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ABSTRAK 

Berhasilnya gerakan emansipasi wanita dalam menentukan persamaan hak antara pria 

dan wanita telah membawa pengaruh yang besar dalam mengisi kesempatan kerja yang ada 

dan dalam hal kebijaksanaan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Bidang-bidang pekerjaan 

yang semula didominasi pekerja pria sekarang sudah diisi pekerja wanita. Hal ini didukung 

oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pasal 27 ayat 2 UU No. 1 Th. 1974 tentang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa antara suami dan istri mempunyai hak yang sama untuk 

melakukan perbuatan hukum. Ini berarti ketentuan pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa pihak wanita tidak cakap melakukan perjanjian kerja sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan hak wanita dewasa ini, hanya saja untuk pelaksanaannya, dalam hubungan 

kerja, mereka tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan/perburuhan. 

Dalam hal pemerataan kesempatan kerja di Indonesia antara pria dan wanita sudah 

seimbang, demikian pula dalam hal persamaan hak dan kewajiban. Hal tersebut dapat kita 

lihat dari banyaknya pekerja wanita yang bekerja di perusahaan-perusahaan, bahkan tidak 

jarang pada perusahaan-perusahaan yang memerlukan ketekunan dan kehati-hatian serta 

keluwesan jumlah pekerja wanitanya lebih banyak daripada jumlah pekerja pria, seperti pada 

perusahaan tekstil, perusahaan/industri elektronika, industri pengalengan makanan. 

Pendayagunaan tenaga kerja dalam kaitannya dengan Hubungan Industrial Pancasila 

dikenal asas partnership (kerjasama). 

Sejalan dengan itu pendayagunaan pekerja/buruh wanita harus diselaraskan dengan 

asas tersebut. 

Selanjutnya agar dapat tercipta suatu hubungan kerja yang selaras dengan asas 

partnership tersebut di atas buruh perlu dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pengusaha 

sebaliknya pengusaha perlu pula dilindungi dari tuntutan buruh yang tidak masuk akal. 
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BAB I
P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang ; Permaaalahan dan Pembahasannya
Di dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) Bab

IV Pola Umura Pelita V menyebutkan bahwa :
Pengembangan sumber daya maausia perlu diselenggara- 
kan terarah dan terpadu diberbagai bidang yang menca- 
kup terutama kesehatan, gisi, pendidikan dan latihan 
serta penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian dapat ditingkatkan kualitas manusia Indonesia serta pen- 
dayagunaan jumlah penduduk yang besar sebagai salah 
satu modal dasar pembangunan Nasional. Pembangunan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur, tangguh cerdas, 
dan terampil, mandiri dan memiliki kesetiakawanan,bekerja keras, produktif,kreatif dan inofatif, berdisi- plin serta berorientasi kemasa depan untuk mencipta- 
kan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kualitas 
sumber daya manusia diselaraskan dengan persyaratan 
keterampilan, keahlian dan profesi yang dibutuhkan dalam 8emua sektor pembangunan. 1

Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia dalam 
hubungannya dengan ketenagaker jaan digariskan sebagai be
rikut :

Pengembangan ketenagaker jaan sebagai bagi an dari upaya pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan harkat martabat dan kemamp an manusia serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketenagaker jaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di- semua sektor dan daerah, serta ditujukan pada perlua- 
san lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja,

^Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran Ma- 
hasiswa Baru 1991 - 1992, UUD 1945, P-4 dan GBHN, h. 179.

1
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peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan 
tenaga kerja. 2
Bari uraian di at as dapat disimpulkan bahwa manual a 

Indonesia yang berkualitas sebagai sumber daya pembangunan 
Nasional adalah manusia yang berbudi luhur, tangguh, cer
das dan terampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan 
bekerja keras, kreatif dan inofatif, berdisiplin serta 
berorientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan 
yang lebih baik. Usaha menciptakan manusia yang berkuali
tas ini merupakan proses pembangunan manusia Indonesia 
jangka panjang. Dalam hal pembangunan ketenagakerjaan se
bagai bagi an dari upaya pengembsngan sumber daya manusia 
harus memperhatikan keadaan tenaga kerja khususnya peker- 
ja wanita yang secara kodrati mempunyai fungsl reproduksi 
yang sangat menentukan kualitas manusia nantinya.

Secara kodrati keadaan fisik wanita adalah. relatif 
lemah. Terutama saat hsmil, melahirkan, dan haid. Wanita 
setelah kawin berkedudukan sebagai ibu rum ah tangga di 
dalam keluarganya. Sehingga apabila wanita yang sudah ber- 
keluarga akan bekerja maka ia harus membagi waktu dan te- 
naganya antara pekerjaannya dan kewajibannya sebagai ibu 
rum ah tangga.

2Ibid.. h. 199 - 200.
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3

Di dalam masa pembangunan dewasa int peranan tenaga 
kerja menduduki tempat yang penting dslam menunjang pemba- 
ngunan nasional. Oleh karenany&'perlu diadakan pengaturan 
sebaik-baiknya yang menyangkat berbagai hal dibidang kete
nagaker jaan, terutama guna menjamln kedudukan soslal eko- 
nomis tenaga kerja.

Bertitik tolak dari maksud yang terkandung dalam 
pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, pemerintah raene- 
tapkan berbagai ketentuan yang pada dasarnya menjamin ter- 
penuhinya hak setiap warga negara untuk dapat mengisi ke- 
serapatan kerja yang ada dan untuk dapat hidup layak seba - 
gai manusia.

Di bidang perlindungan tenaga kerja, UU No. 14 Th. 

1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok ketenagakerjaan me- 

netapkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlin- 
dungan atas keselamatan, kesehatan, kesuailaan, pemeliha »• 
raan moral kerja serta perlakuan yangsesuai dengan marta - 
bat manusia dan moral agama.

pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum, 
di dalaranya terkandung nilai-nilai persamaan hak, persama- 
an kewajiban, persamaan derajat antara sesama manusia. Hal 
ini terdapat pula dalam berbagai peraturan perudang-undangan 
yang berlaku yang menunjukkan tidak adanya diskrirainasi di 
dalara hukum. Ini berarti bahwa setiap tenaga kerja Indone
sia mendapat perlindungan hukum tanpa perbedaan karena ada-
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4

nya perbedaan apapapun, termasuk karena perbedaan jenis ke- 
lamin.

Ketentuan perlindungan hukum fundamental (mendasar) 
sebagaimana tercantura dalam Jfokok pikiran Fertama yang ter
kandung dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (alinea 4) 
adalah sebagai berikut :

"melindungii segenap bangsa Indonesia dan seluruh turn- 
pah darah Indonesia dengan berazas atas persatuan de
ngan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”
Adapun tugas hukum nasional adalah raenurabuhkan dan 

memelihara penyelenggaraan keadilan sosial, sekaligus me- 
llndungi kondisi keadilan sosial yang telah dlcapai.

peraturan perundang-undangan tentang Tenaga Kerja 
Khususnya ketentuan yang berkaitan dengan dan yang berla
ku bagi pekerja ■. wanita, berfungsi untuk menumbuhkan 
serta memelihara penyelenggaraan keadilan sosial tersebut 
yaitu demi terselenggaranya dan terpenuhinya hak dan kewa
jiban* Ini berarti akan tercapainya kondisi yang saling 
menguntungkan sercara seimbang antara pemberi kerja dan te
naga kerja itu sendiri.

perlindungan hukum sebagaimana di dalam Pokok-pokok 
Pikiran Fertama pembukaan UUD 1-945 telah tercermin dalam 
Batang Tubuh UUD 1945 antara lain dalam pasal 27, yang ber- 
bunyi sebagai berikut :
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1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukura 
dan pemerintahan itu dengantidak ada kecualinya .

2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kenranusiaan.
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mencerminkan 

tidak adanya diskriminasi, dan hal tersebut sesuai dengan 
prlnsip pckok dalam pasal 2 UTX No. 14- Th, 1969 tentang Ke
tentuan-ketentuan pokok Tenaga Kerja, bahwa r dalam menja
lankan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya 
tidak boleh diadakan diskriminasi.

Berangkat dari prinsip tersebut maka pada dasarnya 
setiap orang selaku anggota masyarakat baik pria maupun 
wanita ataupun sebagai peraberi kerja maupun tenaga kerja 
itu sendixi berhak atas perlindungan yang sama (tanpa dis
kriminasi) » Selain persamaara yang telah saya kemukakan di- 
atas, baik pria maupun wanita berkewajiban berpartisipasl 
dalam usaha mentfapai tujuan pembangunan, Tetapi karena kon- 
disi/keadaan alamiah wanita dapat mengurangi partislpasi 
aktif dalam pembangunan, oleh karenanya dlsatu pihak peran- 
nya perlu ditingkatkan, dllala pihak wanita perlu d Hindu- 
ngi.

Tidak adanya diskriminasi seperti tersebut di atas 
nampak pula dalam landasan operasional yang merupakan ke - 
btjaksanaan umum sebagaimana tertuang dalam GBHIT Bab IT
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huruf D tentang "Peranan wanita dalam pembangunan” antara 
lain digariskan bahwa :

"Pembangunan yang menyeluruh memasyarakatkan ikut sertanya pria dan wanita secara maksimal di segala bidang. Dalam rangka ini wanita mempunyai hak, ke
wajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan". 
"Peranan wanita dalam pembangunan berkembang sela^ 
ras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejaht era, termasuk pengembangan generasi rnuda terutama anak dan remaja dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya." 3
Makna yang terkandung dalam landasan operasional 

tersebut di atas memberikan petunjuk bahwa kelompok wani
ta kehadirannya dalam masyarakat mempunyai potensi dalam 
gerak pembangunan. Dan ia mempunyai peran yang lain, yai
tu melahirkan keturunan yang dikaitkan dengan kewajiban
nya untuk membina generasi muda, anak-anak dan remaja, se^ 
bagai generasi penerus.

Jadi, walaupun peran dan tanggung jawab wanita da
lam pembangunan men jadi semakin besar, namun tidak boleh 
mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga dan pembi
naan generasi penerus dalam rangka pembangunan manusia 
seutuhnya.

Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-un - 
dangan yang berlaku telah menjamin persamaan hak dan ke-

^Ibid.t h. 220.
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wajiban antara pria dan wanita. Nanrun di saroping itu di- 
dal'am hukum perburuhan terdapat beberapa ketentuan yang 
khusus mengatur kedudukan pekerja wanita yang disebabkan 
oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Ada norma-norma kesusilaan yang berakar dalam kebu- dayaan yang perlu diperhatikan dalam mendayagunakan pekerja wanita.
2. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan ke- sehatan wanita.
3. Wanita mempunyai fungsi reproduksi yang lain dari pria. Selama hamil dan pada saat bersalin atau gugur kandungan wanita berada dalam kondisi fisik yang memerlukan perawatan khusus. Disamping itu ada 

wanita yang pada waktu haid mengalami gengguan kese- 
hatan. 4
Oleh karena hal itu, maka diupayakan untuk memberi

kan perlindungan yang khusus bagi pekerja wanita melalui 
peraturan-peraturan yang sifatnya melarang dan atau mem- 
batasi dalam mempekerjakan pekerja wanita di perusahaan- 
perusahaan dan dengan memberikan kelonggaran dan fasilitas 
tertentu.

Adanya peraturan-peraturan yang memperlakukan se
cara khusus bagi pekerja wanita tersebut tidak dapat di- 
katakan suatu diskriminasi, tetapi merupakan hal yang 
wajar mengingat bahwa kodrat wanita mengharuskan adanya 
perlakuan yang berbeda dengan pria. Seperti yang dikata- 
kan Harjito Notodipuro bahwa tindakan perlindungan mela-

^Patimah Yunus, "Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan bagi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Indonesia Dalam P r a k t e k Hukum dan Pembangunan* Pebruari 
1992, h. 64.
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lui peraturan-peraturan perundangan itu dikarenakan si fat 
jasmaniah dari wanita. Dan hal itu tidak dapat dipandang 
sebagai suatu diskriminasi. Perlindungan tersebut adalah 
untuk kepentingan pekerja wanita itu sendiri agar dapat 
bekerja dengan baik sesuai dengan harkat, kodrat, dan 
martabatnya sebagai kaum wanita yang berperan ganda seba
gai ibu sekaligus pekerja.

Dalam hukum perburuhan peraturan-peraturan menge
nai perlindungan tenaga kerja secara umum berlau pula ba
gi pekerja wanita. Selain itu ada ketentuan-ketentuan 
khusus yang ditujukan untuk melindungi pekerja wanita, 
antara lain : UU No. 1 Th. 1951 tentang pemyataan berla- 
kunya UU No. 12 Th. 1948 untuk seluruh Indonesia, UU No* 
14 Th. 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenaga
ker jaan, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dalam garis besarnya bentuk perlindungan bagi pe
kerja wanita dapat dikelompokkan menjadi

1. Perlindungan yang bertujuan menjaga fisik wanita terhadap kemungkianan akibat buruk dari pekerjaan 
yang berat.2. Perlindungan yang bertujuan untuk menjaga kelangsu- ngan fUngsi reproduksi yang sehat.3. Perlindungan fungsi ibu dan istri.4. Penghapusan perbedaan perlakuan terhadap wanita.

Harjito Notodipuro, Perananan Wanita Dalam Masa 
Pembangunan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979, h. i47 . . .

^Patimah Yunus, op. cit.. h. 65.
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Dalam praktek sehari-hari terayata pelaksanaan pe- 
raturan-paraturan perlindungan itu belum secara menyelu- 
ruh dan konsekuen dilaksanakan oleh mereka yang terkait, 
yaitu, pihak pemerintah sebagai pembuat undang-undang, pe
ngusaha, dan pekerja wanita sebagai pelaksana undang-un- 
dang.

Seperti yang kita lihat dewasa ini bahwa masalah 
ketenagakerjaan/perburuhan kita masih diwarnai adanya pe- 
ngaruh liberalisms, adanya asas kebebasan berkontrak. De
ngan adanya kebebasan mengadakan perjanjian kerja posisi 
pengusaha/majikan cenderung lebih dominan daripada peker
ja, mengakibatkan pengusaha/majikan dapat menentukan per- 
syaratan kerja yang menguntungkan baginya.

Bertolak dari adanya hak yang sama antara pria dan 
wanita dalam melakukan perbuatan hukum khususnya dalam 
hal melakukan kerja dan telah. adanya peraturan-peraturan 
perlindungan khusus bagi pekerja wanita serta dihubungkan 
dengan judul skripsi ini, maka permasalahan yang akan sa
ya bahas dalam skripsi ini adalah t

1. Sejauh msnakah ruang lingkup kerja yang dapat dila- 
kukan wanita?

2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan khusus bagi 
pekerja wanita di dalam peraturan perundang-undang
an? 1

3. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan-peraturan per-
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lindungan khusus tersebut dalam praktek?

2. Penjelasan Judul
Skripsi yang saya susun ini berjudul s PERLINDU

NGAN KHUSUS BAOI PEKERJA WANITA. Yang dimaksud dengan 
perlindungan khusus dalam judul skripsi ini adalah berba
gai upaya yang diarahkan untuk melindungi, memelihara, dan 
menjaga secara khusus bagi pekerja wanita melalui peratu
ran perundang-undangan agar norma-norma perlindungan yang 
layak bagi kemanusiaan dapat berfungsi sebagaimana mesti- 
nya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja wanita ada
lah tiap-tiap wanita yang melakukan pekerjaan di dalam 
hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Alasan Pemilihan Judul
Berhasilnya gerakan emansipasi wanita dalam menen- 

tukan persamaan hak antara pria dan wanita telah membawa
pengaruh yang besar dalam mengisi kesempatan kerja yang
ada dan dalam hal kebi jaksanaan tentang ketenagaker jaan 
di Indonesia. Bidang-bidang pekerjaan yang semula didomi- 
nasi pekerja pria sekarang sudah diisi pekerja wanita. Hal 
ini didukung oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 
Pasal 27 ayat 2 UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang
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menyat akan bahwa antara suami dan istri mempunyai hak 
yang sama untuk melakukan perbuatan hukum. ini berarti 
ketentuan pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pi
hak wanita tidak cakap melakukan perjanjian kerja sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hak wanita dewasa 
ini, hanya saja untuk pelaksanaannya, dalam hubungan ker
ja, mereka tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan kete
nagaker j aan/p e rburuhan.

Dalam hal pemerataan kesempatan kerja di Indonesia 
antara pria dan wanita sudah seimbang, demikian pula dalam

7hal persamaan hak dan kewajiban. Hal tersebut dapat kita 
lihat dari banyaknya pekerja wanita yang bekerja di pe- 
rusahaan-perusahaan, bahka tidak jarang pada perusahaan- 
perusahaan yang memerlukan ketekunan dan kehati-hatian 
serta keluwesan juralah pekerja wanitanya lebih banyak da
ri pada jumlah pekerja pria, seperti pada perusahaan teks- 
til, perusahaan/industri elektronika, industri pengalengan 
m akan an.

