orang tuanya. 

g. Hak Untuk Bermain 

Sudah selayaknya anak mempunyai keinginan untuk bermain. Menurut alaminya, usia 

anak adalah usia bermain. Pernyataan tersebut di benarkan oleh para ahli psikologi 

perkembangan maupun ahli pendidikan.46 Untuk hal itu sangat tidak dibenarkan jika orang 

tua melarang anaknya untuk bermain, setiap orang tua juga sepantasnya memberikan waktu-

waktu bermain untuk anaknya, baik di pagi hari, siang ataupun sore hari. Ketika waktu 

magrib datang, orang tua diperintahkan untuk memegang anaknya dengan tidak membiarkan 

anaknya bermain di luar rumah sampai waktu isya’ datang. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa 

Sallam bersabda: 

أَْخبََرٰنِْيَٰعَطاٌٰءٰأَنَهًٰ ,ٰأَْخبََرنَاَرْوُحْٰبَنُٰعبَاَٰدةًٰ,َٰحدَّٰثَنَاُٰجَرْيجٰ  ٰجََٰحدَّٰثَنَاٰإِْسَحاُٰقْٰبُنَٰمْنُصْور  ََ اَٰٰسِم

ِٰ ِٰبَِرْبَنَٰعْبُدّٰٰللا  ُٰٰ,ٰيَقُْوُٰلٰقَاَلَٰرُسْوُلّٰٰللا  ََيَْٰٰعلَيِِهَٰوَسلََّمٰ:ٰإِٰذَاَٰكاَنُٰجْنهُٰاللََّٰٰصلَّىّٰٰللا  تُْم~ٰفَُكفُّْواْٰيِل~ٰأ ْوأَْم

ََّيَاِٰطْيَنٰتَْنِشُرِٰحنَئِِذٰفَِإذَاٰذََهَبَٰساَٰعةٌِٰمْنٰاللَّْيِلٰفََخلُّْوُٰهْم,َٰوأَْغِلقُوْٰ ٰال ابَواْذُكُراٰاٰاألَْبوَِٰصْبيَاٰنَُكْمٰ,ٰفَِانَّ

ِٰ ٰالشَّْيَطاَنْٰلَيَفتَُ ٰبَابًاُٰمْللَقًا,َٰوأَٰاِْسَمّٰٰللا  ِٰ,ٰفَِإنَّ ِٰٰ,َٰوَخِمُرْواٰانِيَتَكُْٰوُكْواٰقَِربَُكْمَٰوْذُكُرْواٰاِْسَمّٰٰللا  ُٰرْواٰاِْسمّٰٰللا 

 ,َٰولَْوٰأَْنٰتَْعُرُضْواَٰعلَْيَهاَٰشْينًا,َٰوأَْطِفئُْواَٰمَصاٰبِْيَحُكمْٰ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur telah mengabarkan kepada kami 

Rauh bin Ubadah telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij dia berkata: telah 

menagabarkan kepadaku Ata bahwa dia mendengar  Jabir bin Abdullah ra. Berkata: 

Rasulullah bersabda: “Apabila hari mulai malam atau malam telah tiba, maka 

tahanlah anak-anak kalian, karea saat itu setan berkeliaran, apabila malam telah 

berlalu sesaat maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian dan 

sebutlah nama Allah, karena setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup dan 

tutuplah tempat air minum kalian sambil menyebut nama Allah dan tutuplah pula 

wadah-wadah kalian sambil menyebut nama Allah walaupun hanya dengan seseuatu 

yang dapat menutupinya dan matikanlah lampu-lampu kalian”. (H.R Sahih 

Muslim)47 

Orang tua juga harus memperhatikan jenis permainan anaknya, jangan sampai dia 

bermain dengan permainan yang mengandung unsur dosa, orang tua harus memilih jenis 

permainan yang bermanfaat untuk diri anaknya kelak dan mengandung unsur pembelajaran. 

Orang tua juga memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul dan bermain, anak-anak 

sangatlah mudah menerima rangsangan orang-orang di sekitarnya. 

 

                                                           
 45Hadits Shahih Muslim No. 4281 

 46Ibid, h. 28 
 47Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asad Al- Saybani, 1995, h. 405  
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4. Kewajiban Anak dalam Hukum Islam 

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu keharusan yang sifatnya 

mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang 

pantas untuk didapatkan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kewajiban, 

apa yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan pengarug pola hubungannya sebagi makhluk 

sosial. Pada hubungan yang baik antara individu satu dengan individu yang lain karena adanya 

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.48 

Sebagai suatu kewajiban maka tentu tidak ada perbedaan fiqh dalam hal ini. Semua ulama 

berpendapat akan kewajiban mengabdi kepada kedua  orang tua. Terkecuali jika suatu saat kelak 

salah seorang dari kedua orang tua untuk memerintahkan anaknya agar berbuat syirik, maka hak 

anak untuk ditaati seperti yang disebutkan tadi bisa tidak dipergunakan. Hubungan orang tua dan 

anak adalah hal yang sangat penting untuk menjaga hubungan sosial kedua belah pihak harus 

memiliki beberapa hak dan kewajiban yang jelas. 

Hukum Islam menjelaskan pembinaan keluarga terdapat pertalian yang amat erat antara 

orang tua dan anak, sedemikian rupa sehingga seluruh anggota keluarga merupakan suatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seluruhnya senasib sepenanggungan, saling mencukupi 

kebutuhan, bersama-sama merasakan nikmat bahagia bersama-sama pula memikul beban duka 

dan derita.49 

Hak orang tua adalah kewajiban anak dan sebaliknya. Hak anak merupakan kewajiban orang 

tua. Islam dengan jelas mendifinisikan hak-hak orang tua merupakan kewajiban dari anak-

anaknya dan kewajiban orang tua merupakan hak-hak anaknya. Kedua orang tua merupakan 

manusia yang paling berjasa dan utama bagi seseorang. Hukum Islam mengungkapkan ada 2 

(dua) kewajiban anak terhadap orang tua, yang pertama berbakti tehadap orang tua dan yang 

kedua memberi nafkah kepada orang tua jika sang anak sudah mampu mencari nafkah sendiri. 

Dalam pengertian pertama yaitu berbakti kepada orang tua, Allah Swt memerintahkan dalam Al-

Qur’an telah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang menyangkut berbakti terhadap orang tua. 

Firman Allah Swt dalam Surah An-Nisa’ (4) ayat 36 yang berbunyi: 

َٰ بِاْلَواِلَدْيِنٰاِحَْٰواْعبُُدْواّٰٰللا  ِرُكْواْٰبِِهَٰشْئئًاوَّ َْ بِِذىٰاْلقُْربٰ َٰوْلَٰتُ َٰ مٰ ىَٰواْليَتٰ ََانًاوَّ َجاِرِٰذىِٰكْيِنَٰوالْٰىَٰواْلَم

اِٰحِبٰبِاْلَجنٰ اْلقُْربٰ  ََّبِْيِلٰۙىَٰواْلَجاِرٰاْلُجنُِبَٰوالصَّ َٰٰنُُكْمَٰۖوَماَٰملََكْتٰاَْيمٰ ِٰبَٰواْبِنٰال ّٰٰللا  َٰمْنَٰكاْٰٰلَٰيُِحبُّٰإِنَّ

ٰٰ}َٰنُٰمْختَاْٰلًٰفَُخْوًرا
 
ا {۶۳ٰءٰ:ٰالنَ   

Artinya: Sembahlah Allah dan jangalah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatuoun. Dan 

berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu 

sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-banggakan diri. (Q.S  An-Nisa’ )4  ( : 36). 

Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy dalam tafsir An-Nur, beliau menjelaskan surah An-Nisa’ ayat 

36 adalah: Berlakulah ihsan (baik) kepada orang tuamu. Penuhi segala hak-haknya, berbatilah 

kepada mereka sebagaimana mestinya, merekalah yang menyebabkan kamu hadir di dunia, dan 

merekalah yang mendidik dan membesarkan kamu dengan segala kesungguhan dan keiklasannya, 

meskipun tidak jarang harus menghadapi halangan dan beban yang besar.50 

                                                           
 48A. Mustofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 136 

 49Rahmadani Putri. “Kewajiban Anak Terhadap Orang tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2008) 
 50Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur, Juz 5 (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1995), h. 

849 
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Ayat ini sangat jelas dan tegasnya perintah untuk beribadah itu berupa tunduk, taat, dan patuh 

kepada Allah dengan mengiklaskan dan taat dan janganlah mempersekutukan Allah dalam 

beramal. Ayat ini juga menegaskan bahwa kita sebagai anak harus berbakti terhadap orang tua 

dengan sedemikian rupa agar terhindar dari kedurhakaan dikarenakan tidak berbakti terhadap 

orang tua. 

