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Indonesia 
 
Pada tahun 2017, Indonesia membuat kemajuan sedang dalam upaya menghilangkan bentuk-bentuk 
terburuk pekerja anak. Pemerintah meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang 
Terutama Perempuan dan Anak yang meningkatkan perlindungan untuk anak-anak dari perdagangan 
manusia. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan memindahkan 18.401 pekerja anak jalanan dan anak 
pengais sampah di 7 propinsi dan 46 kabupaten. Polisi Nasional Indonesia menangkap lima operator 
kelompok pornografi anak daring, juga bekerja sama dengan Interpol dan Badan Penyelidikan Federal 
A.S. untuk menangkap lebih banyak anggota kelompok tersebut. Meski demikian, anak-anak di 
Indonesia dipekerjakan dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, termasuk ekploitasi seksual 
komersial, yang terkadang adalah akibat perdagangan manusia. Anak-anak juga melakukan pekerjaan 
berbahaya dalam produksi minyak kelapa sawit dan tembakau. Kementerian Ketenagakerjaan tidak 
cukup memiliki sumber keuangan dan personel yang diperlukan untuk menegakkan hukum pekerja anak 
di seluruh negara. Pemerintah juga gagal memberlakukan UU Perlindungan Pekerja Domestik yang 
sudah disusun sejak 2010; UU ini menjatuhkan penalti kriminal terhadap majikan yang tidak memenuhi 
standar pekerja minimum dan menguraikan kondisi-kondisi di mana anak usia 15 sampai 17 bisa 
melakukan pekerjaan domestik yang tidak berbahaya. 
 
Berdasarkan laporan, saran-saran tindakan telah diidentifikasi dan diharapkan dapat membantu 
penghapusan pekerja anak, termasuk bentuk-bentuknya yang terburuk, di Indonesia. 
 
Bidang Tindakan Yang Disarankan Tahun-Tahun 

Yang Disarankan 

Kerangka Kerja 
Hukum 

Meloloskan UU Perlindungan Pekerja Domestik yang akan 
melindungi pekerja domestik anak usia 15 sampai 17. 

2016 – 2017 

Penegakan Menambah jumlah inspektur buruh secara signifikan guna 
memenuhi advis teknis ILO untuk menyediakan korps petugas yang 
memadai dan menyediakan dana cukup untuk inspeksi buruh. 

2010 – 2017 

Melembagakan pelatihan untuk inspektur buruh tentang hukum 
dan penegakan hukum terkait pekerja anak dan/atau pekerjaan 
anak yang berbahaya. 

2017 

Menerbitkan informasi penegakan hukum kriminal, termasuk 
jumlah penyelidikan yang dilakukan, jumlah pelanggaran yang 
ditemukan, jumlah penuntutan yang diupayakan, dan jumlah 
hukuman untuk kejahatan terkait bentuk terburuk pekerja anak.  

2009 – 2017 

Memastikan semua personel penegak hukum menerima pelatihan 
tentang peraturan pekerja anak. 

2017 

Koordinasi Menyediakan dana cukup untuk gugus tugas propinsi dan distrik, 
dan mewajibkan mereka untuk mengikutsertakan masukan dari 
Gugus Tugas Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rencana 
tindakan mereka untuk memberantas perdagangan perempuan dan 
anak-anak. 

2016 – 2017 

Program Sosial Menerbitkan data pekerja anak usia 5 sampai 14.  2016 – 2017 

Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan pendidikan, 
termasuk menghapus pungutan uang terkait sekolah. 

2016 – 2017 

Melakukan penelitian untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan anak 
di bidang konstruksi dan di jalanan untuk menyusun kebijakan dan 
program. 

2014 – 2017 

 


