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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dalam keluarga. Anak sudah selayaknya

dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah

sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak. Anak yang merupakan

amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga karena pada

anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang

harus dijunjung tinggi.

Dalam upaya memahami pekerja anak, harus membedakan terlebih

dahulu konsep antara pekerja anak dan anak yang bekerja. anak yang bekerja

adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan

keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu

mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang

dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan dapat dikategorikan

sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja.

Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah :

1. Anak membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan ringan;

2. Ada unsur pendidikan/pelatihan;

3. Anak tetap sekolah;

4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek.;

5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya
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Sedangkan pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis

pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu

pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh

kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak

apabila memenuhi indikator antara lain:

1. Anak bekerja setiap hari;

2. Anak tereksploitasi;

3. Anak bekerja pada waktu yang panjang;

4. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah

Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara.

Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental

dan spiritualnya secara maksimal.1Dari sudut pandang kehidupan berbangsa

dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi

penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh

dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak

harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani,

maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya.2

Pada tataran ideal, umumnya bangsa-bangsa di dunia meyakini bahwa

anak merupakan masa depan bangsa dan negara yang harus dibina dan

ditumbuh kembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak,

namun dalam kenyataannya, anak yang tidak berdaya sering dijadikan objek

eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, orang dewasa termasuk keluarga dari

1Iman Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press,
2007), hal. 80

2Abu Huraerah. Kekerasan Terhadap Anak. (Bandung: Nuansa. 2006), hal. 10
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anak itu sendiri, bahkan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Masih banyak

bangsa di dunia yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap anak.

Padahal dalam ketidakberdayaannya, anak sangat membutuhkan perhatian

dan perlindungan pemerintah, orang tua dan orang dewasa pada umumnya.

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT kepada orang

tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini

bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orang tua

harus memberikan nafkah yang layak dan cukup. Allah SWT berfirman

dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:









Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di

sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".(QS. Al-

Kahfi: 46).3

Dari keterangan ayat Al-Qur`an di atas dijelaskan bahwa anak menjadi

perhiasan dunia. Anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang

dimiliki oleh orang tua dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus

memberikan nafkah yang cukup dan menjaganya dengan baik sehingga anak-

anak tersebut bisa menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan

negara.

3 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT.
Syamil Qur’an, 2007), hal. 135
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Memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua (suami)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan

(tubuh / fisik) yang diberikan tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan

tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.4

Masa kanak-kanak adalah masa-masa bermain penuh keceriaan dan

tanpa beban. Masa kanak-kanak adalah hak bagi setiap anak untuk

mengalaminya. Menurut hukum, praktek pekerja anak di bawah umur adalah

suatu bentuk pelanggaran hukum. Hak tumbuh kembang, seorang anak harus

mengalami proses tumbuh kembang sewajarnya, seperti masa kanak-kanak-

remaja-dewasa harus dialami oleh mereka secara wajar. Hak perlindungan,

orang tua maupun masyarakat harus melindungi anak-anak karena mereka

belum mampu melindungi diri sendiri.5 Dan hak partisipasi, seorang anak

berhak berpendapat atas keputusan orang tuanya ataupun lingkungan. Masih

banyak berita tentang eksploitasi anak yang didengar. Mereka, sejak dini

sudah diajarkan mencari uang dengan bekerja untuk bertahan hidup atau

sekadar memenuhi ambisi keluarga.

Fenomena pekerja anak di bawah umur sebenarnya adalah fenomena

yang tidak Islami. Rasulullah SAW pernah melarang anak-anak untuk ikut

berperang, padahal mereka ingin sekali membela agama Allah. Untuk sesuatu

yang sangat urgen saja (perang), Rasulullah melarang keterlibatan anak-anak,

4Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.
66.

5 Jauhari, Iman. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam. (Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
2007), hal. 46
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apalagi untuk bekerja pada masa normal. Sebagaimana hadits nabi Rasulullah

SAW bersabda :

ُهَما قَاَل  َعَرَضِين َرُسوُل اِهللا َصّلى اُهللا َعَلْيِه َو َسلََّم : َحِدْيُث اْبِن ُعَمَر َرِضَي اُهللا َعنـْ

اْبُن يـَْوَم ُأُحٍد ِيف اْلِقَتاِل َوأَنَا اْبُن أَْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة فـََلْم جيُِْزِين َو َعَرَضِين يـَْوَم اْخلَْنَدِق َوأَنَا 

.َمخَْس َعْشَرَة َسَنًة َفَأَجاَزِين 

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia telah
berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menginspeksi
diriku pada waktu perang Uhud. Pada saat itu aku baru berumur
empat belas tahun, maka beliau tidak memperkenankan. Pada
waktu perang Khandaq beliau menginspeksiku lagi, ketika itu aku
berumur  lima belas tahun, maka beliau memperkenankanku".6

Fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat miskin

khususnya di Kota Pekanbaru, anak dijadikan suatu obyek untuk memenuhi

kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, anak disuruh bekerja di jalanan sebagai

pengemis, pengamen, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan anak

tersebut menjadi anak yang hidup di jalanan dan dampaknya anak-anak

tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa yang bisa menjadikan

mereka suatu alat untuk dijadikan sasaran pelampiasan kemarahan dan

bahkan terkadang bagi anak perempuan dijadikan pelampiasan nafsu birahi.