Syamsul Basri menyatakan bahwa anak berkewajiban memberi nafkah kepada orang 

tuabilamana orang tua dalam keadaan kurang mampu sedangkan anak dalam keadaan mampu. 

Hal tersebut adalah kewajiban anak untuk membantu orang tua nya mencukupi kebutuhan 

hidupnyaserta membantunya sebahagia mungkin, dengan kata lain anak berkewajiban menafkahi 

orang tuanya bila orang tuanya kurang mampu dan begitu juga sebaliknya sebagi orang tua 

berkewajiban menafkahi anaknya jika sang anak belum bisa mencari penghasilan sendiri, 

sehingga terdapatlah hubungan timbal balik yang sangat erat antara anak dengan orang tua begitu 

juga dengan hal nafkah. 

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua merupakan hak orang tua yang harus di 

penuhi sang anak.51 Kewajiban tersebut di tegaskan juga pada firman Allah Swt dalam surah Al-

Baqarah (2) ayat 215 yang berbunyi: 

ئَلُْوٰنََكَٰماذَايُْنِفقُْوَنٰۖ َْ فَِلْلَواِلَديِنَٰواْْلَْقَربِْيَنَٰواْليَتٰ ٰقُْلَٰما ٰٰيَ ْنَٰخْير  َٰ مٰ أَْنفَْقتُْمٰم ِ ْيِنَٰواْبِنٰكِٰىَٰواْلَم

ََّبِْيِلٰۖ َٰٰال ّٰٰللا  فَِانَّ ٰٰٰبِهٰ َوَماٰتَْفعَلُْواِٰمْنَٰخير 
 
{۵١۵ٰالبقرةٰ:ٰٰ}َٰعِلْيم  

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta 

yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 

Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah (2) : 215) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menafkahkan hartanya, baiknya 

dinafkahkan terlebih dahulu pada orang tuanya. Karena orang tua telah mendidik dari kecil 

hingga menjadi dewasa dan untuk itu, Allah Swt menyuruh membalas budi baik orang tua dengan 

memelihara dan mencukupi kebutuhannya. Nafkah untuk orang tua itu wajib hukumnya bagi si 

anak, bila si anak berkecukupan dan begitu juga sebaliknya. 

 

B. Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia 

1. Pengertian Anak 

Pengertian anak ada kaitanya dengan prilaku delinkuensi anak, biasanya anak ditingkatkan 

dari tingkatan usia sang anak, dalam arti luas usia sangatlah berpengaruh untuk dapat 

dikategorikan sebagai anak. Anak memiliki karakteristik khusus yang bisa dibandingkan dengan 

orang dewasa dan anak masih rentan akan haknya yang terabaikan. Oleh karena itu anak harus 

diperhatikan dengan semaksimal mungkin agar terhindar dari hal yang tidak mereka ketahui. 

Secara definisi anak dapat diartikan sebagi seseorang yang terlahir ke muka bumi melalui 

hubungan antara pria dan wanita yang terikat dalam suatu perkawinan.52 Dalam hukum positif 

Indonesia anak diartikan sebagi orang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah umur, 

atau bisa di sebut orang yang masih dalam pengawasan dari orang tuanya ataupun walinya. 

Hilman Hadikusuma menyatakan menurut hukum adat maksud dari orang yang belum 

dikatakan dewasa apabila dia belum pernah menikah dan masih belum terlepas dari orang tuanya 

atau masih ada tanggung jawab orang tua.53 

                                                           
 51Syamsul Basri. “Nafkah Kepada Orang tua dalam Pandangan Hukum Islam”, Vol II Nomor 2, Juli-Desember 2006 
 52Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Selaras, Malang. 2010. H 11 
 53 3 Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat,( jakarta, Fajar Agung, 1987), hal. 10, dalam Irma Setyowati 

Soemitro,Op. Cit., hlm. 18 
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Pengertian anak menurut hukum perdata diliat dari Pasal 330 KUH Perdata memberikan 

pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.54 Pengertian ini sama dengan yang dijelaska pada 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1  ayat (2) 

menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan 

belum pernah menikah.55 Pengertian anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang 

belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek 

hukum atau layaknya subjek hukum normal yang di tentukan oleh Undang-Undang Perdata. 

Anak mempunyai kedudukan yang luas dan mempunyai peranan yang amat penting dalam 

ketentuan hukum perdata, terumata dalam hal perlindungan atas hak-hak keperdataan anak, 

misalnya dalam masalah harta warisan sehingga anak yang berada dalam kandungan seorang 

perempuan mempunyai hak untuk harta warisan tersebut. 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada Undang-

Undang ini tidak secara langsung mengatur tolak ukur kapan seseorang digolongan sebagai anak. 

Pada Pasal 6 ayat (2) telah memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum 

mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua nya. Kemudian pada pasal 47 ayat (1) 

di katakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut 

kekuasaannya. Dari Pasal-Pasal tersebut maka dapatlah di simpulkan bahwa anak menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah bisa dinilai 

dewasa jika mereka mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam 

Belas) tahun untuk perempuan.56 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak, 

dalam Undang-Undang ini menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum kawin. Dalam pengertian ini lebih memberikan klasifikasi khusu sesuai dengan ciri yang 

dianut oleh Undang-Undang itu sendiri yaitu tentang anak nakal. Yang disebut sebagi anak 

berdasarkan kategori usia 8 (delapan) tahun tetapi mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum 

menikah ialah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tetapinsudah menikah 

tidak lagi disebut sebagai anak melainkan sudah disebut sebagai seseorang yang sudah dewasa.57 

 

2. Jenis-jenis Anak dalam Hukum Positif Indonesia 

a. Anak Yang Sah 

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 

sah.58 Dari pengertian ini maka terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, 

namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk dalam pengertian anak yang sah. Dengan 

demikian ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki yang sebelum perkawinan 

dilakukan, artinya laki-laki yang bukan suami dari perempuan tersebut. Untuk hal itu pihak 

laki-laki (suami) yang menikah dengan wanita (istri) tersebut dapat menyangkal tentang 

sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah 

berzina dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zina.59 Di dalam Undang-Undang diberi 

hak untuk menyangkal sahnya anak yang bersangkutan, yaitu pada Pasal 44 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut: 

                                                           
 54Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 
 55Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kejahteraan Anak 

 56Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
 57Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 

 58Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42  

 59Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(BW), Jakarta: Bina Aksara, 1986. H 145 
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1) “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia 

dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan 

tersebut”. 

2) “Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan 

pihak yang berkepentingan”.60 

Pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah”. Maksudnya dalam hal suami meninggal dunia sedangkan istri masih 

dalam keadaan hamil, dengan meninggalnya sang suami maka perkawinan telah putus, 

sehingga anak dalam kandungan istrinya itu lahir di luar perkawinan. Maka hal itu bisa 

disebut dengan anak yang sah.61 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan tentang anak yang sah dalam Pasal 

250 yang isinya berbunyi, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang 

perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Dengan perkataan lain dalam Pasal 

250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berpangkal pada anggapan bahwa suami adalah 

bapak dari anak yang dilahirkan atau yang menjadikan dalam suatu perkawinan. Ada yang 

harus di perhatikan status anak hasil dari perkawinan tersebut mempunyai kedudukan yang 

kuat dalam hal hukum. 62 

 

b. Anak Lahir di Luar Perkawinan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 43 ayat (1) 

menentukan bahwa, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata denga ibunya atau keluarga ibunya”. Anak yang tidak sah tersebut tidak mempunyai 

hubungan kepada bapaknya melaikan hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga 

ibunya. Dalam Undang-Undang perkawinan mengkelompokan anak itu dalam pengertian 

anak yang sah dan anak yang tidak sah.63 

Anak yang tidak sah dalam kedudukan hukum lebih rendah dari pada anak yang sah yang 

melalui perkawinan terlebih dahulu. Anak yang tidak sah hanya mempunyai kedudukan dari 

perwalian sedangkan anak yang sah mempunyai kedudukan dari orang tuanya langsung. 

Dalam hal waris, hak dari anak yang di luar pernikahan hanya menerima pewarisan melalui 

sebuah surat wasiat sedangkan anak yang sah menerima pewarisan dalam bentuk ahli waris 

atau dalam bentuk yang lebih besar.64 

Penjelasan dari Undang-Undang tersebut sangat jelas menegaskan bahwa kedudukan 

anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdataan kepada ibunya saja. Jelas 

sangatbesar pengaruhnya terhadap perlindungan yang di dapatkan oleh anak yang lahir di luar 

perkawinan yang mana perlindungan hukum, mengenai kesejahteraan anak maupun 

kebutuhan anak tersebut menjadi terbatas. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 280 menyatakan bahwa, 

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan 

perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”. Di dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dikatakan bahwa, pengakuan dapat dilakukan dalam akta kelahiran, atau 

perkawinan orang tuanya, akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil atau denganakta notaris 

dan akta tersebut harus bersifat terus terang dan jelas.65 

                                                           
 60Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 44 
 61Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(BW), Jakarta: Bina Aksara, 1986.) h. 5 

 62Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 250 
 63Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 43 ayat (1) 
 64D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, h. 45 

 65Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 280 dan 281 
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Pengakuan adalah suatu tindakan hukum, oleh sebab itu pengakuan tidak mempunyai 

akibat hukum jika tindakan itu dilakukan berdasarkan paksaan atau penipuan. Berdasarkan 

pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Suatu pengakuan 

terdapat seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan 

Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu 

tidak menyetujuinya”. Artinya pengakuan oleh ayah haruslah mendapatkan persetujuan dari 

ibunya, jika ibunya masih hidup.66 

c. Anak Angkat 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud 

pengangkatan anak ialah “anak yang haknya tidak berada lagi kepada orang tua kandungnya 

melainkan sudah berada di pihak keluarga pengangkat, wali yang sah atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan moral dan kelangsungan hidup anak tersebut 

yang telah di persetujui oleh keputusan atau hasil dari pengadilan negeri”.67 

d. Anak Tiri 

Anak tiri pada umumnya ialah anak yang dari ayah atau ibunya yang telah 

melangsungkan pernikahan yang baru. Dimana anak tiri merupakan anak yang hasil dari 

pernikahan orang tua kandung sebelumnya. Anak tiri memiliki kedudukan hukum yang 

sederajat sama dengan anak yang sah pada umumnya, hak untuk mendapatkan waris hanya 

terdapat dari asal anak itu berada, misalnya dari hak ayah atau ibu kandungnya.68 

 

3. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia 

Pada umumnya hak dimiliki oleh semua manusia, semenjak ia berada di dalam kandungan 

hingga ia lahir dan tumbuh kembang hingga dewasa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

hak memiliki maksud tentang sesuatu yang benar, kepunyaan, dimiliki, kewenangan, kekuasaan 

untuk berbuat sesuatu sebab itu semua telah di atur dalam Undang-Undang.69 Pada pengertian hak 

anak ialah hak untuk mendapatkan kesejahteraan, pendidikan, keberlangsungan hidup, yang harus 

dipenuhi oleh orang tua maupun oleh pemerintah Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak di Bagian menimbang di huruf (e) yang berbunyi 

“Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan 

dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha mensejahterakan anak terjamin”. 

Pada bagian Bab 1 ketentuan umum di Pasal 1 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata 

kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan 

wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial’. Anak berhak mendapatkan itu semua untuk 

keberlangsungan hidupnya dan untuk terhindar dari kejahatan yang ada di suatu Negara.70 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, hak-hak 

anak sudah di atur pada bagian Bab II tentang Hak Anak dari Pasal 2 (dua) sampai dengan Pasal 

8 (delapan) yang berbunyi: 

Pasal 2 

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang 

baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar. 

                                                           
 66Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 284 

 67Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pengangkatan Anak 

 68Ratih Dwi Pangestu, Pembagian Harta Warisan Antara Anak Kandung dan Anak Tiri, Universitas Airlangga, 2009 
 69Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Edisi Kedua (Jakarta:Balai Pustaka, 

1997), h. 334  

 70Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat (1a) 
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(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupuan sosialnya, 

sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik 

dan berguna. 

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandung maupun 

sesudah dilahirkan. 

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. 

Pasal 3 

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan 

pertolongan, bantuan, dan perlindungan. 

Pasal 4 

(1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang 

atau badan. 

(2) Pelaksaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 5 

(1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya 

dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

(2) Pelaksaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 6 

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan 

menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

(2) Pelayanan dan asuhan sebagimana yang dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak 

yang telah dinyatakan bersalah melakukan perlanggaran hukum berdasarkan keputusan 

hakim. 

Pasal 7 

Anak cacat berhak mendapatkan perlayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. 

Pasal 8 

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap 

anak tanpa menbeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.71 

Berdasarkan uraian di atas hak anak haruslah di penuhi oleh keluarganya maupun oleh 

Negara yang bagaimana telah diperjelas juga di dalam Undang-Undang. Secara umum, anak 

berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan kejahatan yang mengancam 

keberlangsungan hidupnya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, hak anak di atur dalam bagian kesepuluh dari Pasal 52 (lima dua) sampai dengan Pasal 

66 (enam-enam) yang berbunyi: 

Pasal 53 

(1) Setiap anal sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan 

meningkatkan taraf kehidupannya. 

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya. 

Pasal 54 

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, 

pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan 

martabat kemanusiaan, meningkatkan kepercayaan diri, dan kemampuan berpatisipasi dalam 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

                                                           
 71Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Bab II Hak Anak 
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Pasal 55 

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi, sesuai dengan 

tingkat intlektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan wali. 

Pasal 56 

(1) setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya 

sendiri. 

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik 

sesuai dengan Undang-Undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai 

anak oleh orang lain sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 57 

(1) Setiap anal berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing 

kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

(2) Setiap anak berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusa pengadilan 

apabila orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. 

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan 

kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya. 

Pasal 58 

(1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala sesuatu bentuk kekerasan 

fisik atau mental, peralatan, perlakuan buruk, dan pelecahan seksual selama dalam 

pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan anak tersebut. 

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala sesuatu pengeniayaan fisik 

atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecahan seksual termasuk pemerkosaan, 

dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan 

pemberatan hukuman. 

Pasal 59 

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan kehendak 

anak itu sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukan bahwa 

pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak. 

(2) Dalam keadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu), hak anak untuk tetap bertemu 

langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh 

Undang-Undang. 

Pasal 60 

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. 

(2) Setiap anal berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaan dan keputusan. 

Pasal 61 

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan 

berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. 

Pasal 62 

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai 

dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. 

Pasal 63 

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, 

kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasaan. 
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Pasal 64 

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan ekploitasi ekonomi dan setiap 

pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat menggangu pendidikan, kesehatan fisik, 

moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. 

Pasal 65 

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan 

seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 

Pasal 66 

(1) Setaip anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau kejahatan 

hukum yang tidak manusiawi. 

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana 

yang masih anak. 

(3) Setaip anak berhak untuk tidak dirampas kebebasanya secara melawan hukum. 

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan 

hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagi upaya terakhir.  

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi 

dan dngan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan 

harus dipisahkan darinorang dewasa, kecuali demi kepentingannya. 

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan 

lainya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku. 

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan 

di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tida memihak dalam siding yang tertutup untuk 

umum.72 

  Berdasarkan paparan dari dua Undang-Undang di atas, hak anak adalah kewajiban dari 

orang tua, keluarga, atau walinya, jika keluarga nya tidak bisa memenuhi hak anak tersebut, 

Negara berkewajiban memenuhi hak-hak anak tersebut.Tindakan itu haruslah dilakukan agar 

memenuhi keberlangsung pertumbuhan anak supaya bisa diharapkan sebagai penerus dari orang 

tua, keluarga maupun Negara. 

 

4. Kewajiban Anak dalam Hukum Positif Indonesia 

Kewajiban anak adalah hak dari orang tua, berdasarkan uraian tersebut muncul bilamana sang 

anak sudah mampu untuk berdiri sendiri atau sudah mempunyai pekerja yang bisa memenuhi 

kehidupannya serta bisa membantu menghidupkan kebutuhan dari orang tuanya. Kewajiban 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang harus dipertanggung jawaban 

oleh seseorang ataupun oleh lembaga-lembaga, bilamana terjadi sesuatu yang harus dilakukan.73 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah mengatur 

tentang kewajiban anak terhadap orang tua, tepatnya pada Pasal 46 ayat 1 (satu) yang berbunyi 

“Anak wajib memenuhi menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”. Pada 

Pasal 46 ayat 2 (dua) dipertagas tentang memelihara orang tua jika sang anak sudah mampu 

memenuhi kebutahannya dan kebutuhan orang tuanya. Ayat tersebut berbunyi “Jika anak tersebut 

telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua, dan keluarganya dalam 

garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya”.74 Kewajiban anak membantu serta 

menghormati orang tua secara garis besar bagaimana ketika anak tersebut masih kecil, orang tua 

                                                           
 72Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999, Bagian Kesepuluh. Hak Anak 
 73Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 

1997) h. 495 
 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 46 Ayat 1 dan Ayat 2 
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berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak tersebut, sehingga ada timbal balik 

kepada orang tua terhadap anaknya maupun anak terhadap orang tuanya. 

Kewajiban anak kepada orang tua pada Pasal 46  ayat (1) dan ayat (2) maksudnya ialah 

seorang anak yang mampu menafkahai orang tuanya bilamana orang tua tidak mampu menafkahi 

dirinya sendiri dan setiap anak berkewajiban mematahuhi orang tuanya. Ada beberapa poin yang 

harus di penuhi anak terhadap orang tuanya: yang pertama anak berhak taat kepada orang tuanya, 

anak wajib menaati orang tuanya karena dalam hal orang tualah yang telah merawat dia dari kecil 

hingga dewasa. Yang kedua anak berhak merawat orang tua yang sudah berusia lanjut atau jika 

orang tua sudah mengalami sakit-sakitan, disinilah perlu sang anak merawat orang tua agar 

terhindar dari hak yang tidak di inginkan. Yang ketiga menghormati orang tua, menghormati 

orang tua merupakan hal yang harus selalu dilakukan oleh setiap anak dipenjuru dunia, hal yang 

harus dilakukan sang anak ialah tidak berkata kasar terhadap orang tuanya yang bisa meninbulkan 

rasa sakit hati orang tua terhadap anaknya. Yang keempat memenuhi kebutuhan orang tua, jika 

orang tua tidak mampu lagi untuk bekerja, sedangkan sang anak sudah bisa melakukan pekerjaan 

sang anak berhak untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya agar bisa menjalankan kehidupannya. 

Hukum Positif Indonesia sudah mengatur sedemikan tentang hak dan kewajiban anak 

terhadap orang tuanya begitu pula sebaliknya, namun pada hal tentang kewajiban anak terhadap 

orang tua tidaklah banyak yang harus dilakukan. Pada dasarnya semua pandangan 

memperjelaskan hal yang sama yaitu sebagai seorang anak berhak atas keberlangsungan hidup 

orang tuanya, baik orang tua tersebut dalam keadaan tidak mampu maupun dalam keadaan sakit-

sakitan, sang anaklah yang berhak untuk memenuhi kebuuhan dari orang tuanya. 

 

C. Pengertian Umum Tentang Pekerja 

 

1. Pengertian Pekerja 

Secara umum pekerja adalah kata pengganti dari kata buruh, istilah tersebut sudah melekat 

pada zaman penjajajah dahulu.Kata buruh memiliki arti sebagai orang-orang pekerja kasar, 

seperti tukang, kuli bangunan, mandor dan lain sebagainya. Pada zaman Belanda buruh atau 

pekerja kasar biasa disebut dengan kata blue collar (berkerah biru) sedangkan untuk orang-orang 

yang melakukan pekerjaan ringan seperti melakukan pekerjaaan sebagai karyawan atau pegawai 

kantoran biasa disebut sebagai white collar (berkerah putih). Pada zaman Belanda orang-orang 

pribumi atau orang-orang asli warga Indonesia melakukan pekerjaan kasar atau menjadi buruh, 

beda dengan orang-orang Belanda atau orang-orang Asing melakukan pekerjaan sebagai 

karyawan atau pekerja kantoran di dalam pemerintahan Belanda. 

Prayaman J. Simanjuntak menjelaskan di karangannya yang berjudul Undang-Undang yang 

baru tentang serikat pekerja/buruh bahwa pekerja adalah warga negara yang mempunyai hak 

untuk kedudukan di dalam hukum, hak untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan, hak hidup 

selayaknya, hak untuk mengukakan pendapat, serta hak untuk mendapatkan kesenjangan 

mendirikan ataupun mencari sebuah organisasi serikat pekerja. Hak untuk menjadi anggota 

serikat pekerja juga merupakan hak dasar yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan dari serikat pekerja adalah untuk dapat 

memperjuangkan, melindungi serta mendapatkan suatu kesejahteraan selama mereka melakukan 

kegiatan bekerja. 

Pengertian dari kata serikat pekerja sebenarnya memiliki arti yang lebih luas dari kata serikat 

buruh, namun pada hal lainnya di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 

Pekerja atau Serikat Buruh dalam Undang-Undang tersebut memberikan kelonggaran agar bisa 

masyarakat memberikan nama yang berbeda-beda seperti: serikat pekerja, kesatuan pekerja, 
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kesatuan buruh, kesatuan karyawan, asosiasi pekerja, ikatan karyawan, korps pegawai, asosiasi 

karyawan, serikat buruh, persaudaraan pekerja, dan lain sebagainya.75 

Pemerintah Hindia-Belanda membedakan antara pekerja blue collar dengan white collar 

untuk memecah belahkan antara golongan pribumi dengan golongan tenaga kerja Asing dengan 

memberikan kedudukan atau golongan yang berbeda. Pada tahun 1974, pemerintah mengadakan 

seminar Hubungan Perburuhan Pancasila untuk menggantikan kata buruh menjadi kata pekerja, 

penggantian ini dilandasi dengan pertimbangan dengan matang untuk merubah teknis yang 

dulunya buruh merupakan pekerja yang hanya mengandalkan otot menjadi pekerja yang 

mempunyai arti sama rata dengan pekerja lainnya.76 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 2 menjelaskan bahwa yang 

disebut golongan-golongan adalah badan-badan seperti koprasi, serikat pekerja, dan lain-lain 

badan kolektif. Pada penjelasan itu terlihat dengan jelas bahwa istilah pekerja mempunyai arti 

sebagai buruh, oleh sebab itu kata dasar pekerja sebagai kata ganti dari kata buruh, sebagimana 

untuk mendapatkan perubahan yang sesuai dengan keinginan harus mempunyai dasar hukum 

yang kuat. 

Setelah Indonesia merdeka tidak ada lagi perbedaan mendasar antara pekerja halus dan 

pekerja kasar semuanya disama ratakan dalam sektor bekerja, baik mereka bekerja di perusahaan 

maupun bekerja dengan orang semuanya sudah bisa disebut dengan sebutan buruh. Penjelasan itu 

juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang berbunyi, buruh ialah barang siapa yang bekerja pada 

majikan dengan menerima upah pada Pasal 1 ayat (1a) menjelaskan istililah majikan mempunyai 

arti orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Pada penjelasan ini terlihat jelas bahwa 

setelah merdeka pekerja halus ataupun pekerja kasar mempunyai sebutan yang sama yaitu dengan 

sebutan buruh.77 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menjelesakan pengertian pekerja/buruh itu yang berbunyi, pekerja/buruh adalah 

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.78 Pengertian 

ini mempunyai arti luas karena bisa mengartikan bahwa semua yang melakukan pekerja baik itu 

berupa badan hukum, ataupun perorangan dengan memperoleh hasil dari mereka bekerja atau 

menerima imbalan dalam bentuk apapun tetap saja disebut dengan panggilan pekerja atau 

buruh.79 

Berdasarkan penjelasan pengertian pekerja itu apa, maka dapat diartikan bahwa sanya pekerja 

ialah setiap orang yang melakukan pekerjaan yang mengharapkan bisa mendapatkan suatu upah 

atau imbalan. Secara umum pekerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk bisa 

mendapatkan upah dari hasil kerjanya agar bisa mencukupi kebutuhannya. Dalam melakukan 

pekerjaan ada hal yang harus di perhatikan yakni hubungan kerja dan perjanjian pekerja, secara 

umum melakukan pekerjaan itu harus diikuti sebuah perjanjian dan sebuah hubungan yang terikat 

antara pekerja dengan pemberi pekerja. Penjelasan dua hal tersebut ialah: 

a. Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, dimana 

hubungan tersebut itu terjadi dikarenakan kerja sama antara kedua belah pihak. Kedua belah 

pihak terikat setelelah melakukan suatu perjanjian yang dimana pekerja dengan pemberi kerja 

membuat suatu pernyataan bahwa sanya pemberi kerja harus memberi upah yang telah di 

                                                           
 75Prayaman J. Simanjuntak, “Undang-Undang Yang Baru Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.” Jurnal, Vol. 1. 

1272-2454-1 SM. Jakarta: ILO (2002). 

 76Hartono Widodo dan Judiantoro dalam buku Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan kerja, PT. 

Rajagrafindo Persada, (Jakarta: 2013), h. 39 
 77Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008) h. 33 

 78Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (3) 

 79Ibid, h 33 
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janjikan dan si pekerja harus melakukan suatu pekerjaan yang telah di sepakati sebelumnya. 

Suatu hubungan kerja hendaklah menunjukan hubungan tersebut yang pada dasarnya 

menggambarkan suatu hak-hak dan kewajiban antara pekerja dan majikan atau pemberi 

kerja.80 

b. Perjanjian Kerja  

Perjanjian kerja ialah perjanjian yang berupa hasil dari perundingan antara pekerja 

dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban antara kedua 

belah pihak.81 Penjelasan itu juga di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 52 ayat (1,2, dan 3) yang berbunyi: 

Pasal 52 

(1). Perjanjian kerja dubuat atas dasar: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang di perjanjikan; dan 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2). Perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana yang dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. 

(3). Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.82 

 

2. Macam-Macam Pekerja 

a. Pekerja Informal 

Pekerja informal adalah orang yang bertanggung jawab atas perseorangan yang tidak 

berbadan hukum dan hanya berdasarkan atas kesepakatan. Sektor informal merupakan bagian 

dari angkatan kerja yang berada di luar pasar tenaga kerja, maksud dari di luar pasar tenaga 

kerja ialah suatu pekerjaan yang pada umumnya memiliki jumlah lingkup yang luas, 

kurangnya dukungan dan pengakuan dari pemerintah.83 

Pekerja informal pada dasarnya mudah untuk dilakukan karena pekerja informal tidak 

memandang pendidikan, hanya memandang pengalaman dan kebiasaan seseorang dalam 

bekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerja informal ialah “Unit usaha kecil 

yang melakukan suatu kegiatan produksi atau distrubusi barang dan jasa untuk menciptakan 

lapangan kerja dan mereka yang bekerja dalam unit tersebut merupakan orang-orang 

yangmempunyai keterbatasan baik berupa modal usaha, minimnya keahlian, mereka yang 

putus sekolah atau mereka yang mengalami kecacatan fisik.84 

Pekerja informal memiliki kelebihan dan kekurangan, terdapat beberapa kelebihan dalam 

melakukan pekerja informal. Yang pertama padat karya, padat karya ini merupakan suatu hal 

yang pada umumnya memang dimiliki oleh pekerja informal. Dengan asumsi faktor lain 

mendukung seperti upah yang tidak terlalu besar dikarenakan pekerja informal hanya 

mengandalkan suatu usaha yang terbilang kecil dan tidak banyak peminatnya. Yang kedua 

memiliki daya tahan, maksud dari daya tahan ialah sebuah usaha yang bisa bertahan selama 

krisis melanda, tidak hanya dapat bertahan pekerja yang memiliki daya tahan bisa untuk 

                                                           
 80Iman Soepono, Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Djambatan, 2009), h. 1 

 81Gunawi Kartasapoetra Dkk, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, (Bandung: Amrico, 

2008), h. 30 

 82Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 52 Ayat (1,2, dan 3) 
 83Diah Liliana Retno Ariandani, Dapak Sosial Sosial Dari Pekerja Sektor Informal Yang Dilakukan Oleh Pensiunan 

PNS di Kabupaten Madiun. (Universitas Jember, 2016), h. 42 

 84Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Edisi Kedua (Jakarta:Balai Pustaka, 

1997), h.378 
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berkembang menjadi sektor yang lebih besar. Yang ketiga memiliki keahlian khusus, 

keahlian khusus disini dapat dilihat dari beberapa jenis barang yang diproduksi. Di sinilah 

sebuah keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh dari pekerja informal.85 

Terdapat juga kekurangan dalam melakukan pekerja informal yang dapat menyebabkan 

kesulitan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kelemahan yang dimiliki oleh pekerja informal 

adalah kurangnya informasi terhadap orang-orang tentang apa itu pekerja informal dan 

sebagian pula orang-orang menggap pekerja informal hanya mencemari keindahan dan 

ketertiban dalam sebuah usaha yang dilakukan seseorang. Hal itu menjadi penyebab suatu 

pekerja informal mengalami kesulitan dalam pertumbuhannya. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri-ciri 

pekerja informal tersebut: 

1) Tidak perlu mendapatkan perizinan dari suatu lembaga usaha. 

2) pekerja informal bisa membuka usaha dengan hanya bermodal kecil atau hanya 

mengandalkan pengalaman. 

3) Peralatan yang digunakan bisa tergolong seadanya. 

4) Penghasilan yang di dapatkan tidak menentu. 

5) Kurangnya dukungan dari pemerintah. 

6) Tidak memandang tingkat pendidikan.86 

 Pekerja informal dapat dilihat dari bentuk kegiatan yang dilakukan dan para pekerja 

informal tidaklah menentu atau bisa dibilang hanya sebagaian kecil. Pekerja informal juga 

kebanyakan dikerjakan oleh anak-anak yang masih dibawah umur atau juga anak yang masih 

berstatus siswa, kebanyakan mereka melakukan pekerjaan yang ada di pasar-pasar dan di 

jalanan bahkan ada juga yang bekerja di pabrik-pabrik yang ada di sekitar mereka.  

b. Pekerja formal 

Pekerja formal adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja 

terlatih. Para pekerja formal umumnya memiliki keterampilan yang terlatih dan memiliki 

perlindungan hukum yang bisa dibilang kuat mereka juga melakukan kontrak kerja resmi 

kepada pemilik perusahaan dan berada dalam lingkungan organisasi berbadan hukum.  

Pekerja formal sering juga disebut sebagai pekerja kerah putih dikarenakan merekea 

memiliki jenis pekerja yang berada dalam lingkungan perusahaan atau di lingkungan 

perkantoran. Untuk bekerja dalam ranah pekerja formal biasanya harus di ikuti dengan 

keahlian khusus atau berpendidikan kadang juga pekerja formal menduduki kelas yang lebih 

tinggi dalam ranah ketenagakerjaan.87 

Pekerja formal memiliki struktur yang jelas pembagian dari ranah pekerjaannya juga 

tersusun dan harus memiliki tujuan atau sasaran dalam melakukan pekerjaan. Terdapat 

beberapa ciri-ciri yang dimiliki pekerja formal tersebut: 

1) Memiliki modal yang lumayan besar. 

2) Mempunyai wadah organisasi. 

3) Memiliki kontrak kerja dengan perusahaan atau dengan pemerintah. 

4) Mendapatkan perlindungan hukum. 

Secara umum pekerja formal atau disebut dengan white collar terdiri dari tenaga 

profesional seperti, dosen, staf ahli, teknisi dan sejenisnya. Struktur menunjukan bahwa 

susunan pola tetap terhubung antara fungsi dan bagian-bagian antara orang-orang dalam 

melakukan pekerjaan yang bersifat formal. 

 

                                                           
 85Diah Liliana Retno Ariandani, Dapak Sosial Sosial Dari Pekerja Sektor Informal Yang Dilakukan Oleh Pensiunan 

PNS di Kabupaten Madiun. (Universitas Jember, 2016), h. 43 
 86Ibid, h 43 
 87Diah Liliana Retno Ariandani, Dapak Sosial Sosial Dari Pekerja Sektor Informal Yang Dilakukan Oleh Pensiunan 

PNS di Kabupaten Madiun. (Universitas Jember, 2016), h. 40 
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3. Hak-Hak Pekerja 

Setiap orang yang melakukan pekerjaan pasti mereka akan mendapatkan sebuah imbalan 

ataupun sebuah kesepakatan atas dasar hak yang akan mereka peroleh dalam bekerja. Pengertian 

dasar dari hak adalah setiap orang yang diangkat bekerja atau sedang melakukan pekerjaan 

mereka berhak untuk terikat dalam hak yang akan diberikan selama mereka dalam lingkungan 

pekerjaan. Mengenai hak yang akan diberikan selama mereka bekerja, ada beberapa hak bagi 

pekerja sebagai berikut: 

a. Hak Mendapatkan Upah atau Gaji 

Pekerja berhak menerima upah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam sebuah 

kesepakatan antara pekerja dengan pemilik perusahaan ataupun mandor, pasti mereka sudah 

saling bekerja sama dalam menentukan upah yang akan diberikan setelah pekerjaan itu selesai 

atau setelah waktu yang telah di sepakati itu berakhir.88 Pada Pasal 1602 KUH Perdata 

menyebutkan bahwa “Setiap majikan wajib membayar upah buruh pada waktu yang telah 

ditentukan”. Pada Pasal 1602a KUH Perdata menyatakan “Upah yang ditetapkan menurut 

jangka waktu, harus dibayar sejak saat buruh mukai bekerja sampai saat berakhirnya 

hubungan kerja”89. Sudah terlihat jelas bahwa sanya hak untuk upah atau gaji sudah diatur 

dalam Undang-Undang dan itu adalah kewajiban dari pihak majikan atau pihak perusahaan 

yang mempekerjakan seorang pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan juga mengatur tentang pengupahan tepatnya pada Pasal 88, 89, dan 90 

menyatakan bahwa: 

Pasal 88 

(1). Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. 

(2). Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang kayak bagi 

kemanusiaan sebagimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan 

pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 

(3). Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) meliputi: (a). upah menimum, (b). upah kerja lembur, (c). upah tidak masuk kerja 

karena berhalangan, (d). upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya, (e). upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, (f). bentuk dan cara 

pembayaran upah, (g). denda dan potongan, (h). hal-hal yang diperhitungkan dengan upah, 

(i). struktur dan skala pengupahan yang propesional, (j). upah untuk pembayaran pesangon, 

dan (k). upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

(4). Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 

berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. 

Pasal 89 

(1). Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: 

(a). Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (b). Upah mininum 

berdasarkan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 

(2). Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian 

kebutuhan hidup layak. 

(3). Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan 

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/walikota. 

(4). Komponen serta pelaksaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri. 

                                                           
 88I Dewa Rai Astawa, SH. “Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. 

(Universitas Diponogoro Semarang: 2006), h 72 

 89KUH Perdata, Pasal 1602 dan 1602a 
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Pasal 90 

(1). Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum senagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89. 

(2). Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagimana dimaksud 

dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 

(3). Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan 

Menteri.90 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa masalah upah/gaji untuk pekerja sangat dilindungi 

oleh hukum dan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak majikan atau pemberi 

pekerjaan untuk memenuhi hak-hak dari pekerja. 

b. Hak Atas Perlindungan 

Hak perlindungan pekerja dimaksud adalah setiap perusahaan maupun pengusaha yang 

memperkerjakan orang untuk bekerja harus memperhatikan tentang perlindungannya, baik itu 

tentang kesehatan pekerja maupun tentang perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur sedemikian atas dasar hak keselamatan, kesehatan 

kerja, termasuk hak untuk cuti. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bahwa 

setiap lembaga perusahaan atau pengusaha harus menyediakan berupa jaminan kesehatan 

untuk para pekerja tepatnya pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 mengatur tentang apa saja 

yang harus di sediakan oleh badan perusahaan. Yang berbunyi: 

Pasal 3 

(1). Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan 

sosial tenaga kerja yang pengelolanya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. 

(2). Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. 

(3). Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 4 

(1). Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib 

dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam 

hubungan kerja sesuai dengan ketentua Undang-Undang ini. 

(2). Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar 

hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 5 

Kebijakan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. 

Pasal 6 

(1). Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang ini meliputi: 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja; 

b. Jaminan Kematian; 

c. Jaminan Hari tua; 

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 

(2). Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 7 

(1). Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan 

Kerja. 

                                                           
 90Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 89-90. 
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(2). Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berlaku pula 

untuk keluarga tenaga kerja.91 

c. Hak Atas Pembatasan Waktu Kerja 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasa 79 

mengatur sedemikian rupa tentang waktu kerja yang harus diberikan oleh majikannya yang 

berupa: 

Pasal 79 

(1). Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 

(2). Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dalam ayat (1), meliputi: 

a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 

(empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. 

b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 

(dua) hari untuk 5 (lima) haru kerja dalam 1 (satu) minggu. 

c. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelag buruh/pekerja yang 

bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. 

d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua bulan) dan dilaksanakan pada tahun ketujuh 

dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja 

selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan 

ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi istirahat tahunannya dala, 2 (dua) 

tahun berjalan dan selanjutbta berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. 

(3). Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama. 

(4). Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi 

pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu. 

(5). Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan 

Menteri.92 

 Berdasarkan uraian di atas mengenai hak-hak pekerja, maka dapat penulis pahami bahwa 

setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan hidup layak, 

jaminan sosial ketenagakerjaan, mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup. Setiap 

hak-hak yang tercantum dalam perundang-undang di atas, perusahaan atau serikat pekerja 

wajib memenuhi apa yang menjadi hak bagi pekerja supaya terhindar dari diskriminasi hak 

asasi yang melekat kepada pekerja dan pemerintah harus selalu memberi pengawasan yang 

ketat kepada pihak perusahaan agar tidak melakukan kecurangan kepada para pekerjanya. 

 

4. Kewajiban Pekerja 

Berdasarkan hak-hak yang telah diberikan perusahaan ataupun majikan, pekerja berkewajiban 

memenuhi setiap program kerja yang telah berikan kepada pekerja. Oleh sebab itu ada timbal 

balik anta pekerja dengan majikan dimana majikan berhak memenuhi hak-hak pekerja dan 

pekerja berhak memenuhi kewajibanya sebagai pekerja. Terdapat beberapa kewajiban bagi 

pekerja yang harus mereka lakukan yaitu: 

a. Pekerja wajib mengerjakan apa yang telah diberikan kepadanya. 

b. Wajib mematuhi peraturan selama menjalankan pekerjaan. 

c. Tidak mencemarkan nama perusahaan atau nama majikannya. 

d. Wajib memberikan alasan jika pekerja berhalangan untuk hadir dalam melakukan 

pekerjaannya. 

e. Tidak memberitahu rahasia kepada perusahaan lain. 

f. Memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan oleh perusahaan atau serikat pekerja.93 

                                                           
 91Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 3-7 

 92Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79 
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Adapun kewajiban bagi pekerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pada Pasal 102 ayat 2 yang berbunyi: 

Pasal 102 

(1). Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan 

kebijakan, memberi pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap 

pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

(2). Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat burunya 

mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai kewajibanya, menjaga ketertiban, demi 

kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, 

dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota 

keluarganya. 

(3). Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisansi pengusahaannya 

mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, 

dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. 

Pasal 126 

(1). Pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh dan pekerja atau buruh wajib melaksankan 

ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja sama. 

(2). Pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib mengetahui isi dari pernjanjian kerja 

sama atau jika ada perubahan pekerja atau buruh harus tau. 

Pasal 136 

(1). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan 

pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. 

Pasal 140 

(1). Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan 

pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh harus wahib memberitahukan secara 

tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

(2). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kutangnya harus meliputi: 

a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja 

b. Tempat mogok kerja 

c. Alasan dan sebab mengapa harus mogok kerja 

d. Tanda tangan ketua dan sekretaris atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat 

pekerja atau serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.94 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (2) 

menyatakan bahwa: Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan.95 Berdasarkan pernyataan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 bisa kita ambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari pembangunan lapangan 

pekerjaan adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan  bagi warga Negara agar bisa 

mendapatkan kehidupan yang layak kedepanya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis dipahami bahwa setiap pekerja mempunyai 

kewajiban melaksanakan hubungan industrial, pekerja wajib mematuhi setiap peraturan yang 

tertera di perusahaan, pekerja harus selalu menjaga nama baik perusahaan, pekerja juga wajib 

memberi alasan jika berhalangan untuk hadir. Perusahaan dan pekerja harus saling mengetahui 

apa isi perjanjian kerjasama tersebut, sehingga ada rasa timbal balik antara pekerja dan pihak 

perusahaan. Dimana perusahaan wajib memberikan kebutuhan atas hak-hak pekerja dan pekerja 

juga wajib melaksanakan apa yang telah tersepakati awal mulanya terbentuk hubungan kerja itu.  

                                                                                                                                                                                           
 93I Dewa Rai Astawa, SH. “Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. 

(Universitas Diponogoro Semarang: 2006), h. 76 
 94Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 102, Pasal 126, 136, 140 
 95Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) 
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D. Tinjauan Umum Siyasah Dusturiyah Terhadap Perundang-undangan 

 Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah-masalah perundang-

undangan negara. Kata siyasah berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, membina dan 

pemerintah atau memerintah, pembuatan kebijakan, dan politik sedangkan dusturiyah pada dasarnya 

berasal dari bahasa persia yang disebut dusturi. pada awalanya artinya adalah seseorang yang 

memiliki otoritas, baik dalam bidang agama maupun dibidang politik. Pada bagian ini akan 

membahas masalah tentang konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, masing masing 

pembahasan ini akan dibahas secara perinci:96 

1. Konstitusi 

  Kata dustur mempunyai banyak perkembangan menjadi asas, dasar, atau pembinaan. 

Menurut istilah dustur ialah kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dalam hubungan kerja sama 

dan dasar antar para anggota masyarakat dalam sebuah hubungan negara, baik itu berupa tertulis 

maupun berupa tidak tertulis. Kata dustur juga mempunyai arti dalam bahasa indonesia yang 

berarti undang-undang dasar dalam suatu negara.  

  Abdul Wahhab Khalaf berpendapat prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam rumusan 

perundang-undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat 

dan persamaan dalam kedudukan semua orang di mata hukum tanpa mempunyai kebedaan antara 

golongan sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.  

  Konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah-kaidah perundang-

undangan di dalam suatu negara, baik itu berupa sumber sejarah, material, perundangan, maupun 

itu berupa sumber penafsiran. Pokok persoalan di dalam sumber konstitusi merupakan peraturan 

tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Konstitusi tidak dapat 

dilepaskan dari persoalan latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik itu 

masyarakatnya maupun kebudayaan dan politiknya. Materi konstitusi itu sejalan dengan aspirasi 

dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contohnya perumusan Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya masyarakat Indonesia mempunyai semangat 

yang menjemuk untuk menerima  aspirasi dalam semua pihak agar bisa menjamin kesatuan dan 

keutuhan dalam sebuah bangsa.97 

2. Legislasi  

  Berdasarkan kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan 

al-sulthah al-tasyri’iyah, yang berarti sistem kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan 

menetapkan hukum. Islam menyebutkan tidak seorangpun yang berhak menetapkan atau 

membuat hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam fiqh siyasah istilah al-sulthah 

al-tasyri’iyah dipergunakan untuk melihatkan salah satu kekuasaan dan kewenangan dalam 

pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif 

(al-sulthah al tasyri’iyah) mempunyai arti kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Islam untuk 

menetapkan hukum yang akan berlaku  dan dilaksanakan oleh masyarakat. Unsur- unsur legislasi 

dalam Islam yaitu: 

1) Pemerintah merupakan pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan 

diberlakukan dalam masyarakat Islam. 

2) Masyarakat Islam akan melaksanakan ketentuannya. 

3) Isi dalam peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat 

Islam.98 

                                                           
 96 Muhammad Iqbal, fiqh Siyasah dalam Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: PRENADAMEDA, 2014), h. 

177 
 97 Ibid., h. 178  

 98 Muhammad Iqbal, fiqh Siyasah dalam Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: PRENADAMEDA, 2014), h. 

186 
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  Berdasarkan dalam al-sulthah al-tasyri’iyah merupakan sistem pemerintahan yang 

melakukan tugas dari siyasah syar’iyah untuk membentuk suatu tatanan hukum yang akan 

diberlakukan kedalam masyarakat Islam demi mendapatkan kemaslahatan untuk umat Islam yang 

sesuai dengan pengajaran dalam agama Islam. Kekuasaan dalam legislatif merupakan kekuasaan 

yang terpinting dalam sistem pemerintahan terkhususnya sistem pemerintahan Islam. Di dalam 

wewenangan dan tugas lembaga legislatif menetapkan suatu peraturan hukum harus terlebih dulu 

menggali dan memahami dari sumber-sumber syariat Islam yang meliputi: Al-Qur’an dan Sunnah 

Nabi serta menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.99 

3. Ummah 

  Kata Ummah dalam bahasa Indonesia yang berarti “Umat” sebuah konsep yang telah 

bersinambung kedalam masyarakat kita, akan tetapi sering terjadi salah arti dalam 

pemahamannya.100 Dalam terminologi Islam, Istilah ummah merupakan sebuah istilah yang unik 

dan tidak ada arti dalam bahasa-bahasa barat. Dalam Al-Qur’an kata ummah dan jamaknya umam 

disebutkan sebanyak 64 kali, dari 64 kali disebutkan ada 54 kali disebutkan dalam kata tunggal 

yang digunakan dalam berbagai pengertian. Sebagian besar sebutan itu terdapat dalam ayat-ayat 

makkiyah, tidak hanya di dalam makkiyah ada juga di dalam ayat-ayat madaniyah yang 

disebutkan hanya sebanyak 17 kali kata ummah.  Kata ummah di dalam makkiyah yang berarti 

bangsa, maksud dari bangsa ialah generasi dalam sejarah. Menurut pendapat Quraish Shihab kata 

ummah mempunyai arti gerak dinamis, arah, waktu, dan jalan yang jelas serta gaya dan cara 

hidup. Ali Syari’ati berpendapat juga dalam buku karangannya yang berjudul Ummah dan 

Imamah, dia berpendapat ummah mempunyai tiga arti yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan 

kesandaran, yang berarti sekelompok manusia yang melihat jalan yang jelas atau sekelompok 

manusia yang bermaksud menuju jalan.101 

4. Syura dan Demokrasi 

  Berdasarkan banyaknya pendapat dari para pakar Islam terdapat perbedaan dalam 

menanggapi permasalahan syura dan demokrasi, ada beberapa pendapat mengatakan syura dan 

demokrasi merupakan dua hal yang identik, terdapat juga dari pendapat yang lainnya syura dan 

demokrasi mempunyai arti sebagai dua konsep yang berlawanan. Secara etimologis syura berasal 

dari kata sya-wa-ra yang mempunyai arti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dalam bahasa 

Indonesia syura mempunyai arti “Musyawarah” yang mempunyai makna segala sesuatu bisa 

diambil dan dikeluarkan, termasuk mencari atau memperoleh sebuah kebaikan bagi diri kita 

maupun diri orang lain. Dapat artikan bahwasanya syura adalah sesuatu yang baik dan berguna 

dalam kepentingan manusia.102 

  Apabila ingin melakukan musyawarah dalam hal ini harus sesuai kedalam prinsip syariat 

Islam. Selain dari itu, memasuki pendapat para ahli kedalam permusyawarahan tersebut agar bisa 

mendapatkan hasil keputusan yang sesuai apa yang diinginkan maka musyawarah akan lebih 

mendekati kesesmpurnaan. Dikarenkan diputuskan bersama, maka masing-masing pihak akan 

merasa bertanggung jawab terhadap hasil yang dimusyawarahkan.  

  Berdasarkan pengertian dari syura, demokrasi mempunyai arti sebagai bentuk kekuasan 

tertinggi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang sebagaimana pendapat itu 

dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Menurut Sadek J. Sulaiman demokrasi adalah kesamaan 

antara seluruh manusia. Dalam hal ini apapun yang berbentuk diskriminasi manusia, baik yang 

berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial merupakan bertentangan dengan demokrasi.103 

                                                           
 99 Ibid., h. 188  

 100 Ibid., h. 206 
 101 Ibid., h. 208  

 102 Muhammad Iqbal, fiqh Siyasah dalam Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: PRENADAMEDA, 2014), h. 

214 
 103 Ibid., h. 220 
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  Dari pengertian demokrasi dapat diartikan bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsp 

syura yang sebagaimana diajarkan Al-Qur’an. Secara istilah demokrasi dan syura sama-sama 

membatasi peran kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting dari masyarakat. Namun 

demikian apabila diliat lebih jauh pada persoalan demokrasi yang dilakukan oleh negara-negara 

barat yang sebagaimana dipandang sebagai kampiun demokrasi, oleh sebab itu tidak bagus juga 

apabila demokrasi disama artikan dengan syura. Secara istilah syura berasal dari langit yang 

mana diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan demokrasi lahir dari negara barat 

yang jelas-jelas berbeda dengan pengajaran apa yang diajarkan oleh nilai-nilai syariat Islam.  

  Berdasarkan paparan pengertian diatas bahwa demokrasi bukanlah dua hal yang sama 

tetapi tidak boleh juga di pertentangkan. Demokrasi dapat menjadi landasan pokok sistem politik 

Islam apabila orientasi dan sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai moralitas dan agama.104 

 

E. Maqashid Syari’ah Tentang Anak di Bawah Umur dalam Bekerja 

Secara bahasa maqashid syari’ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari’ah. Maqashid 

berasal dari kata bahasa arab yang berarti maksud, sasaran, tujuan niat, prinsip dan sasaran 

maksudnya jalan yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Sedangkan syari’ah secara bahasa 

berarti jalan ke sumber mata air, maksudnya adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat 

muslim. Secara pengertian syari’ah merupakan jalan hidup bagi umat muslim yang dilandasi dengan 

syariat Islam untuk memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan 

maupun perintah yang di anjurkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maksud dari maqashid syari’ah adalah merealisasikan 

kemanfaatan umat manusia baik berupa urusan dunia maupun urusan akhirat dengan ketentuan-

ketentuan hukum Islam. Maksudnya adalah dengan mengambil jalan yang bermanfaat dan mencegah 

kemudhoratan bagi umat manusia. Tujuan dari mengambil jalan yang bermanfaat ialah untuk 

mencapai kemaslahatan bagi manusia baik itu bersifat rohani maupun bersifat jasmani. 

Sebagaimana al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum Islam dibuat untuk mengatur 

bagaimana umat manusia menjalankan kehidupannya dengan baik agar bisa mencapai kemaslahatan 

umat manusia dan menghindari keburukan yang merugikan mereka. Dengan kata lain maqashid 

syari’ah adalah untuk mencapai tujuan kebaikan dan menolak kemudharat atau untuk tujuan 

kemaslahatan sebab tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam 

rangka memelihara tujuan-tujuaan syara’.  

Keberadaan maqashid syari’ah sendiri juga untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia yang 

dapat dicapai dengan dengan terpenuhnya lima unsur maqashid syari’ah yaitu kemaslahatan agama 

(hifz al-din), kemaslahatan akal (hifz aql), kemaslahatan jiwa (hifz al nafs), kemaslahatan keturunan 

(hifz al-nasl) dan kemaslahatan harta (hifz al-mal)105. 

Berdasarkan penjelasan di atas tentang maqashid syari’ah itu apa dapat dipahamai bahwasanya 

tentang anak di bawah umur yang bekerja tentunya harus didasari tentang tujuan dan kemanfaatan 

anak bekerja itu seperti apa, apakah berdampak buruk kepada pertumbuhannya atau berdampak baik 

bagi kelangsungan hidupnya. Hal itu harus diperhatikan agar bisa terciptanya hak-hak bagi anak 

tersebut, hak-haknya seperti mendapat kesehatan, pendidikan, dan bermain. 

Anak adalah amanah dan karunia Allah Swt, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya. Dalam faktor anak di bawah umur yang bekerja pasti sangat melekat 

pada faktor tentang kemiskinan, untuk mempertahankan hidup anak yang masih di bawah umur 

terpaksa melakukan pekerjaan yang bisa merugikan kehidupannya. Anak seharusnya melakukan apa 

yang seharusnya mereka kerjakan yaitu belajar ataupun bermain, dikarenakan mereka adalah penerus 

cita-cita perjuangan bangsa dan negara di masa depan. Oleh sebab itu orang tua haruslah berperan 

penting atas kelangsungan hak-hak anaknya yang harus dipenuhi. 

                                                           
 104 Ibid., h. 230  
 105Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, “ Fiqh dan Ushul Fiqh”, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), h. 75 
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Berdasarkan kenyataanya tidak sedikit anak-anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya 

tetapi justru kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Cepatnya anak tersebut 

kehilangan hak-haknya adalah dengan faktor dalam usia dini anak-anak sudah terjun kedalam 

pekerjaan yang bisa mengakibatkan terhambatnya pertumbuh kembangnya anak tersebut. Sehingga 

kenyataan yang demikian itu mengakibatkan anak menjadi tak terurus baik secara rohani, jasmani 

maupun sosial.  

Keberadaan anak di bawah umur yang bekerja memang bukanlah persoalan yang baru ditemui di 

negara ini, Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling banyak kasus tentang eksploitasi anak 

di bawah umur yang bekerja faktor paling banyak adalah tentang faktor kemiskinan yang melanda. 

Membiarkan anak di bawah umur bekerja dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi anak-anak, 

belum jika anak-anak tersebut mengalami diskriminasi di tempat pekerjaanya. Hukum Islam 

menjelaskan bahwa orang tua harus berperan penting atas anaknya. Islam mewajibkan orang tua 

untuk mendidik anak agar terhindar dari kemudharatan, hak-hak anak harus selalu diutamakan sebab 

anak adalah  makhluk yang lemah dan tidak berdaya, dan memerlukan kasih sayang dari orang 

tuanya. Namun pada kenyataanya tidak sedikit anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang 

tuanya.106 

Anak yang dilahirkan mempunyai hak atas keberlangsungan hidupnya, dari masih belum bisa 

apa-apa sampai anak sudah mengerti ataupun sudah baligh. Maka dari itu orang tua, keluarga maupun 

masyarakatan dan Negara berkewajiban untuk mendidik anak, jika orang tua tidak mampu maka 

pihak keluargalah yang harus berikut serta dalam memelihara anak, jika keluarga pula tidak sanggup 

maka masyarakat atau pemerintah wajib mengasuh anak hingga sang anak tumbuh dewasa. Anak 

sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan sebab jika anak bekerja di usia dini maka akan 

selalu mendatangkan kemudharatan dan minim mendapatkan kemaslahatan. Islam juga mengajarkan 

bahwa tugas orang tua adalah mendidik anak apapun yang di alami oleh kelaurga mereka tetap saja 

orang tua berkewajiban memelihara anak, anak harus dicukupi kebutuhannya baik bersifat kasih 

sayang maupun bersifat pendidikan atau pengajaran.107 

Berdasarkan pandangan maqashid syari’ah anak di bawah umur yang bekerja harus memiliki 

tujuan yang mendasar agar bisa mencapai kemanfaatan bagi kehidupannya. Al-Syatibi menjelaskan 

dalam konsep maqashid syari’ah terbagi ada 3 (tiga) bagian yaitu dharuriyat (primer), hajiyyat 

(sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Dharuriyat berarti kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung 

dalam syariat agama untuk bisa menjaga lima unsur dasar dari tujuan untuk menjaga agam, jiwa, akal, 

harta, dan keturunan. Hajiyat berarti sebuah kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala 

jenis hal yang dapat melahirkan suatu kesulitan. Tahsiniyat adalah tujuan dari keberadaan untuk 

melahirkan suatu kehidupan manusia dimana hal tersebut lahir agar bisa memperindah tatanan 

kehidupan manusia kedepannya. 

Syatibi menjelaskan tentang kemaslahah, apa-apa yang menyangkut tentang rizki bagi umat 

manusia pemenuhan penghidupannya apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya, 

dalam pengertian secara bahasa Syatibi juga menjelaskan berbagi penjelasan lain dimana maslahah 

bisa dikaji. Kemaslahah merupakan salah satu dari hal keduniaan atau keakhiratan. Bahwa tuntunan 

yang esensial dalam konsep maslahah adalah pertimbangan dan perlindungan unsur kepentingan.108 

Menurut penjelasan di atas anak di bawah umur yang bekerja harus memiliki tujuan yang jelas, 

agar bisa terhindar dari kemudharatan selama anak tersebut bekerja. Dalam hukum Islam anak di 

bawah umur yang bekerja tidaklah dilarang asalkan anak tersebut mempunyai alasan yang kuat untuk 

melakukan pekerjaan, seperti karena untuk melatih pengalaman atau karena faktor lain. Anak yang 

diperbolehkan bekerja maksudnya adalah tidak memberikan suatu beban untuk mengganti orang tua 

                                                           
 106Indar Wahyuni, “Permasalahan Pekerja Anak Perspektif Maqashid Syari’ah”, (Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi 

Agama Islam (STAI)), Jurnal Mahkamah, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015 
 107Ibid, h. 2 
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yang seharusnya bekerja, kerja yang dimaksud juga dalam bentuk yang memberatkan anak tersebut 

serta memberi waktu selama anak itu bekerja.109 

Waktu anak di bawah umur bekerja adalah dengan paling lama 20 jam perminggu. Tidak 

seharusnya memberi banyak beban kerja yang mereka kerjakan jika perlakuan tersebut diberikan 

kepada anak yang masih di bawah umur itu akan mengganggu akal dan pikirannya. Anak-anak yang 

semestinya mendapatkan perlakuan perlindungan penuh dan diberikan kasih sayang namun malah 

melakukan pekerjaan yang bisa menghambat tumbuh kembang anak tersebut. 

Apabila anak yang masih di bawah umur tidak diperlakukan dengan baik atau anak tersebut 

dibiarkan saja melakukan pekerjaan, tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan maqashid syari’ah 

yang merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam dalam mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik suatu manfaat dan menjauhi kemudharatan.110 

Pemahaman yang didapat dari pembahasan di atas adalah perintah untuk menjaga keluarga terutama 

selalu mengawasi anak-anak agar terhindar dari kemudharatan dan kesengsaraan. Hal tersebut 

menunjukan agar para orang tua harus wajib mendidik anak-anak dengan kesungguhan, demi 

tercapainya kemaslahatan dalam menjaga keluarganya. Hal itu juga terdapat dalam Ayat Al-Qur’an 

tepatnya pada Surah At-tahrim (66) Ayat 6 yang berbunyi: 

ٰ
 
ٰاَيَُّهاالَِّذْيَنٰاٰ ي 

 
قُْوُدَهاالنَّاُسَٰواْلِحَجاَرةَُعلَْيَهاَٰمل  ََُكْمَٰواَْهِلُكْمٰنَاًراوَّ َٰمنُْواقُْوااَْنفُ

 
ٰٰئَِكة

 
ِٰٰغلَظ

 
َْٰلَّيَْعصُِٰشَداد ْٰوَنّٰٰللا 

ٰ
 
{٤ٰالتحريمٰ:ٰ}ٰاََمَرُهْمَٰويَْفعَلُْوَنَٰمايُْؤَمُرْونََٰٰما  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhaki Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. ( Q.S At-Tahrim )66) : 6 ). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa sanya menjaga dan mendidik anak adalah suatu tindakan yang 

harus dilaksanakan oleh orang tua. Anak harus dilindungi dari tindakan diskriminasi, tidak patutnya 

anak yang masih di bawah umur melakukan pekerjaan yang bisa mengancam pertumbuhannya 

bahkan bisa mengancam nyawa anak tersebut. Permasalahan anak yang bekerja bukanlah dari apa 

yang mereka kerjakan melainkan pada akibat yang akan mereka terima setelah mereka melakukan 

pekerjaan tersebut pada dasarnya orang tua yang seharusnya mencari pekerjaan bukan membiarkan 

atau menelantarkan anaknya untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya. 
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