Pendayagunaan tenaga kerja*dalam kaitannya dengan 
Hubungan Industrial Pancasila dikenal asas partnership 
(kerjasama) yang diwujudkan sebagai berikut :

7"Tenaga Kerja Wanita", Hubungan Industrial Panca
sila dan Serba Aspek Ketenagaker.iaan, Badan Penerbit Buku 
Hubungan Indusrial Pancasila, 19oY, h. 744.
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a. Buruh dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman 
seperjuangan dalam produksi yang berarti balk buruh maupun pengusaha/pimpinan perusahaan wajib bekerja- 
sama serta saling membantu di dalam kelancaran usaha meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan produksi.

b. Buruh dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan dalam keuntungan yang berarti keuntungan yang diterima perusahaan dinikmati bersaxna dengan ba
gi an yang layak dan serasi.c. Buruh dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman 
seperjuangan di dalam tanggung jawab yang meliputi :
1. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara3. Tanggung jawab kepada masyarakat sekelilingnya4. Tanggung jawab kepada buruh serta keluarganya
5. Tanggung jawab kepada perusahaan dimana buruh be

kerja, 8
Sejalan dengan itu pendayagunaan pekerja/buruh wa

nita harus diselaraskan dengan asas tersebut.
Selanjutnya agar dapat tercipta suatu hubungan 

kerja yang selaras dengan asas partnership tersebut di 
atas buruh perlu dilindungi dari tindakan sewenang-wenang 
pengusaha sebaliknya pengusaha perlu pula dilindungi dari 
tuntutan buruh yang tidak masuk akal.

konsekuensinya pengaturan hukum perburuhan khususnya pe- 
ngaturan perlindungan tenaga kerja harus selaras dan se- 
jiwa dengan asas itu. Dewasa ini khusus bagi pekerja wa
nita telah mendapat perlindungan sesuai dengan kodrat ke- 
wanitaan dan kesusilaannya. Perlindungan itu tertuang da
lam berbagai peraturan perburuhan yang berlaku.

Dengan adanya asas partnership itu, maka sebagai

OBadan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Hukum 
Perburuhan, Cet. 1, Bina Cipta, Jakarta, h. 22.
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Di dalam praktek pendayagunaan pekerja wanita, raa- 
flih banyak pengusaha/pimpinan perusahaan yang tidak atau 
ytsimm memperlakukan pekerja wanita sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak sedikit pe
ngusaha yang sudah dan masih berusaha untuk memperlakukan 
pekerja wanita sesuai dengan kemanusiaan dan peraturan 
ketenagaker jaan yang berlaku.

Segala uraian yang saya kemukakan di atas adalah 
alasan saya dalam menentukan judul skripsi ini.

Dalam skripsi ini, saya akan membahas usaha perlin
dungan khusus bagi pekerja wanita yang dikarenakan si fat 
jasmaniah dan kodratnya, bukan perlindungan kerja dalam 
keselamatan kerja atau kesehatan kerja,. walaupun perlin
dungan yang dimaksud dalam skripsi ini secara tidak lang- 
sung ada hubungannya dengan kesehatan pekerja. Tinjauannya 
dalam praktek, saya akan membatasi penerapan peraturan- 
peraturan perlindungan itu hanya pada PT Eiltrona Indone
sia.

4. Tu.iuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meleng- 

kapi tugas dan persyaratan untuk mencapai* gelar Sarjana 
Hukum. Disamping itu bertujuan pula untuk memberikan sum- 
bangan pemikiran dalam masalah ketenagakerjaan khususnya 
perlindungan khusus bagi pekerja wanita, yang kemungkinan
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dapat bermanfaat bagi perusahaan/pengusaha, pekerja wani
ta, masyarakat, dan pemerintah dalam usaha pembinaan dan 
pengembangan perlindungan kerja sebagai sebagai salah sa
tu bidang pengembangan hukum perburuhan/^cet enagaker jaan.

5. Metode
a. Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan skripsi ini saya meng- 
gunakan pendekatan secara yuridis formal, yaitu, pendeka
tan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, antara lain UU No. 1 Th. 1951 tentang pemyataan 
berlakunya UU Kerja No. 12 Th. 1948 untuk seluruh Indone
sia, UU No. 14 Th. 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Ket enagaker j aan.
b. Sumber Data

Data yang saya pergunakan untuk menyusun skripsi 
ini diperoleh dari t

- Buku-buku liter at ur yang ada kaitannya dengan permasala- 
han skripsi ini, bahan-bahan perkuliahan, dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang- 
undangan tersebut antara lain :
- UU No. 1 Th. 1951 tentang Pemyataan Berlakunya UU 
Kerja No. 12 Th. 1948 untuk seluruh Indonesia.

- UU No. 14 Th. 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Ket enagakerj aan.
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- PP No. 4 Th. 1951 tentang Pernyataan Berlakunya PP 
No. 7 Th. 1948 sebagaimana telah diubah dengan PP 
No. 12 Th. 1950 dan PP No. 13 Th. 1950 dari Republik 
Indonesia untuk seluruh Indonesia.

- Staatsblad No. 647 Th. 1925 tentang Pembatasan Kerja 
Anak dan Kerja bagi Wanita.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-03/taEN/l989 
tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi 
pekerja wanita karena menikah, hamil atau melahirkan.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-03/1WENA984 
tentang Pengawasan Ketenagaker jaan Terpadu.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04/taENA989 
tentang Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Wanita Pada 
Malam Hari.

- Pengamatan Lapangan, yaitu, dengan mengadakan peneliti- 
an secara langsung di PT Filtrona Indonesia.

c. Prosedur Pengumpulan Data
Pelaksanaan pengumpulan data yang saya pergunakan

untuk menyusuan skripsi ini memakai cara :
- Tinjauan Kepustakaan, yaitu, suatu cara pengumpulan da
ta dengan membaca, mempelajari buku-buku karya pengarang 
yang ahli dibidangnya, peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

- Wawancara Individual, yaitu, suatu cara wawancara dimana 
yang diwawancarai menghadap langsung secara perseorangan
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Pewawancara hanya seorang dan yang di wawancarai juga se-
qorang. Dalam hal ini yang saya wawancarai adalah General 

Manager PT Filtrona Indonesia di Surabaya*
d, Analisa Data

Dalam menganalisis data, saya menggunakan met ode 
deskriptif komparatif, yaitu, suatu metode analisis 
dengan memaparkan fakta-fakta yang ada dan membandingkan- 
nya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pert anggung.i awaban Si st ematika '
Dalam membahas permasalahan skripsi ini saya akan 

membahas : pertama, tentang ruang lingkup kerja'yang da
pat dilakukan pekerja wanita. Xedua, saya akan membahas 
pengaturan perlindungan khusus bagi pekerja wanita di da
lam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, 
saya akan membahas pelaksanaan peraturan-peraturan perlin
dungan khusus bagi pekerja wanita dalam praktek, yaitu, 
pelaksanaannya di PT Filtrona Indonesia.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari li
ma bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, 
yaitu :
- Bab I : Pendahuluan, di dalam bab ini saya akan mengu- 

raikan garis besar permasalahan, penjelasan

q̂Komaruddinj Metode Penulisan Skripsi dan Tesis. Angkasa Bandung, 1986, h. 133. " " .. .
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judul, alasan pemilihan judul, tujuan penuli
san, met ode, dan pertanggungjawaban sistema- 
tika.

- £ab II i Di dalam bab ini saya akan membahas tentang
ruang lingjcup kerja bagi wanita. Dasar yang 
dipakai sebagai pertimbangan dalam pembahasan 
ini adalah keadaan sifat jasmaniah, kesusila- 
an, dan kodrat wanita dalam melakukan kerja, 
akan sampai sejauh mana dapat mempengaruhi 
atau menentukan lapangan pekerjaan yang dapat 
dilakukan pekerja wanita. Bab ini terdiri da
ri dua sub bab pembahasan, pertama membahas 
tentang berbagai bidang kerja yang telah di- 
duduki oleh pekerja wanita, kedua membahas 
tentang wanita sebagai buruh.

- Bab III : Di dalam bab ini saya akan menguraikan tentang
perlindungan apa saja yang secara khusus di- 
berikan pekerja wanita melalui peraturan per- 
undang-undangan ketenagaker jaan berlaku. Bab 
ini terdiri dari lima sub bab pembahasan, ya- 
itu :
- kesatu, membahas tentang larangan kerja ba

gi pekerja wanita.
- kedua, membahas tentang pembatasan kerja 
bagi pekerja wanita.
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- ketiga, membahas tentang waktu istirahat 
khusus bagi pekerja wanita,

- keempat,membahas tentang larangan Pemutusan 
Hubungan Kerja bagi pekerja wanita karena 
menikah, hamil atau melahirkan.

- kelima, membahas tentang pengawasan ketentu- 
an-ketentuan perlindungan khusus bagi peker
ja wanita,

- Bab IV : Di dalam bab ini saya akan membahas tentang
bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan per
lindungan yang khusus bagi pekerja wanita itu 
dalam praktek sehari-hari khususnya di PT Fil
trona Indonesia. Sehingga dapat diketahui se- 
berapa jauh penerapan peraturan-peraturan itu 
dalam praktek sehari-hari. Bab ini terdiri da
ri dua sub bab pembahasan, yaitu :
- kesatu, membahas tentang tata cara mempeker

jakan pekerja wanita pada malam hari menurut 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER- 
04/taENA989. .

- kedua, membahas tentang penerapan peraturan 
perlindungan khusus bagi pekerja wanita di 
PT Filtrona Indonesia.

- Bab . V : Bab ini merupakan bab penutup. Di dalamnya
saya akan mengemukakan tentang kesimpulan da-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ... HERI SAMSURI 



19

ri skripsi ini dan saran-saran yang mungkin 
dapat bermanfaat bagi perusahaan/pengusaha, 
pekerja wanita, dan bagi pembinaan dan pengem
bangan hukum perburuhan.
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BAB II
RUANG LINGKUP KERJA PEKERJA WANITA

Wanita Indonesia merupakan bagian dari sumber da- 
ya manusia yang diharapkan partisipasinya dalam pemba^ 
ngunan nasional. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai 
peraturan perundang-undangan, telah memperhatikan seca
ra sungguh-sungguh kedudukan dan peranan wanita sebagai 
bagian dari seluruh angkatan kerja nasional.

Pada prinsipnya wanita mempunyai hak yang sama 
dengan pria untuk bekerja di Bidang apapun. Hanya saja 
ada beberapa bidang pekerjaan tertentu yang dibatasi 
atau dilarang dilakukan oleh wanita. Sebenarnya pembatasan 
atau larangan itu berarti menghilangkan kesempatan wani
ta untuk menambah penghasilan keluarga. Ini berarti me- 
ngurangi peran mereka untuk. meningkatkan kesejahteraan 
keluarga yang pada akhiraya berpengaruh pada peningkatan 
pembangunan nasional.

Adanya pembatasan dan larangan kerja tertentu bagi 
wanita dimaksudkan untuk melindungi kesehatan, keselama- 
tan, kesusilaan, dan martabatnya sebagai wanita. Karena, 
dalam melakukan aktifitas kerja,wanita,,dipengaruM oleh 
faktor-faktor tertentu yang bersumber dari sifat alamiah 
dan kodrat wanita itu sendiri. Faktor-faktor tertentu
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tersebut adalah
- Faktor kesusilaan;
- Haid, situasi fisis tertentu pada wanita yang ter- 

jadi secara berkala;
- Kehamilan;
- Melahirkan/keguguran;
- Peranan ibu, baik fisis (seperti menyueui) maupun - 

psikis(pengasuhan, kasih sayang) dalam rumah tangga.
Di dalam UUD 1945 perlindungan hak wanita secara 

umum dapat kita lihat pada :
- Kalimat pertama bagi an kedua pembukaan UUD 1945 yang 
menyebutkan bahwa ... penjajahan di atas dunia harus 
dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusi- 
aan dan peri-keadilan.

- Dalam Bab X pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa segala 
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pe
merintahan itu dengan tidak ada keou&linya.

- Dalam Bab X pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap- 
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pen^ii- 
dupan yang layak bagi kemanusiaan. .

- Dalam Bab XII pasal 30 ayatiM menyebutkan bahwa ti
ap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta

"Tenaga Kerja Wanita", op. cit. h. 747#
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dalam usaha membela negara.
- Dalam Bab XIII pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa 

tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengaja- 
ran.
Kata tiap-tiap warga negara dalam ket entuan-ket en- 

tuan di atas dapat berarti pria maupun wanita. Dari ke- 
tentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa antara 
pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
tanpa perbedaan. Ini berarti, dalam hal mengisi kesempa- 
tan kerja yang ada, wanita dan pria mampunyai hak yang 
sama tanpa perbedaan. Wanita dapat terjun dalam berbagai 
bidang pekerjaan sejajar dengan pria, baik dalam bidang 
pemerintahan, swasta, maupun kerumahtanggaan.

I•-Wanita di Berbagai Bidang Kerja
Menurut konsep dari Biro Pusat Statistik dalam 

pendataan tenaga kerja tahun 1991* pengertian tenaga 
kerja adalah sama dengan angkatan kerja. Selanjutnya 
dikatakan bahwa yang termasuk angkatan kerja, yaitu, 
penduduk yang berusia di atas 10 tahun yang bekerja, pu- 
nya pekerjaan sementara tidak bekerja j dan yang masih 
mencarx pekerjaan.

Selanjutnya menurut data Biro Pusat Statistik 1991, 
data angkatan kerja di Indonesia tahun 1991 adalah seba-
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gal berikut
- juinleh angkat en kerja pria ' * 48,376.381
- jural ah angkaten kerje wanita ** 30,079*167

Total « 78.455.548 
Selanjutnya dilihat dari lokasi/tempat kerja dâ * 

pat digolongkan s
1. Angcatan kerja pria/wanita yang bekerja di daerah kota, 

misalnya, dalam bidang jasa (sebagai guru, perawat, 
pembantu rum ah tangga) dan dalam bidang perdagangan, 
rumah makan, perhotelan.

2, Angkatan kerja pria/wanita yang bekerja di daerah pe- 
desaan. Pada umumnya bekerja dalam bidang pertanian, 
petemakan, perikanan, dan perkebunan.

Menurut data statistik 1991» angjkatan kerja di daerah 
perkotaan adalah sebagai berikut t

- jumlah angkat an kerja pria ** 13*807.207
- jumlah angkat an kerja wanita «* 7.509.390

Total « 21.316.597 
Angkatan kerja di daerah pedesaan, sebagai berikut t

- jumlah angkat an kerja pria «e 34.569.174
- jumlah angkat an kerja wanita *= 22.569.777

Total * 57.138.951

^Biro Pusat Statistik Jakarta, Data Statistik 
Angkatan Keria Indonesia 1991, Jakarta, h* 65 - 73.
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Bari data di atas dapa$ ditarik kesimpulan bahwa 
dari seluruh angkatan kerja wanita di Indonesia hampir 
75# ada di daerah pedesaan, sedangkan yang 25# ada di 
daerah perkotaan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 
yang menjemin persamaan hak dan kewajiban antara pria 
dan wanita, pekerja wanita, dewasa ini, telah beav 
ada dan bekerja di berbagai bidang pekerjaan sejajar 
dengan pekerja pria. Dalam bidang-bidang kerja yang 
mereka masuki telah menunjukkan prestaei yang tidak ka- 
lah dengan tenaga kerja pria.

Beberapa bidang kerja yang telah diduduki pe
kerja wanita antara lain sebagai berikut t

1. Bidang Politik
Para pekerja wanita Inddnesia saat ini telah ban- • *yak yang mampu terjun ke pekerjaan-pekerjaan dalam bidang 

politik, antara lain banyak yang men jadi wakil-wakil rak- 
yat di lembaga legislatif baik di pusat maupun di daerah. 
Hal ini dimungkinkan karena adanya hak yang sama. ant era 
pria dan wanita untuk memilih dan dipilih, seperti yang 
diatur dalam undang-undang pemilu. Di Baden Eksekutif 
telah ada menteri wanita, yaitu Menteri Sosial Ny. Inten 
Suweno, dan Menteri Negara Urusan Peranan- Wanita, yaitu, 
Mien Sugandi. Adanya menteri negara.yang mengurusi peranan 
wanita menunjukkan bahwa peranan wanita di Indonesia
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mendapat tempat yang penting dalam pembangunan 
Nasional* Sehingga dirasa perlu adanya menteri negara 
seorang wanita*

Di badan Yudikatif telah banyak pula wanita yang 
berkedudukan sebagai hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan 
Tinggi, dan Mahkamah Agung.
2* Bidang Sosial

Bidang pekerjaan-pekerjaan sosial saat ini banyak 
pula yang telah diduduki pekerja wanita disamping 
pekerja pria, antara lain, bidang seni budaya, olah
raga, kepemudaan, pendidikan, pengajaran, kesejahteraan 
sosial, keagamaan.
3* Bidang hukum

Di bidang hukum, pakarja wanita telah banyak 
yang menduduki pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan 
hukum, antara lain, sebagai hakim, jaksa, pengacara, n6- 
taris, penasehat hukum, konsultan hukum. Hal ini dimung- 
kinkan karena telah banyak sarjana hukum, not aria wanita.
4. Bidang Pendidikan

Tidak adanya diskriminasi dalam hal pendidikan 
antara pria dan wanitatelah dijamln di dalam pasal 31 
ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga 
negara berhak mendapat pengajaran. Pria dan wanita mem
punyai hak yang sama dalam menempuh pendidikan sampai
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tingkat apapun. Oleh karena itu telah banyak lahir Mar
iana, doktor, profeeor wanita. Mereka telah menduduki 
berbagai pekerjaan-pekerjaan dalam bidang kependidikan, 
antara lain, guru, do sen, ilmuwan wanitai.
5. Di bidang Ekonomi

Pekerja wanita yang terjun ke pekerjaan da-
lam bidang ekonomi kebanyakan'ada di. daerah perkotaan. 
Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan, perbankan, per- 
tokoan, perdagangan, perindustrian, perfilman, kepariwi- 
sataan. Bidang pekerjaan yang menyan^cut per ekonomi an 
yang diduduki pekerja wanita yang sering kit a jum- 
pal antara lain, di sektor modes, salon kecantikan, dan 
perdagangan eceran. Sekarang ini telah ada wad ah organi- 
sasl bagi para pengasaha wanita, yaitu, IWAPI (Ik at an 
Wanita Pengusaha Indonesia) yang mendorong tumbuh dan 
berkembangnya wanita-wanita pengusaha di Indonesia.
6. Di bidang Pert ah an an dan Keamanan

Pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pertahanan dan 
keamanan yang diduduki pekerja wanita dapat kit a 
lihat antara lain, dalam ABRI dikenal adanya Korp Wani
ta Angkatan Bersenjata yang meliputi) KOWAD (Korp Wanita 
Angkatan Darat), KOWAL (Korp Wanita Angkatan Laut), WARA 
(Wanita Angkatan Udara), Polwan (Polisl Wanita).
7. Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan pekerja wanita beker-
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ja di puskeamaa-puakeamaa, rumah aakit, dan di klinik- 
klinik keeehatan sebagai tenaga media dan non media, se
bagai perawat, bidan, mantri kesehatan, aenagai dokter, 
dan banyak pula pekerja . wanita yang bekerja aebagai 
apoteker.
8. Bidang Media Maaaa

Dalam pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut media 
maaaa baik dalam media elektronika maupun media cetak 
pekerja wanita bekerja di dalamnya aebagai repor
ter, autradara, redaktur, wartawan, penaggung jawab, 
dan produaer.
9. Bidang Pertanian

Pekerja wanita memegang peranan penting
dalam menunjang pembangunan Nasional dalam bidang per
tanian tan am an pangan, petemakan, perikanan, dan per- 
kebunan. Dari data atatiatik tahun 1991, dari aeluruh 
pekerja wanita Indonesia, 75# ada di daerah pede- 
saan. Mereka kebanyakan bekerja aebagai petani atau 
peteraak.
10. Bidang Perfllman dan Budaya

Dalam bidang perfllman pekerja wanita pada 
umumnya berkedudukan 8ebagai art is* sebagian berkedudu
kan aebagai produaer atau sutradara. Demikian pula dalam 
bidang aeni budaya, ada yang berprofeai aebagai penari, 
penyanyi, sutradara dan produaer.
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11. Di lingkungan Pegawai Negeri
Di lingkungan Pegawai Negeri dalam semua departe- 

men baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat semua* 
nya terdapat pegawai-pegawai wanita, dari golongan I sam
pai golongan IV. Banyak pula diantara mereka yang mendu-v 
duki jabatan penting dan posisi-posisi penting yang sa- 
ngat menentukan dalam berbagai me sal ah yang mereka hadapi. 
Ini merupakan bukti nyata tentang peran pekerja wanita 
dalam pemerintahan yang dijamin oleh UUD 1945.

II. Wanita Sebagai Buruh
Pengertian buruh menurut Undang-undang Penyelesai—

an Perselisihan Perburuhan adalah barang siapa yang beker-
12j a pada majikan dengan menerima upah. Jadi yang disebut 

buruh adalah barang siapa yang bekerja yang terikat dalam 
hubungan kerja dengan majikan.

Dalam kaitannya dengan hubungan kerja, maka yang 
dimaksud buruh wanita adalah wanita yang bekerja (dalam 
hubungan kerja) pada majikan dengan menerima upah. Wanita 
sebagai buruh dapat dibedakan dalam 2 kelompok, buruh 
wanita pada perusahaan swasta dengan buruh wanita yang

12Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djam- 
batan, Jakarta, November 1987» h. 27.
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bekerja sebagai pegawai negeri. Adanya pembedaan ini, 
karena masing-masing ada pengaturannya tersendiri. Untuk 
buruh pegawai negeri diatur melalui Undang-undang Kepega- 
waian, sedangkan ulituk buruh swasta diatur melalui hukum 
perburuhan.

Khusus bagi buruh wanita yang bekerja pada peker
jaan swasta ada ketentuan-ketentuan khusus tertentu yang 
membatasi den melarang untuk bekerja dalam bidang peker
jaan tertentu. Ketentuan-ketentuan khusus itu antara 
lain t

1. Wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari; kecuali apabila pekerjaan tersebut menurut
sifat, tempat, dan keadaan harus dijalankan oleh wanita. maksudnya misalnya pekerja di klinik bersa- 
lin yang mesti menangani juga wanita yang melahir
kan.

2. Selain kekecualian tadi, dapat dikecualikan pula pekerjaan pada malam hari yang berfcalian dengan 
kepentingan dan kesejahteraan umum.Jenis pekerjaan yang demikian ditetapkan dengan peraturan pemerintah, berikut syarat-syarat untuk men- jaga kesehatan dan kesusilaan pekerja wanita itu.3. Wanita tidak boleh melakukan pekerjaan di dalam tam- bang, lobang di dalam tanah atau di tempat lain untuk mengambil logam dan bahan lain dari dalam ta
nah. Kecuali jaka pekerjaan lain,' ia mesti sesekali 
turun ke bagi an tambang di bawah tanah namun tidak melaksanakan pekerjaan tangan.4* Pada prinsipnya wanita tidak boleh menjalankan apa- pun pekerjaan yang berbahaya terhadap kesehatan dan keselamatannya serta pekerjaan yang menurut sifat, 
tempat dan keadaannya dapat mambahayakan bagi kesusi- laannya. Ketentuan pekerjaan yang demikian ditetapkan dengan peraturan pemerintah.5. Dalam penetapan upah, tidak boleh sain a sekali diadeu- kan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan peker
ja wanita dalam hal pekerjaan yang sama nilainya.
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6. Pekerja wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pa
da hari pertama dan kedua pada masa haidnya.

7. Pekerja wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya menurut perhi- 
tungsn melahirkan, dan satu setengah bulan lagi setelah melahirkan atau mengalami ke gugur an kandu- 
ngan.8* Pekerja wanita yang tak bekerja karena menggunakan hak istirahat haid atau istirahat hamil/melahirkan, 
kecuali ada peraturan khusus yang mengatur lain, tetap berhak atas penerimaan upah penuh.9. Dengan tidak mengurangi apa yang telah ditetapkan 
peraturan tentang jam-jam kerja dan istirahat hari an, pekerja wanita harus diberi kesempatan se
patutnya menyusui anaknya jika masih menyusui tentunya jaka hal itu memang mesti ia lakukan dalam 
waktu kerja. 13
Adanya ketentuan-ketentuan khusus seperti tersebut 

di atas tidak berarti mengurangi hak wanita untuk dapat 
terjun ke berbagai bidang pekerjaan sejajar dengan pria 
seperti; yang dijamin UUD 1945V tetapi hal itu fllmak- 
sudkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja wanita 
sehubungan dengan si fat alamiah^ kesusilaan, dan keseha- 
tannya serta untuk menempatkan wanita sesuai martabat 
kemanusiaannya.

Dengan adanya perlindungan itu buruh wanita akan 
merasa am an dan t enang dalam bekerja. Sehingga akan di- 
peroleh prestasi yang optimal.

Peran dan partisipasi buruh swasta isangat penting 
dalam menunjang pembangunan nasional. Sama seperti pen- 
tingnya tenaga-tenaga kerja wanita diberbagai bidang

■^"Tenaga Kerja Wanita", op. cit. h. 751.
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kerja dan di lingkungan pegawai negeri yang saya kemu
kakan terdahulu.

Dewasa ini pekerjaan-pekerjaan yang diduduki/di- 
lakukan buruh wanita, dengan tidak menyimpang dari pem
batasan dan larangan kerja, antara lain adalah :
1. Sekretaris

Sal ah. satu jabatan dalam perusahaan swasta mene- 
ngah maupun perusahaan besar, ialah adanya seseorang 
atau beberapa orang sekretaris, Jabatan ini pada umum- 
nya dipegang oleh wanita. Untuk jabatan ini biasanya 
dipilih wanita yang berpendidikan sekretaris, Tugas wa
nita yang bekerja sebagai sekretaris antara lain, ia 
harus mengetahui segala persoalan perusahaan, segala 
persoalan perusahaan yang akan dibi car akan direksi, Se
bagai pendamping direksi (pengusaha), ia haruB mengeta
hui segala acara yang akan dilakukan pengusaha. Untuk 
pekerjaan ini diperlukan ketelitian, ketekunan, dan ke- 
halusan. Oleh karena itu pekerjaan ini banyak dipegang 
oleh wanita.
2• Pramuniaga

Perusahaan yang bergerak dalam pemiagaan (per- 
dagangan) biasanya memiliki pramuniaga. untuk mempromosi— 
kan dan memasarkan produk perusahaannya. Pekerjaan ini 
biasanya dipercayakan kepada pekerja wanita, ka
rena pekerjaan ini membutuhkan ketrampilan tersendiri,
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ketekunan, dan keluwesan. Wanita yang bekerja sebagai 
pramuniaga harus mampu menyelidiki , mengenai dan meni- 
lai potensi pembeli. Menilai persaingan, yaitu, menilai 
dan mengukur pilihan pembeli. Ia harus pandai berkomu- 
nikasi dengan pembeli.
3. Pramugari

Pekerjaan ini dilakukan dalasi perusahaan pener- 
bangan sipil baik perusahaan milik swasta maupun milik 
pemerintah. Pramugari bertugas melayani kesejahteraan 
dan ketenangan penumpang selama dalam penerbangan. Pro- 
fesi pramugari ini memerlukan persyaratan dan pendidikan 
khusus•
4. Pramuria

Pekerjaan ini hanya ada dalam perusahaan enter
tainment. Tugas wanita yang berprofesi pramuria ialah 
menemani tamu-tamu untuk makan, minum, dan melantai da
lam batas-batas yang wajar. Mereka dibekali pendidikan 
sopan santun, tata krama, pengetahuan kepariwisataan 
dan pengetahuan umum. Perusahaan tempat mereka bekerja 
memiliki ijin yang lengkap dari pemerintah dan berpe- 
gang pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan se
hingga dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran kesusilaan.
5. Buruh wanita di berbagai perusahaan >

Sekarang ini hampir di semua jenis perusahaan be- 
sar, meneqgah, dan kecil terdapat pekerj a/buruh wanita,
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antara lain pada perusahaan perindustrian, jasa, dan 
angkutan, Mereka bekerja dalam berbagal profesi dalam 
perusahaan itu, antara lain, sebagai staf teras, staf 
biasa, tenaga atministrasi, dan sebagai buruh kasar.
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PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PEKERJA WANITA 
. MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB III

Perlindungan terhadap '. pekerja wanita dapat 
dianalogikan bukan saja perlindungan bagi tenaga kerja- 
nya saja, tetapi terhadap wanita sebagai obyek dan su- 
byek dalam pembangunan berarti wanita dalam fungsinya 
sebagai ibu pembina rumah tangga, sebagai warga negara, 
peranannya sebagai tenaga kerja yang turut menggerakkan 
roda pembangunan.^

H

Secara kodratl wanita dilahirkan untuk men jadi 
seorang istri pendamping suami maupun ibu bagi anak-anak- 
nya. Seorang wanita setelah kawin ia akan hamil kemudian 
melahirkan anak, generasi penerus. Setelah melahirkan 
anak, wanita berstatua sebagai ibu* Sebagai seorang ibu, 
ia berkewajiban membesarkan anak-anaknya, Dlsamping itu 
ia berkewajiban mendidik dan menjaga anak-anaknya. Ka- 
dangjcala tugas wanita sebagai ibu ini masih ditambah 
dengan meneari nafkah bagi keluarganya*

Dalam hubungannya wanita sebagai tenaga kerja, 
dengan adanya kodrat itu, bagaimanapun juga seorang war* 
nlta pekerja adalah tetap seorang ibu yang bertanggung 
jawab terhadap tugas-tugas kerumahtanggaan keluarganya.

^^Patimah Yunus, op. cit. * h. 65.
34
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Pekerja. wanita adalah sebagian dari tenaga 
kerja yang merupakan modal utama sekaligus pelaksana 
dari pembangunan Nasional Indonesia yang bertujuan mense- 
jahterakan rakyat. Disadari atau tidak wanita yang beker- 
ja dalaun bidang tertentu, telah melibatkan dirinya di da- 
lam proses pembangunan. Peran wanita dal am pembangunan 
tel ah digariskan di dal am GBHN bahwa peran an wanita dal am 
pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan se- 
hingga bisa berpartisipasi seoara optimal sesuai dengan 
kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai wanita. Berdasar- 
kan kenyataan tersebut, Undang-undang Pokok Ketenagaker- 
jaan 1969 menegaskan bahwa tenaga kerja haras dijamin 
haknya, diatur kewajibannya, dan dikembangkan daya guna- 
nya, Undang- undang ini mendasarkah pa da tidak boleh ada 
diskriminasi dalam memperlakukan tenaga kerja di Indone» 
sia dan di dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga 
kerja, seperti yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang 
tersebut. Di dalam pasal 9 Undang-undang tersebut juga 
menentukan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat per
lindungan. atas keselamatan, kesehatan, serta kesusilaan, 
pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai de- 
ngan martabat manusia dan moral agama.

Selanjutnya perlindungan terhadap tenaga kerja 
khususnya bagi pekerja , wanita sebagai subyek dan
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obyek pembangunan dal am kaitannya dengan kodratnya seba- 
gal ibu dan si fat kewanitaan yang dimilikinya diatur di- 
dal am Undang-undang Kerja No. 12 Th. 1948 yang dinyata- 
kan berlaku untuk seluruh Indonesia oleh UU No* 1 Th. 1951.

Undang-undang Kerja ini dimaksudkan sebagai un- 
dang-undang pokok (lex generalis) dan sekaligus dimak- • 
sudkan pula sebagai pernyataan (declaration) politik so- 
sial negara kita mengenai pekerjaan tenaga kerja untuk 
Benjamin pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja, selaras 
dengan pa sal 27 ay at 2 Undang-undang Daear 1945.

Dalam Undang-undang ini dimuat aturan-aturan umum 
mengenai sexnua pekerjaan tanpa membedakan tempatnya, mi- 
salnya dikantor, bengkel, pabrik, rumah sakit, pertanian 
pertambangan dan lain-lain.

Untuk mengurangi kesukaran yang mungkin akan tim- 
bul, bagi buruh/pekerja dan perusahaan, berhubung berla- 
kunya Undang-undang ini t maka pelaksanaan ket entuan-ke- 
tentuan dalam undang-undang ini diaerahkan kepada pera- 
turan-peraturan pemerintah yang lebih mudah diubah. dari 
pada undang-undang untuk mengatur secara berangsur-ang- 
sur berlakunya undang-undang ini terhadap pekerjaan ter- 
tentu untuk seluruh atenx sebagian ketentuan-kotentuan 
dalam undang-undang ini. •

Mengenai paaal-pasal yang belum berlaku dalam
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undang-undang ini, diantaranya adalah : pasal 2, pasal 3, 
pasal 4 dan 6 Bag!an II tentang Pekerjaan Anak-anak dan 
Orang Mudaj pasal 7 dan pasal 9 Bagian III tentang Peker- 
jaan Orang Wanita; pasal 10 ayat 4 dan 5* pasal 12 ayat 1 
dan 2, pasal 14 ayat 2 Bagian IV tantang Waktu Kerja dan 
Waktu Istirahat. .

Undang-undang JCerja ini bersifat hukum umum (pu- 
blik rechtelijk) dengan sank si hukum karena ; pertama, 
aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan hanya ber- 
maksud melindungi kepentingan seorang saja, melaizikan ber- 
sifat aturan bagi seluruh masyarakat. Kedua* pekerja/buruh 
Indonesia pada uraumnya belum mempUnyai pengertian atau 
kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.

Sehubungan dengan itu maka negara/pemerintah yang 
harus menjamin agar aturan-aturan ini dijalankan* 01 eh 
karena itu perlu diadakan sank si hukum. Dengan adanya an- 
cam an hukum an maka akan dapat tercapai apa yang dikehen- 
daki undang-undang ini dan pengaruh mendidik undang-un
dang ini terhadap yang berkepentingan*

Disampirig Undang-undang K er j a inly masih ada pera- 
turan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 
perlindungan khusus bagi pekerja wanita.

Perlindungan khusus bagi • pekerja " wanita, an-! 
tara lain berupa adnnya larangan dan pembatasan kerja.
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Sebelum membahas hal tersebut lebih lanjut, pekerja 
dijelaskan hubungan antara keduanya. Secara sepintas la
rangan kerja dan pembatasan kerja mempunyai art! yang 
sama, kerena, adanya larangan kerja bagi pekerja 
wanita dapat dlartlkan pula sebagai suatu pembatasan 
terhadap kebebasan pekerja. wanita dalam melakukan 
kerja. Tetapi, dalam hubungannya dengan perlindungan 
khucus bagi pekerja wanita, antara larangan. kerja 
dan pembatasan kerja adaleh bSrbeda.i Yang dlmaksud dengan 
larangan kerja a dal ah tidak boleh melakukan kerja seea- 
ra mutlak pada semua lapangan/tempat kerja tertentu. Se- 
dangkan yang dlmaksud dengan pembatasan kerja a dal ah 
pembatasan dari adanya larangan kerja tersebut. Dengan 
demiklan, dengan adanya pembatasan kerja, larangan kerja 
Itu tidak mutlak lagi. Hanya di tempat kerja tertentu 
saja larangan kerja itu berlaku. 01 eh karena itu dikata- 
kan bahwa orang wanita pada dasamya tidak dilarang me- 
kukan pekerjaan, tetapi hanya dibatasi berdasarkan per- 
timbangan bohwa wanita itu lemah badannya dan untuk men- 
jaga kesehatan dan kesusilaannya.

Sehubungan dengan itu, di.'dalam membahas antara 
larangan kerja dan pembatasan kerja, masing-masing say a 
bahes seoara tersendiri dlsamping perlindungan khusus 
lainnya.
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1, Larangan Ker.la Bagi Wanita
Di dalam peraturan perundang-undangan kit a dewa- 

sa ini ketentuan hukum yang menyatakan bahwa wanita ti
dak cakap untuk melakukan per;] an ji an kerja sudah tidak 
ada lagi. Namun ini tidak berarti wanita bebas melakukan 
hubungan kerja sebebas-bebasnya. la masih tetap terikat 
beberapa ketentuan peraturan perjmdang-undangan yang 
berlaku, antara lain Undang-undang.Kerja No. 12 Th. 1948.

Menurut adat kebiasaan kehidupan masyarakat Indo
nesia, bahwa seorang anak wanita yang belum berkeluarga 
masih tetap ada di bawah tanggung Jawab orang tuanya. 
Demikian pula seorang wanita yang tel ah bersuami ada di- 
bawah tanggung jawab suaminya. Hal ini sesuai dengan ke
tentuan yang ada di dalam hukum perdata, bahwa dalam hal 
seorang wanita yang belum cukup dewasa hendak mengadakan 
perjanjian kerja diperlukan i;Jin dari orang tuanya, dan 
bagi seorang istri yang hendak melakukan kerja diperlu
kan ijin dari suaminya. Ketentuan ini lebih. tegas lagi 
dikemukakan oleh beberapa ketentuan dalam Undang-undang 
Kerja No.. 12 Th. 1948 yang mengatur pekerja wanita 
yang dipekerjakan pada malam hari.

Pada pasal 7 Undang-undang Kerja No. 12 Th. 1948 
ditetapkan bahwa orang wanita tidak boleh menjalankan . 
pekerjaan pada malam hari, kecuali jika pekerjaan itu
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menurut si fat, tempat, dan keadaan seharusnya dijalankan 
oleh orang wanita*

Larangan pekerjaan orang wanita pada rnalam hari ' 
ini merupakan larangan pert ama. Mai am hari, yaitu, t er- 
hitung antara pukul 18.00 (enao sore) sampai dengan pu^ 
kul 06.00 (enam pagi).

Larangan bagi orang wanita untuk menjalankan pe
kerjaan pada malam hari ini dikeeualikan bagi pekerjaan 
yang menurut si fat, tempat, dan keadaan seharusnya dijâ . 
lankan oleh pekerja wanita yang tidak dapat dihindarkan 
berhubung dengan kepentingan dan kesejahteraan urnum, mi- 
salnya pekerja di rumah sakit, klinik bersalin yang ha- 
rus menangani wanita yang melahirkan.

Larangan bagi wanita menjalankan pekerjaan pada 
malam hari ini, masih belum berlaku* Oleh karena itu me
ngenai larahgan pekerjaan wanita pada malam hari masih 
menggunakan peraturan dart jam an sebelum perang dunia II, 
yaitu, Maatregelen ter Beperking van de Kinderarbeid en 
de Nachtarbeid van de Vrouwen (Peraturan tentang Pemba
tasan Pekerjaan Anak dan Pekerjaan Wanita pada Malam 
Hari).15

Larangan kedua dalam Undang-undang Kerja mengata-

15Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang geeehatan 
ger.ia (Perlindungan Buruh). PraAnya Paramita* Jakarta* 
19§2, h. 56.
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kan bahwa orang wanitfe tidak boleh menjalenkan pekerjaan 
di dalam tambang, lobang di dalam tan ah atau tempat lain 
untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam 
tanah (pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 12 Th. 1948).

Larangan ker j& dalam pasal 8 ayat: 1 tersebut pada 
pokoknya melarang wanita menjalankan pekerjaan di dalam 
tanah atau di bawah permukaan tanah. Pekerjaan di tam- 
bang terbuka atau lobang yang tidak di dalam tanah hoi eh 
dikerjakan oleh pekerja wanita,

Larangan tersebut pada ketentuan di atas tidak 
berlaku terhadap orang wanita yang berhubung dengan pe- 
kerjaannya kadang-kadang harus turun di bagl8n tambang 
di bawah tanah dan tidak menjalankan pekerjaan tan gen 
(pasal 8 ayat 2 Undang-undang Kerja No. 12 Th. 1948). 
Pekerjaan tangan adalah pekerjaan kasar dan berat, untuk 
itu pekerjaan ini tidak boleh dilakukan oleh pekerja wa- 
ni$a.

Dalam hubungannya dengan larangan mempekerjakan 
pekerja wanita di dalam tambang, Mljn politie reglement 
(Peraturan tentang Pengawasan di Tambang) melarang orang 
wanita melakukan pekerjaan di dalam tanah, melarang pe
kerjaan memuat dan membongkar kurungan (*=t empat mengang- 
kut galian) oleh orang wanita, tetapi membolehkan orang 
wanita mengemudikan mesin angkat dan memberi tanda pada

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ... HERI SAMSURI 



42

i gsumur tambang.
Pemikiran yang melandasi adanya pembatasan terha- 

dap larangan atau penyempitan arti pembatasan melakukan 
pekerjaan tersebut dl at as, ialah dikarenakan prinsip 
bahwa orang wanita pada dasamya berwenang melakukan pe
kerjaan, tetapi dalam hal-hal tertentu dibatasi. Dan hal- 
hal tertentu ini dalam hubungannya dengan pekerjaan di- 
bawah tanah, adalah pekerjaan yang berat, juga pekerjaan 
yang berbahaya bagi keselamatan atau kesusilaan.

Jadi larangan menjalankan pekerjaan di dalam tam
bang, lobang di dalam tan ah atau tempat lain untuk meng- 
ambil logsm dan bahan-bahan dari dalam tan ah seperti yang 
tercantum dalam undang-undang kerja pasal 8 ayat (1) itu, 
harus kita artikan sama dengan ketentuan dalam Peraturan 
Tentang Pengawasan di Tambang atau Mi jn-polltie-reglement* 

Pasal 8 Undang-undang Kerja No. 12 Th. 1948 menge
nai larangan kerja bagi orang wanita ini telah dinyatakan 
berlaku dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Th. 1948 mulai 
tanggal 1 Mei 1948, mula-mula untuk daerah Republik In
donesia beribu kota Yogyakarta dan kemudian dengan Pera— 
turan Pemerintah No. 4 Th. 1951 berlaku untuk daerah In
donesia lainnya, yaitu daerah Jakarta, daerah bekas nega-

16Ibid.
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ra-negara Indonesia Timur, Sumatra Selatan, dan Kaliman
tan Barat. Dalam memberlakukan pasal 8 irii, Peraturan 
Pemerintah tersebut tidak memberi ketentuan pelaksanaan-
nya seperti halnya pada waktu memberlakukan pasal 13 Un-

17dang-undang Kerja. '
Ketentuan mengenai larangan mempekerjakan pe- 

ker;) a wanita pada perusahaan pertambangan diatur pula 
dalam Konvensi Intemasional nomor 45 di mana Indonesia 
termasuk sebagai yang menyetujuinya (konvensi ini dirati- 
fisir Pemerintah Hindia Belanda dan dituangkan dalam 
Staatsblad 1937 nomor 219). Isi dari konvensi tersebut 
antara lain sebagai berikut :
P a s a l  I tUntuk maksud konvensi ini, dalam istilah "tambang” terma
suk setiap perusahaan, Pemerintah atau Swasta; yang menĝ - ambil setiap benda dari bawah permukaan tanah.
P a s a 1 2 * . . ..
Tiada orang wanita berapapun umuraya boleh dipekerjakan 
pada pekerjaan di bawah tanah di dalam tambang manapun.
P a s a 1 3 tPerundang-undangan nasional atau peraturan pemerintah dapat memberikan pengecualian dari larangan di atas ke- pada :(a), wanita yang berkedudukan sebagai pemimpin yang tidak menjalankan pekerjaan tangan ;(b). wanita yang dipekerjakan dalam dinas kesehatan dan kesejahteraan ;(c). wanita yang selama mengadakan studinya, mengalami masa latihan di dalam bagian-bagian tambang di bawah tanah, dan

17Ibid.
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(d). wanita lainnya yang kadang-kadang harus memasukibagian-bagian tambang di bawah. tanah dengan maksud 
menjalankan tugasnya yang tidak berupa pekerjaan t angan. 18
Ketentuan konvensi di atas adalah sejalan dengan 

ketentuan pasal 8 Undang-undang Kerja dan tidak berten- 
tangan dengan Hubungan Industrial Pancasila. Oleh kare- 
na itu ketentuan konvensi tersebut dapat dipakai sebagai 
pecloraan dalam pelaksanaan pasal 8 Undang-undang Kerja 
No. 12 Th. 1948.

larangan ketiga dalam Undang-undang Kerja ialah 
orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang ber- 
bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya, demikian pula 
pekerjaan yang menurut si fat, tempat clan keadaannya ber- 
bahaya bagi kesusilaannya (pasal 9)*

Dari jaman sebelum perang dunia kedua tidak ter- 
dapat peraturan yang khusus menam'pung larangan kerja ini. 
Seandainya peraturan itu ada, maka peraturan itu akan 
tertuang dalam Maatregelen ter Beperking van de Kinder- 
arbeid en de Nachtarbeid van de Vrouwen (Peraturan ten- 
tang Pembatasan Pekerjaan Anak dan Pekerjaan Wanita pa
da Malam Hari)•

Selanjutnya mengenai pasal 7, 8, dan 9 Undang-

Suma*mur, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Ke- celakaan, PT Gunung Agung, Jakarta, h. 106.
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undang Kerja, di dalam penjelasannya di terangkan bahwa 
pasal tersebut membatasi pekerjaan orang wanita at as 
pertimbangan, bahwa wanita itu lemah badannya menurut 
kodrat dan perlu dijaga kesehatan dan keselamatannya.

2. Pembatagan Peker.laan Wanita Pada Malam Hari
Undang-undang Kerja pada dasamya melarang secara 

mutlak pekerjaan orang wanita pada malam hari di semua 
perusahaan, yaitu, perusahaan perindustrian, perusahaan 
pertanian, pei^sahaan pemiagaan, dan semua jenis perusa
haan lainnya. .

Malam hari yang dimaksud dalam Undang-undang Ker
ja a dal ah daripukul 18.00 (enam sore) sampai pukul 06.00 
(enam pagi). Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada 
di dalam Maatregelen.

Tel ah a ay a kemukakan terdahulu bahwa ketentuan pa— 
sal 7 Undang-undang Kerja mengenai larangan pekerjaan wa
nita pada malam hari, seperti tersebut di atas, masih be- 
lum berlaku. Untuk itu sebagai pedoman untuk mengatur la
rangan tersebut dipergunakan Maatregelen ter Beperking 
van de Kinderarbeld van de Vrouwen (Peraturan tentang 
Pembatagan Pekerjaan Anak dan Pekerjaan Wanita pada Malam 
Hari) Ordonantie 1925 Staatsblad nomor 647 yang dalam pa
sal 3 berbunyi sebagai berikut J
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Seorang wanita antara pukul sepuluh. malam dan pukul 
lima pagi tidak boleh menjalankan pekerjaan eeperti yang termaksud pada ayat pertama pasal 2, sepanjang 
untuk hal itu tidak ada ijin dari atau berdasarkan surat keputusan pemerintah untuk perusahaan tertentu pada umumnya atau untuk pabrik, tempat kerja atau perusahaan tertentu pada khususnya, sesuatunya ber- hubung dengan kepentingan khusus dari perusahaan. 19
Jadi antara pukul lima pagi dan pukul sepuluh ma>- 

lam orang wanita boleh menjalankan semua macam pekerjaan 
apaptm juga, bahkan antara pukul sepuluh malam dan pukul 
lima pagi itu, orang wanita boleh menjalankan pekerjaan, 
asal tidak di perusahaan-perusahaan yang tertentu itu.

Lebih jelasnya : antara pukul sepuluh malam dan 
pukul lima pagi orang wanita boleh menjalankan peker
jaan :
a. di pabrik, yaitu ruangan tertutup atau di pandang sebagai tertutup, di mana untuk suatu perusahaan diper- gunakan suatu alat tenaga mesin atau lebih;b. di tempat kerja, yaitu ruangan tertutup, di mana untuk suatu perusahaan biasanya dilakukan pekerjaan tangan 

bersama-sama oleh sepuluh orang atau lebih;c. pada pembuatan, pemeliharaan pembetulan atau pembong- karan suatu ban gun an di bawah tanah, ban gun an gal i an, bangunan air, gedung dan jalan;d. di perusahaan kereta api dan trem;e. pada pembuatan, pembongkaran dan pemindahan barang, balk di pelabuhan, dermaga dan gal angan maupun di setasi— un, tempat penghentian dan tempat pembongkaran, di tempat penyimpanan dan gudang, kecuali jaka membawa dengan 
tangan. 20

19Ibid., h. 105.
^Imam Soepomo, op. cit.« h. 59 - 60.
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Pasal 3 tersebut mempunyai anak kalimat yang pada 
pokoknya merupakan pengecualian dari larangan di atas, 
yaitu bagi perusahaan, pabrik, atau tempat kerja terten- 
tu yang mendapat ijin dari pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pengecualian pasal 3 terse
but, dahulu pemerintah raengadakan ketentuan dalam Staats- 
blad 1925 nomor 648 yang langsung mengijirikan mempekerja-
kan orang wanita antara pukul sepuluh malam dan pukul li- 

21ma pagi di :
1. pabrik gula selama giling.
2. pabrik serat.3. pabrik sagu-ketela.4. pabrik minyak kelapa dan minyak kelapa sawit.5. pabrik garam di Krampon dan Kalianget (Madura).

Di samping member! ijin secara langsung itu, Staats-
blad 1925 No. 648 tersebut juga member! kuasa kepada Ke-
pala Pengawasan Perburuhan untuk member! ijin untuk masa
yang ditetapkan dan dengan syarat-syarat yang diadakan
olehnya, mempekerjakan orang wanita sampai suatu jumlah
tertentu, antara pukul sepuluh malam dan lima pagi di pe-

22rusahaan tersebut di bawah ini :
1. pabrik teh,2. perusahaan kopi,3. perusahaan tembakau,
4. perusahaan penggilingan beras,5. perusahaan pembersihan kapok,

21Ibid.
22Ibid.
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Ketentuan dalam Staatsblad 1925 No. 648 ternyata 
membat&si, hanya perusahaan jenis tertentu saja yang da
pat memperoleh ijin penyimpangan dari larangan tersebut 
di atas. Sedangkan perkembangan perekonomian masyarakat 
menghendaki peraturan yang lebih luwes, yaitu supaya 
kemungkinan untuk mendapatkan ijin penyimpangan diberi- 
kan pula kepada pabrik, tempat kerja atau perusahaan 
lainnya.

Keraudian Staatsblad 1925 No. 648 itu dicabut dan 
diganti dengan Staatsblad 1941 No. 45. Staatblad ini ti
dak secara langsung menentukan perusahaan tertentu yang 
memperoleh ijin, tetapi hanya member! kuasa kepada Kepa- 
la Pengawasan Perburuhan tersebut di atas untuk berdasar- 
kan kepentingan khusus suatu perusahaan memberi ijin ke
pada pabrik, tempat kerja atau perusahaan tertentu untuk 
selama waktu yang ditetapkannya dan dengan syarat-syarat 
yang diadakannya, mempekerjakan orang wanita sampai sua
tu jumlah tertentu, antara pukul sepuluh malam dan pukul 
lima pagi. Terhadap keputuean ijin dari Kepala Pengawasen 
Perburuhan yang berkepentingan dapat minta banding kepada 
Menteri Perburuhan.

Sebagai perbandingan, kita lihat ketentuan menge
nai larangan pekerjaan wanita pada malam hari dalam In
ternational labour Code, yang menjadi dasar pengaturan
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tentang larangan pekerjaan wanita pada malam hari di da
lam Maatregelen ter Beperking van de Kinderarbeid en de

23Nachtarbeid, adalah sebagai berikut *
1. Orang wanita tanpa perbedaan umur tidak boleh dipekerjakan pada malam hari di perusahaan perindustrian apa- 

pun baik railik negara maupun milik swasta, atau di ca- 
bangnya, lain dari pada perusahaan *1 mana hanya dipe
kerjakan anggota-anggota dari satu keluarga.2. Larangan tersebut tidak berlaku ta* dalam hal terpaksa, jika di suatu perusahaan terja- di suatu gangguan pekerjaan yang tidak mungkin di- 

ketahui sebelumnya, dan yang tidak terjadi berulang 
kali.b. dalam hal pekerjaan berkenaan dengan bah an baku atau bahan lain dalam pengolahan yang dapat menja- di rusak dengan eepat, jika pekerjaan pada malam hari itu diperlukan untuk meneegah bahan-bahan 
tersebut dari kerugian tertentu.3. Larangan tersebut tidak berlaku bagi :a. wanita yang mempunyai kedudukan pimpinan atau ber- sifat tehnis,b. dan wanita yang bekerja pada dinas kesehatan dan kesejahteraan dan tidak melakukan pekerjaan tangan.4. Istilah "perusahaan perindustrian'* meliputi khusus :a. tambang, tempat panggalian batu dan tempat lain untuk mengambil barang galian dari dalam tanah.

b. perusahaan yang barang-barangnya dibuat, diubah, 
dibersihkan, diperbaiki, dihias, diselesalkan, dipersiapkan untuk dijual, dibongkar atau dirusak, 
atau bahan baku yang dikerjakan, termasuk perusahaan di lapangan, pembuatan kapal atau pembangki- tan, pengaliran tenaga listrik atau tenaga pengge- rak mac am apapun;c. perusahaan di lapangan pembangunan dan pekerjaan 
tehnik sipil, termasuk pekerjaan pembuatan, perba- ikan, pemeliharaan, perubahan dan penghancuran.
Mengenai istilah malam hari International Labour

Code menentukan sebagai berikut :
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Istilah "malam" berarfci suatu jangka waktu aelama sedikit-dikitnya sebelas jam berturut-turut» melipu- ti auatu waktu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, selama sedikit-dikitnya tujuh jam terus menerus yang jatuh antara pukul sepuluh. malam dan pukul tu^uh pagi? instansi yang berwenang boleh me- 
netapkan waktu ini berlain-lainan bagi pelbagai da
erah, pabrik, perusahaan, akan tetapi harus mende- ngar organisasi pengusaha dan buruh yang bersangku- 
tan sebelum menetapkan suatu waktu yang memulai se- 
sudah pukul sebelas malam. 24
Mengenai bidang pertanian International Labour 

Code hanya men gat akan agar Pemerintah mengmbil tindakan 
untuk mengatur pekerjaan buruh wanita pada malam hari di 
perusahaan pertanian sedemikian sehingga baginya terjamin 
waktu istirahat yang sepadan dengan keperluan badaniah, 
selama tidak kurang dari sembilan jam, yang jika mung- 
kin, terus menerus. 25

Dari perbandingan di atas, jelaslah bahwa pembata
san pekerjaan orang wanita di dalam Maatregelen tersebut 
di atas hanya mengenai perusahaan perindustrian saja. Ja- 
di dengan demikian tidak ada pembatasan pekerjaan orang 
wanita pada malam hari di perusahaan jenis lainnya, misal- 
nya di perusahaan pertanian, pemiagaan dan sebagainya, 
kecuali jika per sahaan jenis lainnya ini dilakukan jenis 
pekerjaan tangan bersama-sama oleh sepuluh orang atau le
bih.

24Ibid., h. 61 - 63.
25Ibid., h. 63
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3. Waktu Istirahat Khusus Bagi Pekerja Wanita
Salah satu wujud dari perlindungan terhadap pe

kerja baik pria maupun wanita adalah waktu istirahat. Di- 
dalajn hukum perburuhan selain diatur tentang waktu istira
hat yang ditujuken bagi semua buruh secara umum diatur pu
la waktu istirahat yang secara khusus diberikan kepada pe
kerja wanita. Hal ini karena kodrat alamiah yang harus di
al ami dan dipikul oleh wanita.

Macam-macam waktu istirahat secara unnim di dalam 
hukum perburuhan antara lain adalah istirahat mingguan 
dan hari libur, istirahat tahunan, istirahat panjang. Ban 
wakrtu istirahat khusus bagi pekerja wanita adalah 
sebagai berikut :

a. Istirahat Haid
Haid adalah situasl fisis tertentu yang datang ber- 

kala atas diri wanita. Keadaan ini relatif terjadi pada 
wanita usia kerja, bukan usia anak-anak atau usia tua. Pa
da saat wanita mengalami haid pada umumnya kondisi jasmani 
bahkan kondisi kejiwaannya tidak seperti biasanya. Oleh 
karena itu sungguh tidak manusiawi untuk memaksakan 
pekerja wanita bekerja pada saat haid.

Akan tetapi kondisi setiap pekerja wanita pa
da saat haid tidaklah sama ditambah beban pekerjaan yang 
dilakukan juga tidak sama. Sehingga tidak bijaksana apa-
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bila menolak niat baik pekerja wanita yang merasa 
dirinya mampu untuk tetap bekerja pada masa itu, untuk 
tetap mengisi waktu kerjanya secara produktif.

Di dalam Undang-undang Kerja No. 12 Th. 1948 pasal 
13 ayat 1 diatur bahwa pekerja wanita tidak boleh diwajib- 
kan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.

Dalam ketentuan itu, yang dilarang mewajibkan pe
kerja wanita melakukan pekerjaan pads, hari pertama dan ke
dua waktu haid adalah majikan. Dan menurut Undang-undang 
Kerja, bagi majikan yang melanggar ketentuan itu di an cam 
dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan,

Dalam hal ini persoalan yang muncul adalah bagai- 
mana pengusaha itu dapat mengetahui bahwa pekerja wanita- 
nya sedang dalam keadaan haid?

Dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 7 
Th. 1948 ditentukan bahwa bahwa dalam menjalankan aturan 
tersebut dalam pasal 13 ayat 1 Undang-undang Kerja 1948, 
majikan dianggap tidak mengetahui tentang keadaan haid 
dari wanita bilamana yang berkepentingan tidak memberita- 
hukan hal itu kepadanya. Ketentuan ini berarti jika peker
ja wanita member!tahukan kepada pengusaha bahwa ia dalam 
keadaan haid dan sekaligus minta ietirahat atau minta ke-

26Ibid.t h. 102.
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ringanan dalam pekerjaannya, maka hal itu harus dimaklumi 
oleh pengusaha /majikan. Ketentuan itu berarti pula bahwa 
pekerja wanita yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk 
memilih apakah ia ingin tetap bekerja atau istirahat.

Ketentuan-ketentuan di at as sebenamya dimaksudkan 
untuk melindungi pekerja wanita yang pada umumnya pada ma- 
sa haid mengalami penurunan stamina dan kondisi psikisnya 
relatif kurang stabil, yang apabila dipaksakan untuk be- 
kerja akan mengurangi konsentrasi kerja dan mungkin ber- 
pengaruh pada kesehatannya.

Perlindungan tersebut di atas ditambah lagi oleh 
pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 7 Th. 1948 yang 
menentukan bahwa kepada buruh yang diberi waktu istirahat 
tersebut diberi upah penuh untuk waktu istirahat itu, ke- 
cuali untuk buruh wanita itu berlaku peraturan khusus ten
tang kedudukan dan gaji pegawai negeri.

Dalam hal ini persoalannya adalah apakah perlindu
ngan itu dimanfaatkan oleh yang bersangkutan? Nampaknya 
jawabannya adalah tidak, sebab :

1. Dewasa ini akibat perkembangan jaman dan kemajuan 
tehnologi terdapat suatu produk berupa ptembalut wa
nita yang dengan itu tidak mengganggu kesehatan wa
nita dan kegiatannya.

2. Jika pekerja wanita yang sedang haid menggunakan 
haknya untuk istirahat, maka hal ini dapat dimaklu-
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ml. Kalau la tidak menggunakan haknya mungkin la 
mempunyai majikan pria dan malu mengatakan kalau 
ia sedang haid.

b. Istirahat hamil dan melahirkan
Hamil dan melahirkan seperti halnya haid merupakan 

sifat biologis dari wanita yang membawa pengaruh besar 
atas diri wanita baik secara fisik manpun psikis. Karena 
itu di dalam Undang-undang Kerja 1948 telah ditentukan 
bahwa kepada pekerja yang hamil atau melahirkan harus di- 
beri istirahat.

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : 
Pertama; Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu 
setengah bulan aebelum saatnya ia menurut perhitungan akan 
melahirkan anak atau gugur kandung (pasal 13 ayat 2 Undang 
Undang Kerja No. 12 Th. 1948).

Dalam hal keguguran/gugur kandung yang terjaadi se- 
belum habis masa cuti satu setengah'bull an yang telah dibe- 
rikan terlebih dahulu, maka waktu sisa tersebut tidak di- 
tambahkan pada masa cuti satu setengah bulan setelah gu
gur kandung tersebut. Masa cuti setelah gugur kandung te
tap dihitung satu setengah bulan setelah gugur kandung 
terjadi.
Kedua; Lamanya waktu istirahat menjelang melahirkan itu 
boleh diperpanjang dengan ketentuan tidak boleh lebih da-
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ri tiga bulan, jika hal itu memang perlu demi menjaga 
kesehatannya yang dinyatakan dengan surat keterangan dok- 
tor (Penjelasan pasal 13 ayat 2 Undang-undang Kerja). 
Ketiga; Pekerja wanita yang hendak manggunakan haknya 
seperti tersebut di atas, wajib menyampaikan surat permo- 
honan istirahat kepada majikan selambat-lambatnya dalam 
waktu 10 (sepuluh) hari sebelum waktu istirahat itu mulai; 
aturan waktu 10 (sepuluh) hari ini tidak berlaku terhadap 
pekerja wanita yang baru gugur kandung. Surat permohonan 
tersebut disertai dengan surat keterangan dari dokter, da
ri bidan dan jikalau kedua-duanya tidak ada, dari pejabat 
yang berwenang (Peraturan Pemerintah No. 7 Th. 1948 yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Kerja 
1948).

Adanya ketentuan batas 10 (sepuluh) hari untuk per
mohonan cuti/istirahat hamil, mengingat bahwa dengan ti
dak akan berfungsinya seorang pekerja selama tiga bulan 
atau empat setengah bulan, perusahaan perlu mengadakan pe- 
nyesuaian/pembenahan seperlunya untuk pelaksanaan pekerja
an yang ditinggalkan.

Ketentuan batas 10 (sepuluh) hari untuk permohonan 
istirahat/cuti hamil dikecualikan bagi pekerja wanita yang 
mengalami gugur kandung/ke gugur an. Hal ini memang perlu 
karena keguguran itu datangnya tidak dapat diduga, tidak 
dapat diperkirakan hari sebelumnya.
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Keempats Kepada pekerja yang diberi istirahat hamil dibe- 
ri upah penuh untuk waktu istirahat itu, kecuali jikalau 
dalam pada itu untuk pekerja wanita tadi berlaku peratu
ran khusus tentang kedudukan dan gaji pekerja negeri (Pe- 
raturen Pemerintah No. 7 Th. 1948 pasal 1 ayat 4).

Istirahat melahirkan dan menjelang melahirkan 
dengan upah penuh ini menimbulkan keseganan pada pihak 
majikan untuk mempekerjakan orang wanita yang bersuami 
dan mendorongnya untuk melarang buruh wanita kawin atau

27untuk memberhentikan buruh wanita yang mempunyai suami. ' 

Dari kenyataan itu, timbul pert any aan apakah pem- 
berian istirahat hamil dan melahirkan dibatasi pada bu
ruh wanita yang mempunyai suami ataukah tidak.

Undang-undang Kerja dan penjelasannya serta peratu-
*  •

ran pelaksanaannya tidak mengatur persoalan tersebut* Oleh 
karena itu, bersuami atau tidak pekerja wanita yang hamil 
bisa memperoleh istirahat hamil dan melahirkan.

Di dalam Maternity Protection Convention 1919 (Kon
vensi tentang Perlindungan Melahirkan 1919) yang mengatur 
maternity protection for women employed in industrial and 
commercial undertakings, menetapkan bahwa dengan istilah 
wanita dimaksud tiap orang perempuan, tidak memandang 
usianya atau kebangsaannya, baik kawin atau tidak kawin

27Ibid., h. 103.
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dan dengan istilah anak dimaksud tiap anak, baik yang sah
oQmaupun yang tidak sah.

c. Istirahat menyusui
Selain istirahat haid dan istirahat hamil/melahir- 

kan, Undang-undang Kerja menharuskan pengusaha/majikan 
untuk memberikan kesempatan sepatutnya bagi buruh yang 
hendak menyusui anaknya disaat jam kerja, tanpa mengure^- 
ngi apa yang ditetapkan tentang jam kerja dan istirahat 
harian dan mingguan (pasal 13 ayat 4 Undang-undang Kerja 
No. 12 Th. 1948).

Selanjutnya dalam penjelasan ketentuan tersebut 
dikatakan bahwa untuk mempermudah pelaksanaannya, dipikir- 
kan untuk mendirikan tempat penitipan anak.

Arti kata "sepatutnya" dalam ketentuan di at as 
ternyata tidak dijelaskan lebih. lanjut oleh Undang-undang 
Kerja baik dalam penjelasannya maupun dalam aturan pelak
sanaannya. Hal ini dalam praktek dapat menimbulkan ketidak 
pastian berapa kali sehari dan berapa lama kesempata me
nyusui harus diberikan. Dalam hubungan ini Maternity Pro
tection Convention 1919 menentukan, yaitu, selama setengah 
jam dan dua hari sekali,2^

28Ibid., h. 105.
29Ibid.t h. 106.
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4. Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Pekerja 
Wanita Karena Menikah, Hamil atau Melahirkan

Telah dikemukakan di muka bahwa pria dan wanita se
bagai warga negara mempunyai hak yang earn a dalam pekerja
an dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dija- 
min dalam pasal 27 UUD 1945.

Jika tiap orang berhak atas pekerjaan, orang itu 
setelah mendapat pekerjaan berhak pula untuk terus beker
ja, artinya tidak di PHK pada hari selanjutnya setelah ia 
mendapatkan pekerjaan.

Putusnya hubungan kerja berarti, bagi pekerja, me- 
rupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari 
berakhirnya kemampuannya membiayai keperluan hidup sehari- 
hari, permulaan dari berakhirnya kemampuan mambiayai seko- 
lah anak-anaknya, dan sebagainya. Oleh karena itu PHK ha
rus dicegah jangan sampai terjadi.

Di dalam penjelasan Undang-undang No. 12 Th. 1964 
tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta di- 
katakan bahwa poko pangkal yang harus dipegang teguh da
lam menghadapi masalah PHK ialah supaya sedapat-dapatnya 
dicegah dengan segala daya upaya, bahkan dalam beberapa 
hal dilarang.

J Imam Soepomo II, op. cit.t h. 155.“>2
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Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 2 disebutksn bah
wa PHK dilarang dalam dua hal, yaitu :
1. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaarmya kare

na keadaan sakit menurut keterangan dokter selama waktu 
tidak melampaui dua belas bulan terus menerus.

2. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya kare
na memenuhi kewajiban terhadap negara yang ditetapkan 
dengan undang-undang atau Pemerintah atau karena menja- 
lanken ibadat yang diperintahkan agamanya dan yang di- 
setujui Pemerintah.

Instruksi nomor 9/Inst/64 dahulu, sekarang Surat 
Edaran Menteri Tenaga Kerja tanggal 8 Pebruari 1967 nomor 
362 menambahkan bahwa tidak diberi ijin - yang berarti : 
dilarang - bila pemutusan hubungan kerja didasarkan atas f
1. hal yang berhubungan dengan keanggotaan serikat buruh 

atau karena kegiatan dalam gerakan buruh dii. luar jam kerja atau dengan ijin majikan sewaktu jam kerja;2. pengaduan buruh kepada yang berwajib mengenai tingkah laku majikan karena terbuktl melanggar peraturan negara;
3. faham, agama, aliran, suku, daerah, golongan atau kela- min. 33

Adanya Undang-undang tentang PHK tersebut di atas 
sebetulnya merupakan cetusan dari krida ke empat hukum 
perburuhan, yaitu, membebaskan buruh Indonesia dari keta- 
kutan kehilangan pekerjaannya secara semena-mena.34

33Ibid., h. 157
34Ibid.. h. 155
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Undang-undang yang mengatur tentang PHK tersebut 
berlaku secara umum baik bagi pekerja pria maupun peker
ja wanita. Lalu bagaimanakah perlindungan khusus bagi pe
kerja wanita terhadap PHK dari majikan/ pengusaha yang se- 
wenang-wenang karena kodrat alamiah wanita?

Pekerja wanita juga berhak memperoleh perlindungan 
dari rasa takut akan kehilangan pekerjaannya.

Sejak tahun 1989 telah ada peraturan ketenagakerja- 
an yang mengatur perlindungan khusus bagi pekerja wanita 
terhadap PHK dari majikan karena menikah, hamil atau mela
hirkan, yaitu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER- 
03/taEN/l989 tentang larangan PHK bagi pekerja wanita kare
na menikah, hamil atau melahirkan.

Larangan PHK di dalam Peraturan Menteri tersebut 
di atas ditujukan kepada majikan/pengusaha yang berkedudu- 
kan di Indonesia yang menjalankan perusahaan' baik milik 
swasta maupun milik negara, baik perusahaan yang ada di 
dalam negeri maupun perusahaan yang ada di luar negeri 
{pasal 1).

Peraturan Menteri tersebut pada pokoknya melarang 
pengusaha mengadakan PHK terhadap pekerja wanita karena 
menikah, hamil atau melahirkan baik dalam hubungan kerja 
untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tak tertentu (pa
sal a).

Peraturan Menteri tersebut di atas juga mewajibkan
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pengusaha untuk merencanakan melaksanakan pengalihan tugas 
bagi pekerja wanita tanpa mengurangi hak-haknya bagi peru
sahaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak me- 
mungkinkan mempekerjakan pekerja wanita hamil (pasal 3).

Keraudian di dalam pasal 4 ayat .1 Peraturan Menteri 
tersebut ditentukan bahwa pengusaha yang tidak meraungkin- 
kan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, 
wajib memberikan cuti di luar tanggungan perusahaan sampai 
saat timbul hak cuti hamil atau melahirkan sesuai pasal 13 
Undang-undang No. 1 Th, 1951.

Hak cuti hamil atau melahirkan menurut paeal 13 Un- 
dang-undang No. 1 Th. 1951 adalah diberikan selama satu 
setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan 
melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan 
anak atau gugur k an dung.

Cuti di luar tanggungan perusahaan seperti dimaksud 
pasal 4 ayat 1 tersebut di atas berarti pengusaha/pe rusa- 
haan tidak membayar upah buruh yang diberi cuti itu sampai 
cuti diluar tanggungan perusahaan itu habis atau sampai 
satu setengah bulan saat diperkirakan menurut perhitungan 
buruh/pekerja wanita itu akan melahirkan.

Lamanya cuti di luar tanggungan perusahaan itu di
berikan paling lama tujuh setengah bulan (pasal 4 ayat 2).

Setelah melampaui cuti di luar tanggungan perusaha
an, pengusaha wajib memberikan cuti hamil atau melahirkan
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sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No. 1 Th. 1951 (pasal 
4 ayat 3).

Kemudian, pekerja wanita yang sudah selesai menja
lankan cuti hamil atau melahirkan pengusaha wajib mempeker-

i

jakan wanita tersebut pada tempat jabatan yang sama tanpa 
mengurangi hak-haknya (pasal 4 ayat 4).

Peraturan Menteri No. PER-03/toENA989 ini tidak 
mengenyampingkan begitu saja peraturan perusahaan atau 
PKB yang mengatur PHK bagi pekerja wanita karena menikah, 
hamil atau melahirkan yang ada sebelum Peraturan Menteri 
tersebut ditetapkan. Hal ini dinyatakan dalam pasal 5 ayat 
1 Peraturan Menteri tersebut, bahwa peraturan perusahaan 
atau PKB yang telah ada dan mengatur mengenai PHK bagi pe
kerja wanita karena menikah, hamil atau melahirkan sebelum 
Peraturan Menteri ini ditetapkan tetap berlaku sampai ba- 
tas waktu yang telah ditentukan.

Batas waktu yang telah ditentukan seperti yang di- 
maksud dalam ketentuan di atas adalah batas waktu berlaku 
nya peraturan perusahaan atau PKB tersebut yang diperjan- 
jikan antara pekerja/lcelompok pekerja dengan pengusaha 
sampai dibentuknya peraturan perusahaan atau PKB yang ba- 
ru. ,

Dalam peraturan perusahaan atau PKB yang baru, pe
ngusaha wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan Peratu
ran Menteri tersebut di atas(pasal 5 ayat 2).

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ... HERI SAMSURI 



63

5. Pengawasan Ketenagaker.iaan Terpadu
Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang 

khususnya bertujuan menempatkan pengusaha dan buruh/peker- 
ja pada kedudukan yang wajar, terutama bagi pekerja wanita 
yang memiliki sifat alamiah dan kodrat yang berbeda dengan 
pria, tidak akan mencapai tujuannya apabila pelaksanaannya 
tidak diawasi dengan ketat oleh suatu instansi pengawasan 
yang ahli.

Bagi pihak majikan sistem pengawasan memberi jalan 
untuk mendapatkan penjelasan dari pihak yang berwenang me- 
ngenai kewajibannya menurut Undang-undang ketenagakerjaan 
dari petunjuk-petunjuk mengenai cara pelaksanaannya.

Bagi buruh pemeliharaan atau pembinaan peraturan 
perburuhan di perusahaannya secara wajar oleh suatu instan
si pengawasan, mengakibatkan buruh dapat bekerja secara wa- 
jar dan layak, tidak ditugasi untuk melakukan pekerjaan 
yang melebihi kemampuann badaniahnya.dan dapat melakukan 
pekerjaan dengan perasaan tenang.

Manfaat adanya pengawasan ketenagakerjaan bagi buruh 
dan majikan ini juga mempengaruhi keuntungan umum bagi ma- 
syarakat dalam bentuk produktifitas yang tinggi dan efisien 
yang merupakan peningkatan kesejahteraan rakyat secara ke- 
seluruhan dan pada akhirnya bermanfaat bagi pembangunan 
Nasional.

Jika pengawasan ini sudah ada manfaatnya bagi bu-r-
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ruh/pekerja, juga akan ada manfaatnya "bagi majikan/pe- 
ngusaha dan bagi kepentingan sosial, serta ekonomi masya- 
rakat secara keseluruhan.

Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan pengawasan 
merupakan sal ah satu faktor yang sangat menentukan bagi 
terciptanya keserasian hubungan kerja antara pengusaha dan 
pekerja bagi. keberhasilan pembangunan.

Oleh karena itu diperlukan adanya penanganan yang 
lebih sungguh-sungguh, disamping adanya aparat pelaksana 
yang tanggap, tangguh, dan tangkas dalam menangani masalah 
ketenagaker jaan pada umumnya dan pengawasan pada khususnya.

Pengawasan Ketenagaker jaan selain diadakan untuk 
mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peratu- 
ran ketenagakerjaan dengan jalan memberi penerangan kepeda 
buruh/pekerja, serikat buruh aan majikan/pengusaha dan ji
ka perlu dengan mengusut hal~hal yang dikenakan hukuman 
oleh undang-undang/peraturan-peraturan tersebut itu, akan 
tetapi juga untuk mengurapulkan bahan-bahan keterangan, 
agar dapat mengadakan undang-undang/peraturan-peraturan 
setepat-tepatnya.

Sebelum tahun 1984 pengaturan tentang pengawasan 
ketenagaker jaan tersebar dalam berbagai undang-undang/pe- 
raturan-peraturan ketenagaker jaan, antara lain dalam Un
dang-undang No. 3 Th. 1951, Undang-undang No. 14 Th. 1969, 
Undang-undang No. 1 Th. 1970, Peraturan Menteri Tenaga Kerja
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No. 22 Th. 1967, Peraturan pengawasan kerja di dalam tam- 
bang.

Mengingat akan pentingnya pengawasan ketenagaker ja<- 
an/perburuhan dan untuk menyesuaikan dengan keadaan kete
nagaker jaan sekarang, maka diperlukan peraturan pengawasan 
ketenagaker jaan yang baru yang merupakan kesatuan gerak, 
keterpaduan pengawasan sehingga tidak terjadi tumpang tin- 
dih, kesimpang siuran dan pemborosan dalam pelaksanaannya,

Keterpaduan pengawasan itu sejak tanggal 23 Agustus 
1984 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
No.. PER-03/taENA984 tentang Pengawasan Ketenagaker jaan 
Terpadu.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut, 
semiia peraturan perundang-undangan ketenagaker jaan yang 
mengatur tentang wewenang, fungsi, serta tugas dan tang 
gung jawab Pegawai Pengawas Perburuhan dan Pegawai Penga- 
was Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertentangan 
dengan. Peraturan Menteri tersebut dinyatakan tidak berla- 
ku„(pasal 14). Namun bentuk-bentuk pengawasan yang telah 
ada masih tetap berlaku sepanjang belum tercakup dalam 
bentuk-bentuk pengawasan yang diatur dalam Peraturan Men
teri tersebut (pasal 5 ayat 4).

Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu adalah suatu 
sistem pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
yang merupakan rangkaian kegiatan :
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- penyusunan rencana;
- pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja;
- penindakan korektif baik secara preventif maupun 

secara represif;
- pelaporan hasil pemeriksaan (pasal 1 (d)).

Mengenai penyusunan rencana pengawasan diatur da
lam pasal 3 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan 
ketenagakerjaan terpadu didasarkan atas rencana kerja pe
ngawasan :
a, Kepala Seksi Pengawasan Ketenagaker jaan menyusun rencâ - 

na kerja pengawasan di Kantor Departemen Tenaga Kerja 
dengan memperhatikan keadaan ketenagaker jaan di daerah- 
nya, setelah berkonsultasi dengan Kepala Kantor Depar- 
temen Tenaga Kerja.

b. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagaker jaan wajib membina 
dan memberi petunjuk-petunjuk tekhnis dalam menyusun 
rencana kerja pengawasan seperti tersebut sub (a).

Mengenai pemeriksaan di perusahaan, penindakan ko
rektif, dan pelaporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pa
da wewenang, fungsi, dan tanggung jawab pegawai. pengawas 
ketenagakerjaan dalam Peraturan Menteri tersebut.

i

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terpadu ini 
bertujuan untuk : .
a. Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

ket enagakerj aan.
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b. Member! penerangan tekhnis serta nasehat kepada pengu
saha atau pengurus dan ata.u tenaga kerja tentang hal- 
hal yang dapat menjamin pelaksenaan efektif daripada 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

c. Mengumpulkan bahan-bahan keter&ngan tentang hubungan 
kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas 
guna pembentukan dan penyempuma,an peraturan perundang- 
undangan ketenagakerjaan (pasal 2).

Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu dilaksanekan 
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, yaitu, pegawai De- 
partemen Tenaga Kerja yang diberi tugas mengawasi pelak- 
sanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang 
terdiri dari Eegawai Pengawas Uraum dan Pegawai Pengawas 
Spesialis. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tersebut di- 
tunjuk oleh Menteri dan diberi legitimasi sesuai dengan 
bidangnya masing-raasing (pasal 5 ayat 2).

Bagaimana prosedur penunjukan pegawai pengawas ter
sebut dan bagaimana bentuk legitimasi yang diberikan ti
dak diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh Peraturan, Men
teri tersebut. Dalam hal demikian, maka dipergunakan pe
raturan pengawasan ketenagakerjaan yang telah ada yang 
mengatur persoalan tersebut.

Menurut pasal 2 Undang-undang No. 3 Th. 1951 ten
tang Pengawasan Perburuhan, yang menunjuk pegawai-pegawai 
yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan
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adalah Menteri yang diserahi urusan perburuhan atau pega
wai yang ditunjuk olehnya. Kemudian Menteri yang diserahi 
urusan, yaitu Menteri Tenaga Kerja, dengan keputusannya 
No. 152 Th. 1967 telah menunjuk Direktur Jendral Perlindu
ngan dan Perawatan Tenaga Kerja sebagai pegawai yang ber- 
hak menetapkan pegawai-pegawai yang diberi kewajiban men
jalankan pengawasan perburuhan. Selanjutnya Direktur Jen
dral Perlindungan dan Perawatan Ketenagakerjaan melalui 
keputusannya No. 3 Th. 1969 telah merautuskan sebagai beri
kut :
Pertama : Menunjuk sebagai pegawai-pegawai yang diberi ke- 

wajiban menjalankan pembinaan norma-norma per- 
lindungan tenaga kerja (pengawasan perburuhan) 
termaksud di dalam pasal 1 sub pasal 2 Undang- 
undang No. 3 Th. 1951 : semua pegawai operasio- 
nil dalam bidang pembinaan norma-norma perlindu
ngan kerja, yakni pegawai-pegawai yang telah me- 
miliki keahlian yang sah (qualified) untuk men- 
jalankaft tugas-tugas pokok dalam urusan pembi
naan norma-norma perlindungan tenaga kerja.

Kedua : 1. Tanda legitimasi yang sah adalah surat tanda 
legitimasi yang ditandatangani oleh kami 
sendiri;

2. Pegawai-pegawai yang ditunjuk harus membawa 
tanda legitimasi tersebut setiap waktu mereka
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menjalankan tugas keluar;
3. Tanda legitimasi yang baru akan dikeuarkan 

setelah diterima permohonan dari Kepala Kan- 
tor Daerah Departeman Tenaga Kerja dengan 
menyerahkan kembali tanda legitimasi yang 
lama dengan disertai dua buah foto dari ma- 
sing-masing pegawai yang bersangkutan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang 
ditetapkannya (tanggal 1 Pebruari 1969).

Selanjutnya dalam penjelasan Keputusan tersebut di 
atas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pegawai opera- 
sionil dalam bidang pembinaan norma-norma perlindungan 
tenaga kerja, yakni pegawai-pegawai yang telah memiliki 
keahlian yang sah (qualified) untuk menjalankan tugas-tu- 
gas pokok dalam urusan pembinaan norma-norma perlindungan 
tenaga kerja" adalah mereka :
1. Yang karena jabatannya (ambtshalve) menjadi Kepala Da

erah, Kepala Resort, atau Kepala Sub Resort berhak men
jalankan tugas pengawasan.

2. Para pegawai yang berpangkat tekhnis dalam lingkungan 
Direktorat Pengawasan Perburuhan dahulu;

3. Para lulusan Lembaga Pendidikan dan Latihan Jabatan da
lam bidang Labour Inspection (baik yang berpendidikan 
Universitas maupun Latihan Jabatan).

4. Yang berpendidikan Universitas yang disahkan sebagai pe
gawai yang qualified.
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Telah dikemukakan di atas bahwa pengawasan ketena- 
gakerjaan dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagaker- 
jaan yang terdiri dari pegawai pengawas umura dan pegawai

pengawas spesialis.
Yang dimaksud pegawai pengawas umum adalah Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan yang diserahi tugas raengawasi pe
laksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan se
cara preventif (pasal 1 (b)), Pengawasan secara preventif 
ini adalah pengawasan berupa pemberian ijin bagi majikan/
pengusaha yang ingin mengadakan penyimpangan dari keten-

■ 35tuan perburuhan dengan alasan tertentu.
Sedangkan yang dimaksud Pegawai Pengawas Spesialis 

ialah Pegawai Pengawas Ketenagaker jaan yang diserahi tugas 
mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketena
gaker jaan baik secara preventif maupun represif (pasal 1 

(c)).
Pengawasan represif dilakukan dengan jalan mengun- 

jungi tempat kerja pada waktu-waktu tertentu.
Dengan mengunjungi tempat kerja ini pegawai terse

but menjalankan tiga tugas pokok, yaitu :
1 . melihat dengan jalan memeriksa dan raenyelidiki sendiri 

apakah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan di-

Imam Soepomo I, op. cit,, h. 136 
36Ibid.

35
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jalankan oleh majikan dan jika tidak demikian halnya, 
mengambiltindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin 
pelaksanaajinya itu;

2. membantu baik buruh maupun pihak majikan atau pimpinan 
perusahaan dengan jalan memberi penjelasan tekhnis dan 
nasehat yang mereka perluksn agar mereka menyelami apa- 
kah yang dimint a oleh peraturan dan bagaimanakah melak- 
sanakannya;

3 . menyelidiki keadaan perburuhan dan mengumpulkan bahan- 
bah an yang diperlukan untuk penyusunan perundang-undang- 
an perburuhan dan penetapan kebijaksanaan pemerintah. 37

Pengawasan represif ini, khususnya yang mengenai 
pengusutan pelanggaran, seperti dikatakan di atas, dilaku- 
kan pula oleh pegawai-pegawai yang berkewajiban mengusut 
pelanggaran pada umurnnya, yaitu, polisi negara.

Fungsi dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah 
sebagai berikut : ‘
1 . Pegawai Pengawas Umum berfungsi untuk mengawasi pelak- 

sanaan peraturan perundang-undangan ketenagaker jaan 
yang bersifat preventif dan represif non yudicial (pa
sal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: 03/faEN/1984).

2. Pegawai Pengawas Spesialis berfungsi untuk mengawasi 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerja
an baik bersifat preventif maupun represif (pasal 1 0).

Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan tersebut 
di atas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan mempunyai wewe- 
nang sebagai berikut :

37Ibid.
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1. Pegawai Pengawas Umum berwenang : (pasal 8)
a. Memasuki tempat kerja;
b. Meminta keterangan baik lisan maupun tertulis kepa- 

da pengusaha atau pengurus, dan atau tenaga kerja 
atau serikat buruh/serikat tenaga kerja tanpa diha- 
diri pihak ketiga;

c. Menjaga, membantu dan memerintahkan pengusaha atau 
pengurus dan atau tenaga kerja agar mentaati pera
turan perundang-undangan ketenagakerjaan;

d. Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan yang belum je- 
las dan atau tidak diatur dalam peraturan perun-
d ang-undangan;

e. Memberikan peringatan atau tegoran terhadap penyim
pangan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;

f. Meminta bantuan polisi apabila ditolak memasuki pe
kerjaan atau tempat kerja atau pihak-pihak yang di- 
panggil tidak memenuhi panggilan;

g. Meminta pengusaha atau pengurus seorang untuk men- 
dampingi dalam melakukan pemeriksaan.

2. Pegawai Pengawas Spesialis berwenang : (pasal 11)
a. Memasuki tempat kerja;
b. Meminta keterangan baik lisan maupun tulisan kepa- 

da pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja 
atau serikat buruh tanpa dihadiri oleh pihak ketiga;

c. Menjaga, membantu dan memerintahkan pengusaha atau
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pengurus dan tenaga kerja agar mentaati peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan;

d. Memberikan peringatan atau tegoran terhadap penyim- 
pengan peraturan perundang-undangan yang telah di- 
tentukan;

e. Melakukan pengujian tehnik persyaratan keselamatan 
dan kesehatan kerja;

f. Menetapkan dan menyelesaikan raasalah kecelakaan 
yang berhubungan dengan hubungan kerja;

g. Memanggil pengusaha atau pengurus dan atau tenaga 
kerja atau serikat buruh;

h. Membuat berita acara setiap pelanggaran;
i. Melarang pemakaian atau penggunaan bahan/alat pesa- 

wat yang berbahaya;
j. Meminta bantuan polisi apabila ditolak memasuki. pe

rusahaan atau tempat kerja atau pihak-pihak yang 
dipanggil tidak memenuhi panggilan;

k. Meminta pengusaha atau pengurus seorang pengantar 
untuk mendampingi dalaxa melakukan pemeriksaan;

1. Melaksanakan penyidikan aetiap pelanggaran peratu
ran perundang-undangan. . 
Disamping wewenang tersebut Pegawai Pengawas Kete

nagaker jaan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Pegawai Pengawas Umum mempunyai tugas dan kewajiban : 

(pasal 9) .
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a. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan kontrol di pe
rusahaan atau di tempat kerja;

b. Memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepa
da para pekerja dan pengusaha atau pengurus tentang 
peraturan perundang-undangan ketenagaker jaan;

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh yeng per- 
lu dirahasiakan dalam menjalankan tugas dan kewaji- 
bannya;

d. Melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan 
tugas dan kewajibannya;

e. Mencatat hasil pemeriksaan dalam buku Akte Pengawa- 
sa Ketenagakerjaan dan disimpan oleh pengusaha atau 
pengurus.

2. Pegawai Pengawas Spesialis mempunyai tugas dan kewaji-
ban (pasal 12) :
a. Melaksanakan kontrol dan pemeriksaan di perusahaan 

atau di tempat kerja;
b. Memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan ke

pada tenaga kerja dan pengusaha atau pengurus ten
tang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh yang 
perlu dirahasiakan dalam menjalankan tugas dan ke- 
wajibannya;

d. Melaporkan segala kegiatan yang berhubungan dengan 
tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan;
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e. Mencatat hasil pemeriksaan dalam buku akte pengawa
san ketenagakerjaan dan disimpan oleh pengusaha 
atau pengurus.
Bagi Pegawai Pengawas yang tidak mematuhi kewajiban 

dan tugasnya diancam dengan sanksi pidana penjara selama- 
lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ra- 
tus rupiah dengan tidak atau dipecat dari hak memangku 
jabatan (pasal 6 Undang-undang No. 3 Th. 1951 tentang Pe
ngawasan Perburuhan). .

Dalam Peraturan Pengawasan Ketenagaker jaan Terpadu 
tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi 
bagi pegawai pengawas yang tidak mematuhi tugas dan kewa- 
jibannya. Oleh karena itu, untuk hal tersebut diperguna- 
kan ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 1 Th. 1951 terse
but di atas.
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PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PEKERJA WANITA 
DALAM PRAKTEK

Pada umumnya peraturan perundang-undangan yang pa
da prinsipnya memberi perlindungan bagi wanita tidak me*, 
nyebutkan wanita secara tersendiri. Walaupun di dalam hu- 
kum perburuhan ada beberapa peraturan khusus yang menga
tur perlindungan bagi tenaga kerja wanita. Peraturan khu
sus ini tidak dibuat untuk mendiskriminasi antara pria 
dan wanita, tetapi lebih ditujukan untuk memberikan per
lindungan terhadap wanita sehubungan perbedaan sifat-si- 
fat alamiahnya dan untuk meletakkan norma-norma perlindu
ngan kesusilaan dan kesehatan karena adanya perbedaan 
alamiah tersebut.

Untuk dapat terlaksananya perlindungan khusus itu 
dalam praktek sehari-hari diperlukan sa-ling pengertian, 
kesadaran, dan rasa tanggung jawab penuh dari mereka yang 
terkait, yaitu, pemerintah sebagai pembuat undang-undang, 
pengusaha, dan pekerja wanita sebagai pelaksana un
dang-undang.

Dalam praktek, ada kemungkinan pengusaha mengabai- 
kan, melanggar, atau tidek mematuhi undang-undang dan pe
raturan ketenagakerjaan yeng ada, sehingga tidak saja ke
sehatan dan keselamatan pekerja wanitanya tidak terlindu-

BAB IV
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ngi, tetapi juga hak-haknya masih belum diberikan secara 
benar menurut ketentuan yang ada. Salah satu contohnya 
adalah pengusaha yang mengijinkan pekerja wanitanya cuti 
selama tiga bulan untuk melahirkan, tetapi selama pekerja 
wanita tersebut tidak bekerja, ia tidak menerima upah, 
sehingga karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dia ter- 
paksa tetap bekerja sampai saat melahirkan tiba dan hanya 
setelah satu bulan dari melahirkan, dia kembali bekerja. 
Akibat dari pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan ini 
dampaknya begitu luas, tidak saja bagi kesehatan pekerja 
itu sendiri, tetapi juga bagi kehidupan bayi yang baru 
dilahirkan baik secara fisik maupun secara psikologis.ini 
hanya salah satu saja dari pelanggaran yang dilakukan pe
ngusaha. .

Pada umumnya pekerja wanita yang mendapat perlaku- 
an yang tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam 
menjalankan fungsinya sebagai pekerja di perusahaan, lebih 
banyak didapati pada mereka yang :
1. Bekerja pada perusahaan yang tidak: mempunyai peraturan- 

peraturan ketenagaker jaan yang jelas atau bila ada ma
ka peraturan-peraturan perusahaan tersebut menyimpang atau tidak selaras dengan perundang-undangan atau hu
kum ketenagakerjaan yang berlaku.

.2. Bekerja dengan pengetahuan serta keterampilan yang ter- batas dan hanya sedikit atau soma sekali tidak raengeta- 
hui hak dan kewajibannya sebagai pekerja, yang sebenar- 
nya sudah diatur oleh undang-undang atau hukum ketenagaker jaan yang sudah ada. 38

Patimah Yunus, op. cit.. h. 72.
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Mereka pada uraumnya datang dari golongan ekonomi 
lemah, sehingga lapangan kerja bagi raerekapun sempit se- 
kali selain itu golongarj mereka adalah juga merupakan go
longan yang dapat dikatakan mayoritas dari keseluruhan 
angkatan pencari kerja.

Telah kita ketahui bahwa UUD 1945, GBHN, serta pe
raturan perundang-undangan Ketenagakerjaan telah memberi
kan perlindungan hak dan kewajiban tanpa membedakan pria 
dan wanita, sementara dalam beberapa hal ada peraturan 
khusus untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang 
dibuat untuk melindungi pekerja wanita, sesuai dengan 
sifat-sifat alamiahnya.

Oleh karena itu bila ada pelanggaran atau penyim
pangan peraturan perundang-undangan itu yang memang ter- 
bukti raengurangi hak, kesejahteraan serta perlindungan 
terhadap pekerja wanita, seharusnyalah hal itu ditin- 
jau secara teliti, mengapa hal tersebut telah dan masih 
terjadi sampai saat ini.

Untuk pemecahan masalah itu mungkin pihak-pihak . 
yang terkait harus mulai mawas diri, misalnya pihak peme
rintah sebagai perabuat undang-undang mengadakan penilaian 
apakah penyampaian peraturan perundang-undangan kepada 
para pekerja sudah dilaksanakan lengkap dengan pengawasan 
yang diperlukan, bagaimana sanksi-sanksi yang diterapkan 
selama ini, apakah memang cukup bemianfaat sebagai sarana
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membuat pengusaha/majikan patuh menjalankan peraturan per
undang-undangan ketenagakerjaan yang ada?

Dari pihak pengusaha, misalnya mencari tahu apakah 
yang menyebabkan tidak atau belum menerapkan peraturan 
ketenagakerjaan yang ada, apakah karena tidak tahu,.tidak 
mau tahu, tidak mau rugi atau alasan yang lain, misalnya 
keadaan perusahaan ditinjau ditinjau dari segi kesanggu- 
pan produksi, keuangan, pemasaran, dan sebagainya.

Dari pihak buruh/pekerja, hendaknya memahami dengan 
adanya upah,kesejahteraan dan perlindungan yang memadai 
harus mengimbangi pula dengan produktifitas dan kualitas 
yang tinggi. Karena dengan produktifitas dan kualitas yang 
rendah tidak mungkin perusahaan mampu mengimbangi dengan 
upah, kesejahteraan dan perlindungan yang memadai.

Selain itu, harus disadari pula masih banyak peru
sahaan yang harus menghadapi harabatan operasional, jadi 
bukan karena mereka mengeksploitasi pekerja wanitanya, ma
ka mereka tidak atau belum dapat memberikan kesejahteraan 
dan perlindungan yang sesuai dengan peraturan ketenagaker- 
jaan yang ada, tetapi dalam beberapa hal mereka masih mem- 
butuhkan bantuan-bantuan khusus baik dari pemerintah mau
pun dari sesaraa pengusaha.

Selanjutnya,apa yang seharusnya dilakukan terhadap 
pekerja wanita agar mereka mendapatkan hak, kesejahteraan, 
dari perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan ketenaga-
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kerjaan yang ada?
Pertama ; mereka harus mengetahui adanya peraturan perun
dang-undangan yang melindungi hak dan kewajibannya sebagai 
pekerja wanita, kemudian mereka harus mengerti bahwa pera
turan khusus yang ada dibuat tidak untuk mendiskriminasi- 
kan mereka, tetapi merupakan kebijaksanaan sehubungan 
dengan adanya perbedaan si fat alami antara pria dan wani
ta yang sangat mempengaruhi tidak saja pekerja wanita itu 
sendiri, tetapi anak-anak dan suaminya.
Kedua ; menanamkan kesadaran kepada pekerja wanita bahwa 
dengan adanya peraturan ketenagakerjaan khusus untuk diri- 
nya, mereka tetap mempunyai kewajiban berproduktifitas 
yang sama di tempat kerjanya dengan penuh tanggung jawab. 
Hal ini perlu dilakukan karena banyak pekerja wanita yang 
menggunakan cuti haid dengan anggapan bahwa memang itu 
adalah haknya tanpa memperhatikan produktifitasnya yang 
hilang dalam dua hari kerja (waktu yang dipalcai. istirahat 
haid), bahkan ada kesan produktifitasnya malah menurun. 
Misalnya, pekerja wanita yang mengambil cuti/istirahat 
haid pada hari Selasa dan Rabu, maka hari selanjutnya ia 
harus mampu membuktikan bisa berprestasi sejajar bahkan 
melebihi pekerja pria. Dia hendaknya bertekat harus dapat 
memberikan hasil yang lebih baik dari pada yang diberikan 
oleh pekerja pria yang bekerja tanpa kekhususan. Hal ini 
tidak diharuskan tetapi sangat baik dianjurkan dan untuk 
dilaksanakan oleh para pekerja wanita.
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1. Tata cara Mempeker.iakan Pekerja Wanita 
Pada Malam Hari

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan persamaan 
hak antara pekerja pria dan pekerja wanita, te
lah banyak perusahaan yang jenis pekerjaannya menurut si- 
fat, tempat, dan keadaan seharusnya dijalankan oleh peker
ja wanita pada malara hari, yaitu, pekerjaan yang membutuh- 
kan ketelitian, kerapihan, dan ketekunan mempekerjakan pe
kerja wanita pada malam hari. Hal irii sebenaraya merupakan 
penyimpangan dari ketentuan peraturan ketenagaker jaan yang 
dilakukan oleh pengusaha, karena pada prinsipnya peraturan 
ketenagakerjaan di Indonesia melarang pengusaha mempeker- 
jaKan pekerja wanita pada malam hari. Namun ada perkecua- 
lian dari larangan itu, yaitu, pengusaha boleh mempekerja
kan pekerja wanita pada malam hari asalkan memenuhi 
syarat-syarat tertentu dan dilakukan dengan prosedur/tata 
cara yang benar. Peraturan yang mengatur tat a cara’ mempe
kerjakan pekerja wanita pada malam hari, yaitu, Pera
turan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04/^IEN/l989 tentang 
Tata cara Mempekerjakan Pekerja Wanita Pada Malam Hari.

Dalam pasal 7 Undang-undang No, 12 Th. 1948 jo Un
dang-undang No. 1 Th. 1951 ditentukan bahwa orang wanita 
tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali 
jikalau pekerjaan itu menurut si fat, tempat dan keadaan 
seharusnya dijalankan oleh wanita. Berhubung ketentuan pa
sal 7 tersebut belum diberlakukan sebagaimana mestinya,
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maka sebagai pedoman dipergunakan peraturan dari jam an 
Hindia Belanda, yaitu, Ordonantie 1925 Staatsblad nomor 
647, Matregelen ter beperking van de Kinderarbeid en de 
Nachtarbeid van de Vrouwen (Peraturan Pembatasan Kerja 
Anak dan Kerja Wanita pada malam hari) yang dalam pasal 3 
antara lain menyatakan bahwa larangan mempekerjakan peker
ja wanita pada malam hari dikecualikan bagi perusahaan 
tertentu berhubung dengan kepentingan khusus dari perusa
haan dengan seijin pemerintah. Staatsblad ini telah menen- 
tukan perusahaan tertentu saja yang memperoleh ijin. Oleh 
karena itu peraturan itu dikatakan bersifat kaku.

Selanjutnya Staatsblad tersebut dicabut dan diganti 
dengan Staatsblad 1941 nomor 45 yang pada pokoknya memberi 
kuasa kepada Kepala Pengawasan Perburuhan untuk memberikan 
ijin bagi perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja wani
ta pada malam hari dengan syarat-syarat yang telah ditetap
kan.

Lebih lanjut tentang masalah perijinan dan syarat- 
syarat mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari 
diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 04/taEN/ 
1989 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Wanita Pada 
Malam Hari.

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri tersebut ditentukan 
bahwa pengusaha yang akan mempekerjakan pekerja wanita pa
da malam hari sesuai dengan pasal 3 Staatsblad 1925 nomor 
647 harus mengajukan permohonan tertulis dengan bermeterai

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ... HERI SAMSURI 



83

kepada Kandepnaker setempat, dengan dilampiri :
a. Jenis usaha dan si fat pekerjaan perusahaan yang bersang

kutan ;
b. Alasan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja wanita 

pada malam hari ;
c. Surat pemyataan kesanggupan pengusaha untuk memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 »
Lebih jelasnya, pasal 3 Staatsblad 1925 nomor 647 

menyatakan :
Seorang wanita antara pukul sepuluh malam dan pukul 
lima pagi tidak boleh menjalankan pekerjaan seperti 
yang termaksud pada ayat pertama pasal 2, sepanjang 
untuk itu tidak ada ijin dari atau berdasarkan surat 
keputusan Pemerintah untuk perusahaan tertentu pada 
umumnya atau untuk pabrik, tempat kerja atau perusa
haan tertentu pada khususnya, sesuatunya berhubung 
dengan kepentingan khusus dari perusahaan. 38

Kemudian untuk mengatur penggunaan pekerja wanita
pada malam hari dipergunakan Regeringbesluit nomor 12 ta-
hun 1941, Staatsblad no. 45 yang dalam pasal 1 antara lain
dinyatakan sebagai berikut :

Kepala Direktorat Pengawasan Perburuhan, berdasarkan 
keperluan khusus suatu perusahaan dapat memberikan ijin 
kepada pabrik, tempat kerja atau perusahaan tertentu 
' untuk jangka waktu dan dengan syarat yang ditetapkannya, 
mempekerjakan wanita sampai jumlah tertentu, antara pu
kul sepuluh malam dan pukul lima pagi. 39

Adapun bentuk permohonan ijin tersebut seperti terlampir.

3®Suma*mur, op. cit.. h. 174 
39Ibid., h. 175.
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Perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja wanita 
pada malam hari adalah perusahaan yang memenuhi syarat- 
syarat : (pasal 2) .
a* Sifat pekerjaan atau jenis usaha memerlukan kerja terus 

menerus atau
b. Untuk mencapai target produksi atau
c. Untuk memperoleh mutu produksi yang lebih baik bilamana 

dikerjakan oleh pekerja wanita.
Kemudian pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada 

malam hari harus menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesu- 
silaan, dengan memenuhi syarat-syarat berikut : (pasal 3 )
a. Pekerja wanita tidak dalam keadaan hamil ;
b. Pekerja wanita berumur sekurang-kurangnya. 18 tahun atau 

sudah kawin.
c. Menyediakan angkutan antar jemput ;
d. Memberi makanan dan minuman bergisi ;
e. Mendapat persetujuan dari suami/orang tua/wali ;
f. Memperhatikan kebiesaan setempat.

Persyaratan-persyaratan clalam pasal 3 ini diharus- 
kan bagi pengusaha, mengingat pekerja wanita jika dipeker- 
jakan pada malam hari banyak mengsndurig kelemahan-kel emar-. 
han, antara. lain : '
a. daya tahan untuk bekerja pada malam hari adalah kursng, 

karena pengaruh mengantuk, hawa yang dingin;
b. buruh wanita yang mempunyai suami dan anak-anak, piki- 

rannya tidak akan terpusat sepenuhnya;
c. kelemahan-kelemahan pribadi sebagai kaum hawa yang mu-
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dah terpengaruh oleh kaum pria yang mempergunakan kesem- 
patan pada saat-saat yang mengontungkannya;

d. kaum wanita mudsh panik, terlebih-lebih pada saat-saat 
di mana perhatiannya tidak terpusat. 41

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan tersebut di 
atas, maka bagi pekerja wanita sangat diperlukan perleng- 
kapan kerja untuk menjalankan tugas pekerjaan di malam ha
ri, seperti ;
a. baju hangat untuk menahan suhu atau hawa dingin pada 

waktu keberangkatan dari rumahnya ke perusahaan;
b. kendaraan antar jemput bagi mereka yang perumahannya 

agak jauh dari perusahaan;
c. ruang kerja yang cukup menghangatkan, dengan jalan pem- 

berian penerangan dengan lampu-lampu 100 watt ke atas;
d. ruangan kerja yang terbuka di mana pengawasan dapat mu- 

dah dilakukan dengan seksama;
e. pemberian makan malam yang hangat yang dapat dimanfaat- 

kan pada waktu istirahat. 42
Selanjutnya di dalam pasal 4 Peraturan Menteri ten

tang Tata Cara Itfempekerjakan Pekerja V/anita Pada Malam Ha
ri tersebut di atas dikatakan bahwa semua ketentuan yang 
bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak 
berlaku. Ini berarti ket'entuan-ketentuan yang tidak ber
tentangan atau menunjang Feraturan Menteri tersebut adalah 
masih berlaku, seperti, pasal 3 Ordonansi nomor 647 tahun 
1925 dan Staatsblad nomor 45 tahun 1941 tentang Penetapan 
Baru yang berhubungan dengan kerja malam untuk wanita.

41Ibid., h. 178.
42Ibid.
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2. Penerapan Peraturan Perlindungan Khusus Ba,gj
Pekerja wanita di PT Filtrona Indonesia

Dari wawancara yang saya lakukan dengan pimpinan 
PT Filtrona Indonesia diperoleh keterangan-keterangan 
yang saya uraikan di bawah ini. .

PT Filtrona Indonesia adalah sebuah perusahaan 
modal asing yang dilcelola oleh seorang pengusaha Inggris 
yang bemama Paul .Voolfall. Perusahaan ini berkedudukan 
di Jalan Rungkut Industri III/32-32A dan didirikan tang- 
gal 8 Maret 1988. Perusahaan ini bergerale, dalam bidang 
Industri filter rokok. '

Dalam Perusahaan tersebut dipekerjakan 20 orang 
pekerja wanita disamping pekerja pria, yang
terdiri dari 7 orang berstatus sudah kawin dan 13 orang 
berstatus belum kawin.

Pengaturan waktu kerja di perusahaan tersebut di- 
bagi dalam 3 (tiga) shift, yaitu :

- shift I : pukul 06.00 - 14.00 Y/IB.
- shift II : pukul 14.00 - 22.00 '//IB.
- shift III : pukul 22.00 - 06.00 WIB.

Untuk pekerja wanita hanya dipekerjakan pada shift 
I dan II, sedangkan pada shift III hanya dipekerjakan 
pekerja pria. .

Para pekerja tersebut bekerja berdasarkan perjan- 
jian kerja terbatas (kontrak) yang ditandatangani oleh

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ... HERI SAMSURI 



87

pekerja yang bersangkutan dan pimpinan perusahaan. Ada- 
pun isi perjanjian kerja terbatas (kontrak) tersebut 
antara lain pada pokoknya sebagai berikut :
- Pasal 1 : Perusahaan bersedia menerima tenaga kerja

sebagai karyawan/karyavvati dengan kontrak 
selama 6 (enam) bulan.

- Pasal 2 : Mengatur tentang besamya gaji beserta tun-
jangan bagi pekerja yang bersangkutan.

- Pasal 3 jo pasal 6 : Pekerja beraedia menjalani masa
percobaan/trainee selama 3 (tiga) bulan tan
pa tunjangan pengobatan.

- Pasal 4 t Pada pokoknya mengatur, kontrak kerja terse-
■ but harus diperbaharui setiap masa kontrak

habis. Bagi pekerja yang tidak memungkinkan 
lagi memperpanjang masa kontrak, perusahaan 
akan memutus hubungan kerja secara sepihak 
tanpa syarat/peyangon.

- Pasal 5 ; Pihak pekerja harus menerima dan mematuhi
semua persyaratan dan ketentuan maupun pera
turan Perusahaan yang berlaku dan melaksana
kan dengan penuh tanggung jawab.

Peraturan Perusahaan, seperti yang dimaksud pa.da 
pasal 5 ketentuan kontrak kerja di atas, dibuat oleh 
perusahaan dan disyahkan oleh Kant or v/ilayah Depart emen 
Tenaga Kerja Jawa Timur.
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Dalam kaitannya dengan perlindungan khusus bagi pe
kerja wanita, di dalam Peraturan Perusahaan PT Filtrona 
antara lain diatur tentang i
1. Cuti hamil/melahirkan *

Cuti hamil/melahirkan di dalam Peraturan Perusahaan 
diatur pada pasal V ayat (1) yang menentukan bahwa cuti 
hamil/melahirkan diberlkan kepada karyawati yang melahir
kan, yaitu, selama 1-̂ bulan menjelang melahirkan dan 1-& 
bulan setelah melahirkan atau gugur kandung dan selama itu 
gajinya dibayar penuh oleh perusahaan. Selanjutnya dalam 
pasal V ayat (2) ditentukan bahwa cuti hamil/melahirkan 
wajib diminta secara tertulis sebelum cuti dimulai, dengan 
mentertakan surat keterangan dokter/bidan yang memeriksa.

Dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan 
ketenagaker jaan yang berlaku, baik Undang-undang Kerja 
No. 12 Th. 1948 maupun peraturan pelaksanaannya, yaitu, 
Peraturan Pemerintah No. 7 Th. 1948, ketentuan tersebut di 
atas sudah sesuai. Namun Peraturan Perusahaan ini tidak 
menentukan batas waktu permohonan cuti seperti yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Th. 1948. Ini berarti 
permohonan cuti hamil/melahirkan di perusahaan tersebut 
bisa diajukan sampai batas cuti akan dimulai. Adanya batas 
waktu permohonan cuti seperti pada Peraturan Pemerintah 
No. 7 Th. 1948, yaitu, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) 
hari sebelum waktu cuti dimulai, adalah penting bagi peru-
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sahaan untuk melakukan pembenahan seperlunya karena peker
jaan yang ditinggalkan cuti.

Sejak mulai beroperasinya PT Piltrona tahun 1988 
sampai sekarang, jumlah pekerja wanita perusahaan tersebut 
yang mengambil cuti harail/melahirkan sebanyak tiga orang. 
Masing-masing telah diperlakukan sesuai dengan Peraturan 
Perusahaan. Setelah selesai cuti yang mereka ambil, mereka 
bekerja kembali sesuai posisi kerjanya semula. .
2. Cuti Haid

Dalam Peraturan Perusahaan tersebut cuti haid dia
tur dalam pasal V ayat (3) yang menentukan sebagai beri 
kut : "Cuti haid 2 hari kerja, 1 hari pertama dan kedua 
dengan upah penuh". Peraturan Perusahaan tersebut tidak 
menentukan lebih lanjut bagaimana prosedur pengambilan 
cuti haid seperti yang diatur dalam 1 ayat (2) Peraturan 
Perusahaan tersebut tidak menentukan lebih lanjut bagai- 
mana prosedur pengambilan cuti haid seperti yang diatur 
dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Th.
1948 yang menentukan bahwa majikan/pengusaha dianggap ti
dak mengetahui tentang keadaan haid pekerja wanitanya bi- 
la yang berkepentingan tidak memberitahukan hal itu kepa- 
danya. Ini berarti pekerja yang bersangkutan, untuk dapat 
cuti haid, ia harus memberitahukan kepad pimpinannya bah
wa ia sedang haid. akibat dari tidak adanya ketentuan ter
sebut di atas di Perusahaan tersebut, dalam praktek seha-
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ri-hari, para pekerja wanitanya mengambil cuti haid seca
ra rutin setiap bulan tanpa prosedur yang jelae. Mereka 
menganggap cuti haid sebagai hari libur tambahan.

Telah saya kemukakan di muka bahwa waktu kerja di 
PT Filtrona dibagi dalam 3 (tiga ) shift :

- shift I : pukul 06.00 - 14.00 WIB.
- shift II : pukul 14.00 - 22.00 WIB
- shift III : pukul 22.00 - 06.00 WIB,

Pekerja wanita hanya dipekerjakan pada shift I 
dan II sedangkan shift III hanya dipekerjakan pekerja 
pria. Apabila ditinj.au dari larangan mempekerjakan wanita 
pada malam hari hal tersebut di atas tidaklah melanggar. 
Seperti yang telah saya kemukakan dalam bab II, batasan 
malam menurut Undang-undang Kerja 1948 dan menurut Maatre- 
gelen adalah berbeda. Pasal 7 Undang-undang Kerja memberi 
batasan malam adalah pukul 18.00 - 06.00, sedangkan pasal 
3 Maatregelen memberi batasan malam adalah pukul 22.00 - 
05.00. Berhubung pasal 7 Undang-undang Kerja belum diber- 
lakukan maka yang diberlakukan sekarang adalah ketentuan 
pasal 3 Maatregelen di atas.

Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja 
wanita yang menikah, hamil atau melahirkan, belum pern ah 
terjadi di perusahaan tersebut. Kalaupun ada, hal itu 
adalah kehendak pekerja wanita itu sendiri.

Mengenai hal cuti di luar tanggungan perusahaan
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tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan. Menurut pimpinan 
Perusahaan tersebut, belum pemah terjadi pekerja wanita- 
nya yang tidak mampu melakukan kerja sebelum waktu cuti 
melahirkan dimulai. Seandainya hal itu terjadi, perusaha
an akan memperlakukan pekerja wanita tersebut seperti cuti 
sakit atau mungkin pekerja pekerja wanita tersebut akan 
keluar dari perusahaan dengan kehendaknya sendiri. .

Akhirnya, bagaimenakah kualitas dan produktifitas 
pekerja wanita dengan adanya peraturan perlindungan khusus 
baginya dibanding pekerja pria? Menurut pimpinan perusa
haan tersebut kualitas dan prbduktifitasnya beragam. Ada 
pekerja wanita yang lebih terampil daripada pekerja pria 
sehingga kualitas dan produktifitasnya lebih baik. Ada 
yang kurang terampil sehingga kualitas dan produktifitas
nya lebih rendah.dibanding pekerja pria.

Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan di 
atas, menurut pendapat saya, penerapan ketentuan-ketentu 
an perlindungan khusus bagi pekerja wanita di PT Piltrona 
masih sebagian yang sudah dilaksanakan. Hal ini bukan ber- 
arti perusahaan tersebut dengan sengaja melanggar keten
tuan peraturan perlindungan, tetapi antara lain disebab- 
ka sebagai berikut :

1. Kondisi Perusahaan tersebut yang lebih banyak meng- 
gunakan mesin sehingga hanya memerlukan pekerja 
wanita sedikit.
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2. Perusahaan tersebut belum lama berdiri sehingga 
hanya sedikit terjadi peristiwa-peristiwa yang 
membutuhkan perlindungan sehingga perusahaan merar- 
sa perlu mencatumkan peraturan perlindungan terten
tu pada peraturan perusahaannya.

3. Kurangnya pengetahuan pimpinan perusahaan akan pe
raturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di- 
tambah ketidaktahuan pekerja wanita yang bersang- 
kutan akan peraturan-peraturan ketenagaker jaan 
yang melindunginya sehingga perusahaan tidak beru- 
saha meningkatkan perlindungan terhadap pekerjanya. 
Hal ini mengakibatka pekerja wanita yang bersangku- 
tan tidak merasa terpacu untuk lebih meningkatkan 
kualitas dan produktifitasnya.

4. Kurangnya pengawasan dan Pembinaan dari Pemerintah. 
Menurut pimpinan perusahaan tersebut pegawai Depar- 
temen Tenaga Kerja datang ke Perusahaan tersebut 
hanya setahun sekali, itupun hanya untuk mengambil 
laporan tehunan perusahaan. Mengenai Pembinaan dari 
Departemen Tenaga Kerja, Perusahaan hanya mengirim 
beberapa wakil ke Kanwil Depnaker Jatim untuk men- 
dapat penyuluhan bila ada permintaan.
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PENUTUP

Sebagai penutup tulisa ini akan saya uraikan ten
tang kesimpulan dan saran-saran sebagai rangkuman dari 
keseluruhan pembahasan yang telah saya kemukakan dalam 
bab-bab terdahulu.
1. Kesimpulan

a. Perlindungan khusus bagi pekerja wanita yang 
sesuai dengan peraturan perundangan ketenagaker jaan yang 
berlaku masih dilaksanakan sebagian oleh PT Filtrona In
donesia. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi 
mengingat kondisi dan keadaan perusahaan yang memang ma
sih belum memerlukan pengaturan perlindungan khusus bagi 
pekerja wanita secara lebih lengkap.

b. Peraturan perlindungan khusus sebatas yang te
lah dimuat dalam Peraturan Perusahaan PT Filtrona Indone
sia telah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang 
berlaku. Dan selama ini peraturan perlindungan tersebut 
telah dilaksanakan dengan semestinya.

c. Jumlah pekerja wanita yang sedikit mengakibat- 
ksn di PT Filtrona belum dapat dibentuk Serikat Pekerja 
sehingga ketentuan perlindungan khusus bagi pekerja wa- 
nita di Perusahaan tersebut tidak dimuat dalam Kesepaka- 
tan Kerja Bersama, tetapi dimuat dalam Peraturan Perusa- 
haan.
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2. Saran-saran
a. Hendaknya pengawasan terhadap pelaksanaan pera

turan perlindungan khusus bagi pekerja wanita lebih di- 
tingkatkan, karena pengawasan ini selain bermanfaat bagi 
pekerja dan pengusaha juga bermanfaat bagi pemerintah, gu- 
na menyusun peraturan-peraturan ketenagaker jaan yang se
t e pat-t e patnya.

b. Perlindungan khusus yang diberikan oleh pengusa
ha dan Pemerintah melalui peraturan-peraturan ketenagaker- 
jaan dan peraturan-peraturan lainnya hendaknya dimbangi 
pula oleh pekerja wanita yang bersangkutan dengan mening
katkan kualitas dan produktifitas kerja.

c. Sebaiknya dalam mendayagunakan pekerja wanita, 
pekerja wanita dipekerjakan pada shift I dan II, yaitu, 
pukul 06.00 - 22.0,0 WIB. Dengan demikian bagi pekerja wa
nita yang sudah berkeluarga juga dapat melaksanakan tugas 
kerumahtanggaannya dengan baik.
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No.

Lam piran

Pcrihal

559/D D .I I/D pnp t/72  

9 /D p n p t/1 972

In n  kerja malam bagi 
w anita.

Jakarta , 17 Mci 1972.

Kepada
Yth. Semua Kepala K antor D acrah/ 
Ressort D cpartcm cn Tenaga Kerja 
di —

Masing-masing tem pat.

I N S T R U K S I

M engingat bahw a dcwasa in ib a n y a k  tu m b u h  lapangan keija  baru tcru tam a di bidang kcpariw isataan 
yang dalam  kcnyataannya m em pekerjakan tenaga kerja w anita  pada malam hari, dan sesuai dengan Itasil 
Raker 1972, m aka dengan ini diinstruksikan sebagai beriku t:

1. Pem ba tasan:

Di tcm pat-tem pat kerja seperti tersebut dalam  pasal 2 S tb l. 1925 No. 647 , dalam  hal-hal yang 
u rgen t, dapat d iadakan kerja malam bagi w anita dengan izin dari D epartcm en Tenaga K erja. Me- 

ngcnai urgensi ini di sam ping d itin jau  dari kepcntingan produksi perlu pula dari segi sosial dan 
adat-istiadat sctcm pat.

2. W ewcnang: ■

a. Di dalam  hal-hal seperti tersebut pada ad. I di a tas K antor Dacrah D epartcm en Tenaga Keija 
dapa t m em berikan izin guna m em pekerjakan tenaga kerja w anita pada m alam  liari.
A pabila dianggap perlu  K an to r Ressort D epartcm en Tenaga K eija dapat rrtcngeluarkan izin 
scm cn tara . ■

b . Bag) perm ohonan  izin:

1. yang diajukan secara k o lck tif u n tu k  beberapa perusahaan.

ii. yang diajukan olch  perusahaan yang operasinya m eliputi lebih dari satu  w ilayah K an to r 
D acrah D cpartcm cn Tenaga Kerja.

iii. yang diajukan olch perusahaan sclain daripada yang tersebu t pada ad. 1 di atas (m isalnya 
bar, res tau ran t, night club dan  scbagainya).

Izin d ikeluarkan  o lch  K an to r Pusat D cpartcm cn Tenaga Kerja (D irck to ra t Pem binaan  N orm a- 
no rm a Perlindungan Tenaga K eija).

3. Proscdurc:

a . Perm ohonan  izin d iajukan d i ataS m ctcrai Rp. 2 5 ,— diajukan kepada K an to r D aerah /K an to r 
Pusat D cpartcm cn Tenaga K erja, dengan d ik m p iri m ctcrai R p. 2 5 , -  (u n tu k  ku tip an ).

b . Sctclah  m cngadakan pcnclitian  seperlunya m aka K an to r Ressort D cpartcm cn Tenaga Kerja 
■ m e n c ru sk a n ' perm ohonan  tersebu t dengan d iserta i rekom endasi m engenai perlu /tid ak n y a

dikeluarkan  izin.

4 . T entang  izin kerja m alam :

a. Sete lah  pcm bcrian  izin harus benar-bcnar d itin jau  dari segi keadaan sifat telm is perusahaan tcr- 
scbut yang tak  dapa t d ih indarkan ;

b . Susunan izin licndaknya d ibuat seperti apa yang biasa d ikeluarkan  oleh  D irck to ra t Pem binaan 
N orm a-norm a Perlindungan Tenaga K erja;

c. P cnctapan  syarat-syarat dibatasi yang perlu saja dan m engenai hal-hal yang bcrhubungan  
langsung dengan hal m cm pckcijakan  tenaga kerja w anita  pada malam  hari;

d . Jangan d ite tap k an  syarat-syarat yang tidak  langsung ada hubungannya dengan m em pekerjakan 
w an ita  pada m alam  hari;

c. L am anya izin berlaku  stipaya d ite tap k an  m enurut kcbutu lian  dan paling lam bat bcraid iir pada 
tanggal 31 D cscm bcr;
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SURAT PERMOHONAN IJIN 
KERJA MALAM WANITA

Yang bertanda tan gem di bawah ini
N a m a
Jabatan sebagai
Dari Perusahaan 
Teietak di
Yang pada waktu ini menggunakan....orang pekerja/buruh
laki-laki .....  arBng pekerja/buruh wanita dengan perin-
cian sebagai terlfcmpir, dengan aturan kerja sebagai beri
kut :

Non shift bekerja pukul
Kerja shift ploeg I pk .

ploeg II pk 
ploeg III pk 

Istirahat ...........

Oleh karena

s/d
s/d
s/d
s/d

L + 
1 + 
L + 
L +

Berdasarkan stb. tahun 1925 no. 647 (mengerjakan buruh wa
nita dari pukul ...... dengan ini mohon diberi ijin untuk
mengajukan pekerja wanita di bagian :

Untuk waktu selama..... (.......) bulan dari tanggal ..
.... s/d tanggal ........
Dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Surabaya tgl.
N a m a 
Alamat

TANDA TANGAN
METERAI Rp.......

( ............. )

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ... HERI SAMSURI 



P.T. Filtrona Indonesia
Jl. Rungkut Industri III/3 2 -3 2 A  

Surabaya 60291 
INDONESIA

Phone : 839244, 837170. 837162 
Tetex : 32861 Indtil ia 
P.O. BOX : 15 Sby.
Fax : 62031 838162, 714986

FILTRONA

Surabaya, 02 Juli 1993 NO. : 87/pers/Indfil/VI/93

Kepada Yth 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS AIRLANGGA
up. 1. Pembantu Rektor I

2. Pembantu Dekan I

Perihal : Izin Survey

Meneran'gkan bahwa Pimpinan PT FILTRONA INDONESIA , tidak 
berkeberatan apabila mahasiswa yang namanya terselmt dibawah 
ini :
Nama : Heri Samsuri
Nomor Pokok : 038712621 

. Tahun . : IV/Fakultas Hukum
Yang sedang menyusun 3kr.ipsinya untuk mengadakan survey, 
serta mengumpulkan data dan informasi di Perusahaan kami.
Demikian harap menjadikan peri3isa adanya.

i t . '  . , . • . , 
PT FILTRONA INDONESIA

PaT, FILTRONA INDONESIA

Wlwlet Wldavati 
Personnel Officer
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