Para orang tua yang mempekerjakan anaknya, menganggap hal tersebut sah-

sah saja, karena mereka menyuruh anak mereka sendiri untuk ikut bekerja

mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga.

6 Ahmad Mudjab Mahalli. Hadis-hadis muttafaq ‘alaih. (Jakarta: Kencana. 2004), hal.
270.
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Anak di bawah umur yang bekerja merupakan salah satu gambaran

betapa rumit dan kompleksnya permasalahan anak. Seorang anak yang

terpaksa bekerja adalah bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat

bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti

hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain.

Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi

semua daerah termasuk di Kota Pekanbaru. Secara signifikan jumlah keluarga

miskin juga semakin meningkat, yang salah satunya memberi dampak dalam

peningkatan jumlah pekerja anak di bawah umur. Dalam banyak kasus, di

kalangan keluarga miskin anak biasanya bekerja demi meningkatkan

penghasilan keluarga atau rumah tangganya.

Dari hasil observasi yang telah penulis lakukan maka diketahui bahwa

anak di bawah umur masih banyak bekerja di beberapa lokasi jalanan di Kota

Pekanbaru. Secara umum mereka lebih terkonsentrasi pada simpang-simpang

jalan utama, seperti simpang jalan Harapan Raya-Sudirman dan lainnya.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut

relative beragam seperti: pengamen, penjual koran, penjaja makanan,

penyemir sepatu, pemulung, dan lain-lain. Padahal, mereka masih memiliki

orang tua dan termasuk kategori keluarga cukup mampu. Setelah hasil

wawancara alasan anak di bawah umur tersebut memiliki berbagai alasan

berbeda yang menyebabkan menjadi penjual Koran dan penyemir sepatu dan

lain-lain. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



7

TABEL 1

DAFTAR NAMA ANAK DI BAWAH UMUR YANG BEKERJA

SEBAGAI PENJUAL KORAN

No Nama Alamat Umur
Pekerjaan
Orang Tua Alasan

1 Andre Jl. Merpati 12 tahun Kuli Ingin mandiri
2 Aria Jl. Merpati 10 tahun Kuli Ingin mandiri

3 Abil
Jl. Merpati
Gg. Nurul
Iman

10 tahun Pemulung
Membantu
orang tua

4 Ihsan
Jl. Melati Gg.
Gelatik

13 tahun Kuli
Disuruh Orang
tua

5 Dipo
Jl. Melati Gg.
Gelatik

11 tahun Kuli
Disuruh Orang
tua

6 Yuda
Jl. Puyuh
Mas

9 tahun Buruh
Disuruh Orang
tua

7 Nandi Jl. Merpati 12 tahun Pedagang Cari uang
8 Caca Jl. Subrantas 5 Tahun Pemulung Cari uang
9 Putri Jl. Pandau 4 Tahun Buruh Cari uang

10 Yola Jl. Riau 7 Tahun Kuli
Membantu
orang tua

11 Ode
Jl. Suakrno
Hatta

5 Tahun Pemulung
Membantu
orang tua

Sumber : Data Penelitian Lapangan, Tahun 2014

Berdasarkan fenomena di atas memang seharusnya tidak terjadi jika

para orang tua mengetahui tugas dan kewajibannya untuk menafkahi anaknya

tersebut. Orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur dengan dasar

motivasi mendidik anak maka menurut hukum Islam diperbolehkan karena

kewajiban dasar orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya dengan

sebaik-baiknya, dan orang tua yang mempekerjakan anak dengan motivasi

mencari uang yang dapat mengganggu perkembangan fisik, jiwa, dan
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mentalnya, maka itu dilarang.7 Kekerasan terhadap anak menunjuk pada sikap

diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan

oleh keluarga atau masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi

kepentingan ekonomi, sosial maupun yang lainnya tanpa memperhatikan hak-

hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan

fisik, psikis dan status sosialnya.

Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain. Mereka belum

dituntut untuk bekerja dan tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi

keluarga. Anak ini hanya boleh berada di tiga tempat yaitu rumah, sekolah,

dan tempat mereka bermain saja. Apapun alasan orang tua untuk

mempekerjakan dan menelantarkan anaknya merupakan perbuatan yang

melanggar undang-undang nomor 23 pasal 1 tahun 2002 tentang perlindungan

anak "Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara

wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social "dan tidak sesuai dengan

ajaran Islam. Akan tetapi masih banyak anak di bawah umur yang bekerja dan

berkeliaran di Kota Pekanbaru seperti anak-anak yang berjualan Koran.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan

menuangkan dalam karya ilmiah tentang anak yang bekeja di bawah umur.

Penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: " Mempekejakan Anak Di

Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Persimpangan

Lampu Merah Sudirman-Tambusai, Pekanbaru)".

7 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 130
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B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah ruang lingkup dalam penelitian ini, maka perlu

diadakan pembatasan masalah yang diteliti yakni mempekerjakan anak di

bawah umur perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Persimpangan Lampu

Merah Jalan Sudirman-Tambusai, Pekanbaru).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa motivasi orang tua mempekerjakan anak di bawah umur di

persimpangan lampu merah jalan Sudirman-Tambusai, Pekanbaru ?.

2. Bagaimana ketentuan hukum positif tentang motivasi mempekerjakan

anak dibawah umur ?.

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap motivasi mempekerjakan

anak dibawah umur ?.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui motivasi orang tua mempekerjakan anak di bawah

umur di persimpangan lampu merah jalan sudirman-tambusai, pekanbaru.

2. Untuk mengetahui ketentuan hukum positif tentang motivasi

mempekerjakan anak dibawah umur.
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3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap motivasi

mempekerjakan anak dibawah umur.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)

pada Jurusan Ahwal Al - Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Sebagai pengaplikasian teori-teori yang diperoleh selama di bangku

perkuliahan.

3. Hasil riset ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah

ilmu pengetahuan penulis.

4. Untuk menambah wawasan tentang keilmuan dan cakrawala berpikir

dalam kajian ilmiah dan sekaligus mengembangkan keilmuan penulis.

5. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang

sama di masa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang

diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah,
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sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah8. Adapun untuk

metode Penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) ini terdiri dari:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan terhadap anak-anak di bawah umur

yang bekerja di persimpangan lampu merah jalan sudirman-tambusai,

Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah anak yang

bekerja di bawah umur yang terdapat di Kota Pekanbaru. Sedangkan

objeknya adalah motivasi mempekejakan anak di bawah umur perspektif

hukum Islam (Studi Kasus di Persimpangan Lampu Merah Jalan

Sudirman-Tambusai, Pekanbaru).

3. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah anak-anak yang bekerja di

bawah umur beserta orang tuanya yang ada di simpang lampu merah

jalan sudirman-tambusai, Kota Pekanbaru. Jumlah Populasi sebanyak 11

orang anak dan 11 orang tua dari anak. Sedangkan sebagai sampelnya

penulis mengambil keseluruahn populasi yang terdiri dari anak-anak dan

orang tuanya. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan

sampel adalah metode Total Sampling, yaitu pengambilan seluruh

pupulasi sebanyak 11 orang dan orang tuanya dijadikan sampel.

8 Sutrisno Hadi, Metode Reseach, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990),
Cet ke-1., hal. 4.
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4. Sumber data

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden

sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan

melalui pengamatan (observasi) dan wawancara9. Dalam penelitian

ini data primernya adalah wawancara langsung kepada anak-anak

yang bekerja dibawah umur dan orang tuanya.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung

diperoleh peneliti dari subyek penelitinya. Peneliti menggunakan

data ini sebagai data pendukung atau pembantu yang berhubungan

atau berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti buku-

buku, dokumen dan sebagainya.

5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan

data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu pengamatan lapangan yang dilakukan secara langsung

oleh peneliti terhadap anak-anak yang bekerja dibawah umur di

persimpangan lampu merah Kota Pekanbaru.

9 Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
Buku Panduan Peyusunan Skripsi, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), hal. 6
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b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk

memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan sekaligus

memperjelas data yang ada dengan mengemukakan sejumlah

pertanyaan kepada responden.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar,

majalah, artikel, media informasi (internet), notulen rapat dan lain

sebagainya10. Dalam hal ini penulis menggunkan media foto/camera.

6. Teknik Analisa Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode

deskriptif kualitatif, yaitu setelah Penulis mengumpulkan data kemudian

melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan

bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran

yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan

menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan

diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan

10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta:
Rineka Cipta, 1999), hal 236
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menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan

diambil kesimpulan secara umum.

c. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang

menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau

menambah sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu

dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis

ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab

dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya

sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu terdiri dari

sejarah berdirinya Kota Pekanbaru, visi dan misi Kota

Pekanbaru, keadaan geografis, dan demografis Kota

Pekanbaru.

BAB III Tinjauan teoritik, bab ini terdiri dari pengertian anak, hak

dan kewajiban anak, dan tanggung jawab orang tua

terhadap anak.
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BAB IV Hasil Penelitian yang terdiri dari motivasi orang tua

mempekerjakan anak di bawah umur di persimpangan

lampu merah Pekanbaru  dan perspektif hukum Islam

terhadap motivasi mempekerjakan anak di bawah umur.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS


