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                                                    ABSTRAK 
 
TINJAUAN KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA 
WANITA PADA PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY DI 
SURABAYA  
 
 
SEKARMADJI, AGUS  
PEMBIMBING :  MACHSUN ALI,SH.MS 
EMPLOYEE  
KKB KK-2 PER 1505/91 Sek t 
Copyrights @ 1991 by Airlangga University Library. Surabaya  
 
 
Keselamatan kerja merupakan sal ah satu peran yang 
penting dalam tindakan manusia pada umumnya dan tenaga 
kerja pada khususnya, yang harus, dapat dipenuhi. 
Oleh karena itu selain merupakan hak maka sekaligus merupakan 
kewajiban baik bagi tenaga kerja,pengusaha, pemerintah maupun 
bagi masyarakat Sesuai dengan ketentuan Undang-undang kerja dan 
maka pada dasarnya orang wanita itu wenang melakukan 
pekerjaan,tetapi dalam hal-hal tertentu dibatasi. Pembatasan 
pekerjaan orang wanita itu atas pertimbangan bahwa wanita itu 
lemah badannya menurut kodrat dan perlu dijaga kesehatan dan 
keselamatannya.  
 
 
Keyword : Keselamatan Kerja 
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KATA FENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang 
Maha Esa; karena dengan llmpahan karuniaNya, saya dapat me- 
nyelesalkan skripsi ini dan terpenuhilah salah satu syarat 
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Uni- 
versitas Airlangga Surabaya .

Skripsi ini saya beri judul "Keselamatan Kerja Bagi 
Tenaga Kerja: Wanita: Padai PT Alumindo Light Metal Industry 
Di Surabaya"• Dengan penulisan skripsi ini, saya bennaksud 
memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai kesela
matan kerja; bagi tenaga kerja wanita ditinjau dari segi yu-, 
ridi s-prakti s.

Bantuan dari banyak pihak dalam menyelesaikan skrip
si ini, khususny# yang terhormat Bapak Machsun All,S.H.,MS. 
yang telah bersedia membimbing saya dalam penulisan skripsi 
ini, saya> sampaikan banyak terima kasih.

Terimai kasih puls saya' sampaikan kepada yang terhor- 
mat Bapak Johny Ibrahim, yang menjabat sebagai General Mana
ger PT Alumindo Light Metal Industry yang telah bersedia mem
berikan data-data yang lengkap sehingga skripsi saya ini da
pat .sele^al dengan cepat.

Dal'am kesempatan ini pula: saya sampaikan terima kasih 
kepada Bapak, Ibu dan Kakak-kakakku yang telah banyak membe
rikan dorongan didalam meny;elesaikan skripsi ini.

Tiada kurang penghargaan saya kepada teman-teman col-
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1'ega, terutama collega Drs« Abdul Shomat, I Had® Dhannasu- 
yasaTS., Herri Delindianto N., M. Yulihadi, Yudiarto, ser
ta Joedi Prajitno yang telah banyak membantu saya: sewaktu 
belajar bersama^sama*

Pada-akhlmya, tiada gading yang tak retak, dengan 
berbekal ilrni: pengetahuan yang ada pada> sayar semoga' penu- 
llsan skripsi ini dapat memberrikan sumbangan yang berarti 
bagi pembaca*

Surabaya, 15 Oktober 1990 
P e n u 1 i s

AGUS SEKARMADJI

II
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Pi-WDAHULIM

1• Permasalahan; Latar Belakang Dan Rumusannya
Hukum perburuhan sebagai bagian dari hukum perdata 

atau dapat juga dikatakan merupakan hukum perdata khusus 
ini menurut Mr. AH. Molenaar, adalah bagian dari hukum 
yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara 
buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan an
tara buruh dengan penguasa.^

Ivienurut Prof. Imam ^upomo,3.H., bahwa hukum per
buruhan adalah himpunan peraturan baik tertulds maupun
tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang be~

2kerja pada orang lain dengan menerima upah.
Selanjutnya ada beberapa perihal penting dalam hu

kum perburuhan di Indonesia antara lain perihal hubungan 
kerja, perselisihan perburuhan, pemutusan hubungan kerja, 
keselamatan kerja atau keamanan kerja dan kesehatan kerja. 
Oleh karena itu hubungan perburuhan di Indonesia meliputi 
lima bidang, maka saya dalam penyusunan skripsi ini akan 
mengambil salah satu dari judul di atas yaitu perihal ke
selamatan' kerja bagi para tenaga kerja menurut peraturan

1Iraam Supomo, Pengantar Hukum Perburuhan,Jambatan, 
Jakarta, 1985* h. 1.

2Ibid, h. 3.

BAB I
•UN1VERSXTAS Al&LANOOA

A B A Y  a_

1
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'2

'yang berlaku dan lcenyataan 'yang berada dalam praktek.
Walaupun dari segi' pengawasan dan perlindungan te

naga kerja 'sudah ada undang-undang yang .berlaku, ;namun . 
kadaiv-;-kadang pengusaha belum taliu- adanya undang-undang' 
tcroo but, sehingga banyak terjadi kekeliruan .penempatan 
dengan segala akibat-akibatnya terhadap tenaga kerja. -Ini 
dimungkinkan karena tenaga kerja yang bersangkutan belum 
tahu bahwa ada undang-undang yang meiindungi keamanannya . 
agar tidak menderita resiko-reoiko sosial yang setiap sa-'i. 
at dapat meninipanya, sehingga tenaga kerja tidak berusaha 
untuk meningkatkan. , • •

Di.-siriilali perlunya tenaga- kerja .inemahaini- .adanya- 
hu!:um perburuhan. Jelain itu walaupun. tenaga kerja' sudah 
inengetahui adanya undang-undang perburuhanJ ■ada kemungki
nan yang bersangkutan tidak berani memprotes karena takut 
dipecat atau kehilangan pekerjaannya. Padahal untuk keper- 
luan ini perlu 'adanya hubungan yahg harmonis dengan mein- 
bentuk wadah bagi tenaga- kerja -atau serikat buruh dan meng- 
adakan Collective Labour Agreement.

Bertolak pada -negara Indonesia sebagai negara yang 
berdasarkan atas hukum sehingga setiap v/arga negara ber- • 
h;.:k mendapat perlindungan yang sama dalam hukum-dan vvajib 
menjunjung dan [nentaati hukum- itu sendiri,-.maka berkenaah 
dengan dike1uarkannya berbagal peraturan ;di :bidang kecela- 
inatan kerja serta dihubungkan dengan judul skripsi ini -ma- 
ka peiMiasalalian yang akan saya bahas adalah:.
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a. Ilal apa saja yang perlu diperhatikan dalam keselamatan 
kerja ?

b. Bagaimana pengaturan pekerjaan khususnya untuk orang wa
nita. dalam hubungannya dengan keselamatan kerja ? •

c . Seberapa jauh penerapan hukum mengenai keselamatan ker-' 
ja bagi tenaga kerja wanita dalam praktek ?

Adapun pembahasan 3kripsi ini akan menggunakan un— 
dang-undan£ dan peraturan lain yang ada hubungannya dengan 
pembahasan yang akan diuraikan, seperti Undang-undang No.
2 tahun. 1951 tentang pernyataan^berlakunya Undang-undang 
Kecelakaan Kerja No. 33 tahun 1947', Undang-undang. Ho. 14. 
tuliun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja 
dan dari peraturan lainnya yang ada hubungannya dengan ke- 
selamutan kerja, misalnya peraturan mengenai. keselamatan 
kerja bagi para pekerja yang ada di perusahaan yang mempu- 
nyai kekuatan mengikat sebagaimana layaknya peraturan. hu- ; 
kum.

Dalam membahas permasalahan diatas, saya akan mem- 
bahas■terlebih■dahulu; perihal keselamatan kerja yang ter- 
bugi dalam sub-bab ̂ diantaranya mengenai syarat-syarat ke- 
selamatan kerja, perlindungan keselamatan kerja, pembina- 
an dan pengawasan keselamatan kerja, kewajiban dan hak't.e- 
naga kerja dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang wanita... 
Selanjutnya akan saya bahas larangan dan pembatasan peker
jaan orang wanita, dan akhirnya sampai permasalahan' pokok 
yaitu penerapan dalam praktek mengenai ke'selamat.an kerja
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bagi tenaga kerja v/anita yang terbagi dalam sub-bab dian- 
taranya ketentuan Departemen Tenaga Kerja tentang pekerja 
orang v/anita menurut Undang-undang Ho. 1 tahun .1951 dan 
Ice.'jela’fiatan kerja tenaga kerja wanita pada PT Alumindo 
Light Metal Industry.

2. Pen.jelasan Judul
Yang dimaksut dengan keselamatan kerja adalah sû -': 

atu usaha yang'dilakukan agar di'..tempat kerja-tidak ada 
kemungkinan terjadiriya malupetaka atau kecelakaan. Dengan 
kata lain bahwa keselamatan kerja adalah sarana utama un
tuk mencegah kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat 
kocelakuan kerja. pencogahau kecelakaan inilah yang menja- 
di fungsi utama keselamatan kerja.

oedangkan yang dimaksut tenaga kerja' rh^nurut Undang- 
undang No. 14'tahun 1969'tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Mengenai Tenaga Kerja adalah tiap-tiap- orang yang inampu me- 
l.-./.ukan pekerjaan baik di :dalam maupun'.di luar'hubungan • 
kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhikker- 
butuhan masyarakat. Sejalan- dengan difinisi ini maka yang ■ 
dimaksut dengan tenaga kerja wanita adalah tiap-tiap wani
ta yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun di 
luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang un-. 
tak memenuhi. kebutuhan masyarakat-

Selanjutnya yang dimaksut dengan *."Pada PT Alumin
do Light Metal Industry" adalah menunjukkan ’.bahwa/ .yang 
men jadi obyek pembahasan saya adalah tenaga kerja wanita
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yang ada di PT Alumindo Light Metal Industry. Sedangkun 
"di Surabaya" menunjukkan domisili hukum dari PT Alumin
do Light xvietal Industry tersebut.

3. Alasan Pemilihan Judul
Secara Konstitusional perlindungan terhadap tenaga 

kerja telah dituangkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang 
Jasar 1945* yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak 
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusia- 
an. Hal ini berarti selain perlunya penyediaan dan perlu- 
asan'lapangan kerja perlu juga adanya perlindungan kese
lamatan kerja guna melindungi tenaga kerja, tempat kerja 
dan peralatan kerja dari bahaya kecelakaan. Inilah salah 
satu yang menjadi alasan saya dalam pemilihan judul yaitu 
mengenai keselamatan kerja.

Jndang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan 
kerja mengatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak menda
pat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pe
kerjaan. Dengan adanya Undang-undang No. 1 tahun 1970, 
pengertian dan tanggung jawab mengenai keselamatan kerja 
sudah lebih berkembang, jelas dan tegas. Dernikian juga 
mengenai sanksi hukum dalam hal terjadi pelanggaran.

Apabila diperhatikan secara seksama dan teliti ma
ka terlihat bahwa pernerintah selain mengadakan kegiatan 
untuk meningkatkan usaha keselamatan kerja serta pence- 
gahan kecelakaan kerja yaitu melalui pembuatan peraturan- 
peraturan'pelaksana, pedoman kerja dan teknis di'bidang
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keselamatan kerja dan kesehatan kerja di perusahaan-peru- 
sahaan serta menyediakan pegawai pengawasan keselamatan 
kerja juga menyel'enggarakan kursus-kursus keselamatan ker
ja yang diikuti oleh pegawai-pegawai keselamatan kerja 
dari perusahaan dan instansi, penerangan dan penyuluhan 
mengenai keselamatan kerja, sehingga 6et<iap te2iaga kerja 
termasuk pengusaha dan masyarakat tahu hak dan kewajiban 
dalam hal keselamatan kerja. Hal ini juga yang menjadi 
alasan saya dalam memilih judul mengenai keselamatan ker- 
ja.

Dalam pasal 2 Undang- undang No. 14 tahun 1969 rae- 
nyebutkan bahwa dalam menjalankan undang-undang serta per- 
aturan-peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan dis- 
kriminaai. Arti tidak boleh di adakan diskriminasi di si- 
ni dapat juga meliputi diskriminasi antara wanita dan^pria. 
Di Indonesia persamaan hak itu masih perlu diusahakan pe
laksanaannya. Walaupun pernyataan tokoh-tokoh wanita ti
dak. lagi pada tuntutan persamaan hak wanita dan pria rae- 
lainkan berkisar pada kaum wanita sebagai sumber daya ma- 
nusia yang mempunyai potensi sama besarnya dan sama pen- 
tingnya seperti kaum pria dalam tugas membangun, namun 
persamaan hak itu belum benar- benar terlaksana secara, 
penuh. Hal ini perlu adanya perjuangan untuk memperoleh- 
nya. Perjuangan kaum wanita itu diharapkan dapat menjadi- 
kan lcedudukan kaum wanita dalam pernbangunan dan hukum di 
Indonesia adalah sama, ini tercermin dalam pasal 27 ayat
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1 Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa segala 
warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerin- 
tahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu de
ngan tidak ada kecualinya. Hal ini juga yang inenyebabkan 
saya mengambil secara khusus pembahasan tentang tenaga 
kerja wanita.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul kesela- 
mutan kerja bagi tenaga kerja wanita, tidaklah dibahas 
secara luas seperti misalnya pembahasan keselamatan kerja 
yang ada di darat, bukan keselamatan kerja yang dda di 
udara, di dalam tanah, di permukaan air (pasal 2 Undang- 
undang No. 1 tahun 1970) tetapi saya.hanya akan membatasi 
diri terhadap tenaga kerja wanita yang berada p&da peru
sahaan yang ada di Surabaya yaitu pada PT AluAindo Light 
Ketal Industry.

4 * Eu.juan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini, selain untuk raeleng- 

kapi tugas dan persyaratan guna mencapai gelar Sarjana 
Hukum, bertujuan pula .memberikan sumbangan pemikiran da
lam masalah hubungan perburuhan khususnya mengenai kese- . 
lamatan kerja bagi tenaga kerja wanita, yang memungkin- 
kan dapat bermanfaat bagi perusahaan, tenaga kerja, mas
yarakat dan pernerintah dalam pembinaan dan pengembangan 
keselamatan kerja sebagai salah satu bidang pengembangan 
hukum.
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5. Metodologi.
a. Pendekatan j.lasaluh

Dalam peinbahasan permasalahan tersebut pendekatan 
yang saya gunakan adalah pendekatan secara yuridis formal 
yaitu pendekatan yang berdasarkan pada peraturan-peratur- 
an yang ada misalnya Undang-undang Mo. 1 tahun 1970 ten
tang keselamatan kerja, Undang-undang No. 1 tahun 1951 
tentang berlakunya Undang-Undang Kerja No. 12 tahun 1948, 
Undang-undang No. 2 tahun 1951 tentang berlakunya Undang- 
undang No.‘41 tahun 1947#
b. Sumber'Data

Bata yang digunakan untuk menunjang penyusunan 
akripoi ini diperoloh dengan cara:
- Studi kepustakaan yaitu berupa buku-buku literatur yang 

ada di perpustakaan Universitas Airlangga mai’pun di per
pustakaan lainnya seperti perpustakaan Wilayah Separte- 
-men P dan K Jawa Timur, serta bahan-bahan perkuliahan 
dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Pengamatan lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian 
secara langsung di PT Alumindo Light Metal Industry dan 
mengadakan wawancara langsung dengan General Manager
PT Alumindo Light Uetal Industry.

c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data
Pelaksanaan pengumpulan data yang dipergunakan da

lam penyusunan skripsi ini memakai dua sistimj- yaitu:
- Tinjauan kepustakaan, yaitu suatu cara yang dilakukan
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dengan membaca, mempelajuri buku-buku, karangan yang 
ditulis oleh para ahli di bidangnya, peraturan perun- 
dangan yang berlaku yang berhubungan dengan masalah 
yang dibahas dalam skripsi ini*

- Pengamatan lapungan, yaitu pengumpulan data yang dila'*-: 
kukan pada obyelc penyelidikan di lapangan, yaitu di pe
rusahaan PT Alumindo Light Metal Indistry guna meraper - 
oleh data yang senyatanya ada, sehingga lebih dekat dan 
paling mendekati kebenaran yang terpusat pada masa kini 
yang sesuai dengan keadaan serta dapat dipertanggungja- 
wablcan, 

d . Analisa Data
Dalam menganalisa data saya menggunakan metode des- 

kriptif.komparatif, yaitu ,metierapkaln metode dengan mema- 
parkan fakta-fakta dan kemudian membandingkan antara per- 
aturan-peraturan yang berlaku dengan fakta-fakta yang ada.

6. Pertanggung.jawaban Sistimatika
Sistimatika penulisan ini terdiri dari lima bab deln 

bab-bab tersebut terbagi lagi dalam beberapa sub-bab, ya
itu:
Bab I : Pendahuluan, didalam bab ini saya akan mengura- 

ikan garis.besar permasalahan, penjelasan judul, 
-alasan pemilihan judul, tLijuan,penulisan, meto- 
dologi dan pertanggungjawaban sistimatika.

Bab IX : Dalam bab ini saya akan menguraikan tentang pe
rihal keselamatan kerja secara umum dengan mem-
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Bab

Bab

Bab

perhatikan perundang-undangan yang berlaku yang 
ada hubungannya dengan keselamatan kerja.' Dalam 
bab ini akan saya bagi lagi dalam sub-bab anta
ra lain syarat-syarat keselamatan kerja, perlin
dungan keselamatan kerja, pengawasan' dan pembi
naan keselamatan kerja, kewajiban dan hak tana- 
ga kerja, dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang 
wanita.

Ill : Dalam bab ini saya akan menguraikan tentang la
rangan dan pembatasan pekerjaan orang wanita,pa
da malam hari.

IV : Dalam bab ini saya akan menguraikan tentang ke
selamatan kerja dalam praktek yang terbagi da
lam sub-bab diantaranya mengenai ketentuan De
partemen Tenag kerja tentang pekerjaan orang wa
nita menurut Undang-undang Ho. 1 Tahun 1951 dan 
keselamatan kerja tenaga kerja' wanita di PT Alu
mindo Light Metal Industry, sehingga dapat di- 
ketuhui seberapa jauh penerapan hukum mengenai 
keselamatan kerja itu di dalam praktek.

V : Bab ini merupakan bab penutup, di sini saya akan 
memberikan kesimpulan-kesimpulan mengenai kese
lamatan kerja tenaga kerja wanita. Disamping itu 
saya juga akan memberikan sumbangan ’’pemikiran 
yang berupa saran-saran yang memungkinkan dapat 
bermanfaat bagi perusahaan, tenaga kerja, mas-

1°
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yarakat dan pernerintah dalam pembinaan dan pe
ngembangan keselamatan kerja sebagai salah sa
tu bidang pengembangan hukum.

11
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BAB II •UNIVEilCrrAS Ai&LANGOA' 
S U R A B A Y A

PERIHAL KESELAMATAN KERJA

1* Svarat-&yarat Keselamatan Ker.ia.
Untuk. membahas syarat-syarat keselamatan kerja. m.e-

nutut hemat saya lebih dahulu kita^ harus mengetahui arti 
keselamatan kerja.. Karena dalam. pelaksanaan tugas sehari- 
hari. saya sering mehdengar istilah. keselamatan kerja namun 
demikian masih banyak diantara kita yang belum mengetahui 
arti sebenarnya dari istilah tersebut*. Adapun pengertian 
keselamatan kerja menurut pendapat. Dr* Suma'mur PK* M.Sc* 
adalah sebagai berikut :

- keslamatan kerja adalah keselamatan. yang bertalian 
dengan m.esin-mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan 
proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan. ling- 
kungan serta cara-cara melakukan pekerjaan* ,

- Keselamatan kerja bersasaran segala tempat kerja baik 
di daxat, di. dalam tanah, di- pemukaan air* dl dalam. 
air, maupun jasa.-.Keselamatan.kerja menyangknt segenap prose® prpduksi 
dan distribusi baik.barang maupun jaaa*

- Keselamatan kerja adalah tugas. semua orang yang be
kerja*- Keselamatan kerja adalahj dari, oleh dan untuk . setiap
tenaga kerja serta orang lainnya dan juga masyarakat 
pada umumnya*

hun. 1971 mengeluarkan diktat yang berjudul " Sejar.ah dan 
Falsafah Keselamatan Kerja " yang kemudian dijadikan pedo- 
man bagi para pejabat Departemen Tenaga Kerja atau pejabat

Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia pada ta-

celakaa_7 __ -----„ ---- . , ,. ,

12

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi TINJAUAN KESELAMATAN ..... SEKARMADJI, AGUS 



13

lainnya. yang ada hubungannya dengan keselamatan kerja. Di 
dalam buku tersebut yang dimaksud dengan keselamatan kerja 
adalah suatu upaya yang mengusahakan agar kondisi-kondisi, 
aktivitas raanusia dan atau. hasil budayanya senan.tiasa se- 
lalu dalam keadaan aman dan selamat.^

Dengan demikian keselamatan kerja adalah. suatu usa*- 
ha yang dilakukan agar di tempat kerja tidak. ada kem.ungkin« 
an ter jadinjfa raalapetaka atau kecelakaan* Dengan. parkafcaan 
lain bahwa keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pen- 
cegahan kecelakaan , cacat dan kematian sebagai akibat ke
celakaan kerja. Apabila diterapkan di. dalam perusahaan, ma
ka berarti usaha-usaha keselamatan kerja bertujuan agar se- 
gala sesuatunya yang berada dalam perusahaan* baik. yang me- 
nyangkut gedungnya, mesln-mesinnya,, pesawat-pesawatnya, ba- 
han-bahan produksinya, perlengkapannya, barang-barang hasil 
produksinya maupun para tenaga kerja selalu dalam keadaan 
utuh dan aman,.

Jadi dapat secara jelas diketahui pengertian-penger- 
tian yang dimaksud di atas dari keselamatan. kerja yang di- 
kemukakan* Menurut hemat saya bahwa walaupun dalam pengung- 
kapan terdapat perbedaan pendapat, namun dapat ditarik un- 
sur-unsur yang sama yang justru prinsipiil antara lain da^ 
pat dikemukakan sebagai berikut;
- Bahwa keselamatan kerja selain merupakan kebutuhan hak,

departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Se.ja- 
rah dan Falsafah Keselamatan Ker.ia* Jakarta, 1979> b* 3*-
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juga merupakan kewajiban. tenaga kerja, pengusaha. dan. pe-. 
merintah serta masyarakat*. Oleh karena itu, agar setiap 
kegiatan. keselamatan. kerja dapat lebih efektif dan ber- 
manfaat dari. semua unsur di ataa diharapkau dail dituntut 
sikap mental yang lebih mengutamakan keaelamatan-kerja* 
baik melalui pemikiran* penghayatan. dan pelakaaaaan yang 
sungguh-sungguh, jujur, bertanggungjawah serta sesuai de
ngan peraturan hukum. yang berlaku* termasuk peraturan. pe- 
laksanaan. di tempat kerja dan. tempat-tempat lad.nnya yang 
ada hubungannya dengan pekerjaan*

- Bahwa akihat dari penyimpangan peraturan termasuk program 
dan kegiatan kerja, dapat berupa kecelakaan kerja yang 
pada hakekatnya merugikan kepada semua pihak* baik tena
ga kerja, pengusaha, pemerintah serta masyarakat* Kecela
kaan pada umumnya dapat disebabkan karena kondisi. yang ‘ \ 
berhahaya atau perbuatan yang berbahaya dan. faktor peker
jaan itu sendiri-

- Bahwa kegiatan keselamatan. kerja pada prinsipnya menftaimp 
kegiatan. pencegahan, penanggulangan, namun pada pelaks^. 
naannya lebih diarahkan pada penciptaan. iklim, keadaan, 
atau kondisi kerja nyaman, bebas dan terhindar dari kece
lakaan yang membahayakan- Jadi lebih praventif.daripada. 
hanya sekedar menangg.ulangi bila ter jadi kecelakaan ker
ja.. Kegiatan pencegahan adalah lebih baik daripada meng- 
obati*. Kegiatan penanggulangan dilaksanakan. terutama da
lam hal terjadi kebakaran, penyakit akibat kerja.- Kegiat-
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an ini lebih bersifat. untuk. mengurangi. kerugian yang ter- 
jadi. baik pada pihak. tenaga. k.erja, organisasi tempat■pe— 
ngusaha, pernerintah dan masyarakat.*.

Dalam p.erabangunan di bidang hukum,.. pernerintah telah 
mengeluarkan peraturan dalam hentuk undang-undang dan per
aturan .pelaksanaan lainnya. Adapun usaha perlindungan. tena
ga kerja khususnya dalam hal keselamatan kerja, Undang-un- 
dang Nomor 1 tahun 1970 sekaligus m.emapakan undang-undang 
yang kini b.erlaku menggantikan. undang-undang peninggalan 
Hindia Belanda.. yang bernamaV Veileigheidsreglement tahun. 
1910 (Stb*. No, J+06) yang, sudah tidak. seeuai dengan. perkem-' 
bangan dalam masyarakat dan teknologi yang raerupakan cer- 
min perny.ataah dari kehendak pernerintah*

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang kese— 
lamatan kerja pada pasal 1 tidak. didapatkan definisi kese- 
lanatan kerja, tetapi yang ada dalam. undang-undang ini. ada
lah pengertian-pengertian mengenai tempat kerja* pengurus, 
pengusaha, direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan 
kerja, Pengertian-pengertian ini perlu untuk. diketahui ka- • 
rena menilrut hemat saya sangat berkaitan^ dengan keselamatan 
kerja.. Adapun yang dimaksud dengan :
1. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup 

atau terbuka, bergerak atau tetap, diraana tenaga kerja 
bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk ke- 
perluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sudx- 
ber-sumber bahaya*

15
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2.. Pengurua ialah. orang yang mempunyai tugas memiapin lang
sung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sen
diri*

3* Pengusaha ialah :
a* Orang atau badan. hukum. yang menjalankan suatu usaha. 

milik. sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan 
tempat kerja.,

b* Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri ! 
menjalankan suatu usaha- hukan miliknya dan untuk ke- 
porluan itu mempergunakan. tempat kerja* 

c* Orang atau badan hukum yang di- Indonesia mewakili 
orang atau badan hukum termasuk pada (a) -dan. (b) * 
jikalau yang diwakili berkedudukan di. luar Indonesia 

Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga 
kerja untuk melaksanakan undang-undang ini*

5*. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khu- 
sua' dari Departemen Tenaga Kerja yang, ditunjuk oleh 
Menteri Tanaga Kerja* ‘

6* Ahli keselamatan kerja ialah tenaga.teknis. berkeahlian 
khusua dari luar Departemen, Tenaga Kerja yang ditunjuk ■ 
oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya 
Undang-undang ini*

Ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 ta
hun. 1970 menunjukkan bahwa Undang-undang tentang Keselamat
an Kerja itu berlaku. di seluruh tempat kerja yang berada 
dalam wilayah kekuasaan hukum Republik. Indonesia* Pasal Z 
ayat 2 ini perlu untuk dijel&skan pengerti&nnya, karena
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ketentuan ini mempunyai hubungan dengan perusahaan-perusa- 
haan yang menggunakan peralatan produksi, seperti mesin- 
mesin, pesawat-pesawat, peralatan-peralatan, atau instala— 
si-instalasi dan alat-alat lain yang menggunakan sumber 
energi listrik- Sesuai. dengan pasal 2 ayat 2,. maka ruang 
lingkup tempat kerja meliputi tompat yang : 
a* dibuat,,' dicoba* dipakai, atau dipergunakan mesin* pesa- 

wat, alat perkakas, peralatan, instalasi yang berbahaya 
atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebekaran atau pele- 
dakan;

b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan,. 
diangkut, atau disimpan barang atau bahan yang dapat 
meledak, mudah terbakar.,. menggigit, beracun, menimbulkan 
infeksi, bersuhu tinggi;

c. dikerjakan bangunan, perbaikan>perawatan, pembersihan 
atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya 
termasuk bangunan pengairan saluran atau terowqngan di 
bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan peker 
jaan persiapan;

d* dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, 
pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lain
nya, peternakan perikanan dan lapangan kesehatan;

e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan: emas,perak, 
logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral la
innya, baik dipermukaan atau di dalam bumi, maupun di 
dasar perairan;

f. dilakukan pongangkutan parang, binatang atau manusia ,

17
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baik di daratan, melal.ui terowongan, di permukaan air,, 
dalam air maupun di 'udara; 

g, dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, 
dermaga, dok, stasiun atau gudang; 

h* dilakukan'penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan 
lain di dalam air; 

i* dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan 
tanah atau perairan; 

j* dilakukan pekerjaan : .di bawah tekanan udara atau suhu 
yang tinggi atau rendah; 

k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun ta
nah, kejatuhan, terkena pelantingan. benda, terjatuh atau. 
terperosok* hanyut atau terpelanting;

1. dilakukan pekerjaan dalam. tangki, sumur atau lobang;. 
in* terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, 

api asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau 
radiasi, suara atau getaran; . '

n* dilakukan perabuangan ataii pemusnahan sampah atau limbah
o. dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, 

radar, televiai atau telepon; 
p. dilakukan pendidikan,, pembinaan, percobaan, penyelidik- 

an atau riset (penelitian) yang menggunakan alai* teknis; 
q. dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disirapan, dibagi-ba- 

gikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air; 
r* diputar pilem, dipertunjukkan sandiwara atau diselengga- 

rakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi 
listrik atau mekanik*
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Dari pengertian-pengertian di atas, dapat. disimpul- 
kan bahwa terdapat banyak kemungkinan kecelakaan yang ter- 
jadi di setiap saat, sehingga dirasakan perlu adanya penge- 
tahuan tentang keselamatan kerja yang lebih maju dan tepat 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi agar 
dapat dicegah. terjadinya bahaya kecelakaan yang merupakan. 
tindakan penanggulangan atau preventif*

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja seperti yang 
diatur dalam. pasal 3 dan pasal if Undang-undang Nomor 1 ta
hun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu untuk. : 
a*, mencegah. dan mengurangi kecelakaan; • 
b* mencegah., mengurangi dan memadamkan kebakaran; 
c. mencegah. dan mengurangi bahaya peledakan; 
d*. member! kesempatan atau jalan. menyelamatkan diri pada 

waktu kebakaran atau ke, jadi an-ke jadi an lain yang berba- 
haya;

e*. memberi pertolongan pada kecelakaan;
.f-.member! alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; 
g- mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar.-luasnya 

suhu* kelembaban, debu, kotoran, asap, uapr gas, hembu- 
san angin, cuaca, sinar atau radiasi> suara dan tekanan;, 

h* mencegah dan mengendalikan tirabulnya penyakit akibat.. 
balk fisik maupun psikis, keracunan, infeksi.dan penu- 
laran;

i* memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; 
j- menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
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k.. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
1* memelihara kebersihan,. kesehatan dan ketertiban; 
m* memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, 

lingkungan, cara dan.proses kerjanya; 
n*. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, bina - 

tang, tanaman atau barang; 
o*. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; 
p. mengajTLankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, 

perlakuan dan penyimpanan barang; 
q*. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; 
r- raenyesuaikan dan. menyempurnakan pengamahan pada peker

jaan yang berbahaya.
Dari ketentuan pasal 3 ayat. 1 ini masih. dapat diada

kan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di kemudian hari* Jadi menurut. hemat saya ke- 
tentu'an pasal 3 ayat 1 tersebut di atas hanya mencantumkan 
arah dan sasaran-sasaran secara konkrit yang harus dipenuhi 
oleh syarat-syarat keselamatan kerja yang, akan dikeluarkan-

Pada pasal k ayat 1 diatur bahwa dengan peraturan 
perundangan ditetapkan syarat-syarat. keselamatan. kerja da
lam per.encanaan, pembuatan,, pengangkutan* peredaran, per- ■ 
dagangan,. pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan 
dan penyimpanan bahan, barang, produk. teknis dan aparat 
pr.oduksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya ke-
c.elakaan*.

Pasal 4 ayat 2 mensyaratkan agar semua ketentuan 
yang mengenai syarat-syarat keselamatan kerja;pada pasal 3
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ayat 1 di dalam pelaksanaannya supaya diperhatikan karena 
memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah, sehingga menjadi 
suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, je- 
laa dan pralctis yang mencakvy3V']3idang konstruksi, bahan 
pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlin
dungan, pengujian dan pengesahan* pengepakan atau pera - 
htmgkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, ba
rang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin ke- 
sela-natan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga 
kerja yang melakukannya dan keselamatan umum. '

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tecdapat 
masalah-raasalah yang sudah diatur dengan baik, di samping 
masalah-masalah yang masih perlu disempurnakan. Juga ter- 
dapat faktor-mahusia yang merupakan falctor utama di dalam 
keselamatan kerja serta perlunya pengalaman kerja untuk 
mengetahui seluk beluk pekerjaan dan bahaya apa yang par 
ling dekat.dengan diri bagi para tenaga kerja.

2. Perlindungan Keselamatan Kerja
Perlindungan keselamatan kerja yang dimaksut dalam. 

sub-bab ini merupakan awal dari pencegahan kecelakaan.ker
ja dalarn perindustrian. Pencegahan itu mula-mula terjadi 
secara besar-besaran kira-kira 150 tahun yang lalu, keti- 
ka kemajuan-kemajuan pesawat tehnologi mulai diterapkan 
Untuk produksi secara besar-besaran dengan mesin. •

■^Suma'mur, op. cit. h. 20.
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Diketahui bahwa keselamatan kerja dan kecelakaan 
dimulai sejak maiiusia bekerja, dan pada umumnya sama tua- 
nya dengan kehidupan raanusia.

Perlindungan keselamatan kerja itu semula berkem- 
•bang atas perjuangan kaum pria dan kaum wanita yang bero- 
rientasi kepada kepentingan umum dan bertekat untuk melin- 
dungi pihak yang lemah dengan adanya tanggung jawab moral 
terhadap kesejahteraan kawan sekerja, yang bertujuah bah
wa pada awal mulanya untuk mempengaruhi pemerintah atau 
penguasa agar melindungi tenaga kerja.(terutaraa anak)pada 
perusahaan-perusahaan, yang sering hidup dan bekerja daiam 
keadaan-keadaan yang sangat buruk, seperti bahaya putus 
tangan atau jari, penyakit berat dan kerusakan moral.

Untuk mengetahui kapan terjadinya perlindingan ke
selamatan kerja, maka terlebih dahulu adalah penting un
tuk raelihat asal mula terjadinya perlindungan keselamatan 
kerja di negara-negara -riarat.

Revolusi Industri mula-mula terjadi di Xnggris, dan 
gerakan-gerakan kemanusiaan pertama-tama ditujukan bagi pe- 
ngurangan jam kerja dan perlindungan kesehatan anak-anak 
yang terutama sangat menderita akibat dari kondisi peker
jaan. Baru pada tingkat kemudianlah langkah-langkah diam- 
bil untuk pencegahan kecelakaan kerja'pada umumnya.

Pada abat ke-18, sebagai akibat penemuan-penerauan 
tehnologi baru, perindustrian tekstil berubah dari industri 
di rumah-rumah *nenjadi industri perusahaan. Tenaga kerja
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banyak diperlakukan, sehingga anak-anak untuk pekerjaan 
tersebut dengan upah relatif murah, Mereka bekerja tanpa 
perlindungan. Barulah sesudah 40 sampai'50 tahun berse- •. 
lang, keadaan tersebut nampak mulai raembaik.

Peralihan perhatian yang tertuju kepada masalah 
keselamatan kerja, makaterlihat adanya peningkatan tena
ga kerja dan makin banyaknya pemakaian mesin-mesin yang 
menyebabkan tambah bahayanya pekerjaan pada perusahaan. 
Tahun 1844, diketahui banyak sekali orang cacat di Man
chester sebagai akibat kecelakaan. Sama sekali tidak ada 
tanggung jawab pemilik perusahaan atas kecelakaan dan ca
cat yang terjadi, walaupun telah ada desakan dari masya
rakat. :Aaka timbul gerakan keadilan dari masyarakat yang 
merupakan kerja sama yang berdasarkan kemanusiaan, antara 
pengawas, negarawan, angota-anggota parlemen, sehingga 
diundangkanlah Undang-undang Pabrik (factory Act) pada 
tahun 1844. Undang-undang tersebut berisikan kewajiban 
pengawasan mesin , penyediaan pengamanan lainnya dan kewa
jiban lapor kecelakaan.

Di Perancis, anak-anak juga dikerjakan dengan tiA 
dak wajar, seperti diuraikan oleh ahli statistik Louis 
Rene Vilermen, pada tahun 1840 anak yang berusia enara 
sampai delapan tahun bekerja sambil berdiri selama enam 
belas jam sampai .tujuh belas jam sehari. Pada tahun 1867 
Engel Dillfus, seorang sosiawan mendirikan ikaitan pen -
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^Suma’mur, op. cit. h. -21.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi TINJAUAN KESELAMATAN ..... SEKARMADJI, AGUS 



24

cegahan kecelakaan dan pertuk&ran-peng&laman -d&lam,'.so&l,ke
selamatan kerja antara orang-orang dan beberapa pengusaha 
tekstil yang menghendaki perbaikan keadaan yang tak berpe- 
rikemanusiaan. iingel Dollfus mengatakan: "Pengusaha berhu- 
tang budi kepada tenaga kerja lebih dari sekedar memberi
kan upah". Sehingga pengusaha mempunyai tugas untuk meme-

7lihara ihoral dan kondisi fisik tenaga kerja; •
Keselamatan kerja yang didirikan pada tahun 1867 

di Perancis adalah Ikatan Pencegahan Kecelakaan yang meru- 
pkan organisasi tertua di dunia, Barulah kemudian negara- 
negara Sropa lainnya mengikuti jejak Perancis, diantara-. 
nya negara Prusia, Belgia, Denmark, Swiss, Amerika Seri’̂*. 
kat yang mengadakan tindakan untuk melindungi tenaga ker
ja dalam hal keselamatan kerja pada perusahaan,

Indonesia merupakan negara hukum f Hukum menurut ben- 
tuknya dapat dibagi dua yaitu pertama: hukum tertulis dan 
yang kedua adalah hukum tidak tertulis yang merupakan hu-? 
kum kebiasaan. Hukum' tidak tertulis ini lebih dikenal oleh 
bangsa Indonesia, yang sejak dahulu telah berlaku dan hi- 
dup bersarna-sama dengan masyarakat Indonesia. Sehingga se- 
benarnya sulit untuk menjelaskan secara pasti kapan per.- 
lindungan keselamatan kerja itu diprakarsai oleh pemerin
tah secara hukum, namun demikian diketahui tentang garis 
besar dari sejarah perlindungan keselamatan1kerja di. In
donesia.
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Sejak penjajahan Hindia Belanda di Indonesia, ber- 
kembang anggapan bahwa di Indonesia tidak ada hukum, ba
ik tertulis maupun tidak tertulis, baik dibidang privat 
maupun bidang publik. Pengusaha Belanda beranggapan bahwa 
tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur pergaulan hi- 
dup masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa 
di pelosok tanah air tidak mereka temukan hukum terutama 
dalam bentuk undang-undang. Anggapan ini dipengaruhi oleh 
aliran legisme yaitu kalau tidak ada peraturan dalam ben
tuk undang-undang, maka tidak ada hukum.

Alasan di atas adalah kurang berdasar dan beralas- 
an, karena tidak mungkin suatu masyarakat, tempat hidup- 
dan pergaulan banyak orang dengan aneka ragam kepentingan 
sama sekali tidak ada hukumnya. Bagaimanapun juga dalam ■ 
masyarakat pasti ada hukum, walaupun mungkin dalam bentuk 
tidak tertulis.

Di indonesia berlaku hukum tidak tetulis, yakni 
hukum sebagai kaidah, yang menjadi pedoman sikap berpe- 
rilaku dalam masyarakat, yang senantiasa dapat menjamin 
kepastiah hukum dalam mengikuti perkembangan sikap tindak 
masyarakat.

Hal tersebut ialah sejalan dengan perkembangan da
lam masyarakat Indonesia sebagai daerah pertanian, per- 
tambangan, yang kemudian berkembang ke dunia Industri , 
dengan mengelola bahan-bahan hasil burni Indonesia, yang 
mengakibatkan musalah keselamatan kerja dalam perusahaan
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Se.makin terasa dan penting terutama untuk melindungi mo- 
dal yang ditanam dalam bentuk peralatan atau alat-alat 
produksi termasuk tenaga kerja juga perlindungan tenaga 
kerja secara hukum yang tidak kalah pentingnya, guna mem- 
berikan kepastian dan jaminan hukum di dalam perlindungan 
keselamatan kerja.

Pertengahun abad ke-19iadalah merupakan tehnologi 
baru dalam perkembangan perindustrian di Indonesia, pada 
saat itu telah dipakai 120 katel uap. Penggunaan ka.tel 
uap sangat.cepat berkembang, sehingga pernerintah Belanda 
mengeluarkan peraturan tentang penjagaan keselamatan ker
ja pemakaian katel uap berdasarkan Staatsblad No. 20 ta
hun .1953. Namun peraturan ini telah dirubah dan direvisi 
kembali, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang uap 
berdasarkan Staatsblad No. 225 tahun 1930* Undang-undang 
ini mengatur mengenai perencanaan dan. kategori pesawat 
uap yang dapat digunakan. Diakui juga mengenai ijin pema
kaian, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan mengatur me- 
ngenaihak dan tanggung jawab, pemakaian serta pengawasan,

. Qpenyusutan bila terjadi kecelakaan dan ketentuan pidana* 
Inilah yang merupakan gambaran dari perkembangan perindus
trian di Indonesia pada nlulanya.

Akhir abad. 'ke-19 pemakaian pesawat-pesawat uap ber- 
jalan dengan pesat sehingga hal ini menyebabkan timbulnya 
bahaya-bahaya atau kecelakaan baru.

8Ibid.,h. 24.
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Pada abat ke-20 Indonesia mengalami pertumbuhan 
dan perkembangan bidang industri, namun belumlah mengala- 
mi revolusi industri, karena ternyata pihak penjajah ma
sih menginginkan Indonesia tetap merupakan penghasil ba
han-bahan baku dan bulcan sekaligus sebagai negara yang 
mampu mengelola bahan-bahan baku menjadi barang-barang 
jadi atau setengah jadi. Hal ini yang menjadi harapan ba
gi pemerintah Belanda di Indonesia, namun dalam kenyata- 
annya terjadilah lain yaitu ternyata perkembangan di bi
dang industri sudah sulit untuk dibendung. Kenyataan ini 
menimbulkan semakin banyaknya tenaga kerja yang dipeker- 
jakan, demikian juga modal yang ditanam semakin berkem- 
bang, di samping alat-alat produksi dan barang-barang pro- 
duksi.

Dalam kaitan ini penguasa pemerintah Belanda mu- 
lai inemikirkan perlunya peraturan hukum yang mengatur ke
selamatan kerja dan yang memberikan perlindungan hukum se
suai dengan perkembangan masyarakat. Pada tahun 1905 dike- 
luarkan peraturan keselamatan kerja yang disebut "Veilig- 
heids Reglement" di&ingkat V.R. dengan Stb. 1905 NO. 521. 
Peraturan ini memuat ketentuan mengenai syarat-syarat ke
selamatan kerja, tanggung jawab pihak tenaga kerja dan 
pengusaha termasuk mengenai prosedur dan pengawasan bila 
terjadi kecelakaan kerja.-Mengenai pengawasan undang-un 
dang ini dianut sistim represif.

Peraturan tentang keselamatan kerja mengalami per-
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kembangan yang berlaku hingga beberapa tahun aatelah In
donesia merdeka dan baru dirubah pada tahun 1970, yaitu 
dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1970 ten
tang Keselamatan.Kerja. Di sini perlu dijelaskan latar 
belakang penggantiun peraturan keselamatan yang lama de-, 
ftgan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja yang sudah diterbitkan dan ditetapkan, yang seka- 
ligus mencabut Undang-undang Keselamatan Kerja tahun 1910 
(Staatbl&d No. 406) antara lain untuk mengimbangi perkem
bangan dalam masyarakat, seperti perkembangan kegiatan 
industrialisasi di Indonesia yang semakin meningkat dan 
maju dengan pesat dewasa ini. Pemakaian alat-alat kerja 
seperti mesin-mesin,pesaw'at-pesuwat semakin banyak dun 
kompleks, membawa pengaruh juga dalam usaha peningkatan 
intensitas kerja dari para tenaga kerja. Dalam hal ini 
sangat diperlukan pengetahuan dan tehnologi maju yang ha-' 
rus dikuasai disamping di samping pengaturan hukum yang 
baik dan mampu menampung setiap masalah dengan segala per
kembangan serta dapat lebih terjamin keselamatan kerja, 
guna mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produktif- 
itas kerja dan produk kerja.

Materi pengaturan keselamatan kerja tahun 1910
(otaatblad NO. 406 tahun 1910) dengan Undang-undang No. 1
tuiiun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebenarnya tidak 

9jauh berbeda. Namun apa bila diperhatikan secara cermat

9Ibid., h. 30.
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dan sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang Keselamat
an Kerja, bahwa--undang-undang ini merupakan pembaharuan 
penting dari yang lama baik mengenai isi, bentuk dan sis- 
timatika. Pembaharuan dan perluasan ini meliputi sebagai 
berikut;
a. Perluasan ruang lin&kup;
b. Perubahan pengawasan represif menjadi preventif;
c. Perumusan tehnis yang lebih tegas;
d. Penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan.pelak- 

s&na pengwasan;
e. Tambahan pengaturan pembinaan keselamatan kerja bagi 

pimpinan perusahaan dan tenaga kerja;
f . Tambahan; pengaturan pembentukan.'Panitia . Pei&bintian ‘Ke

selamatan Kerja;
g. Tambahan pengaturan pemungu.tan retribusi tahunan.

«Jadi dengan melihat penjelasan umum diatas dapat 
diketahui bahwa materi yang dimuat dalam Undang-undang 
keselamatan Kerja tahun 1970 lebih luas dari pada mate
ri yang dimuat dalam Peraturan Keselamatan Kerja tahun 
1910.

Disamp&Tig peraturan pelaksanaan yang telah ada se- 
belumya, masih terdapat beberapa peraturan pelaksanaan 
yang di terbitkan semenjak dikeluarkannya Undang-undang 
nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagi be
rikut:
a. Peraturan Menteri No. 2 tahun 1970 tentang Pembentuk- 

an Panitia Pembinaan Keaelamatan dan Kesehatan Kerja.
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b.. Peraturan Menteri No. 4 tahun 1970 tentang Biaya Peme- 
riksaan dan Pengawasan Keselamatan Kerja.di Perusahaan 
Perusahaan.

c. Peraturan Menteri No. 3 ;tahun 1978 tentang Perpyaratan 
Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai'* dan Ah- 
li Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

d. Peraturan Menteri No. 4 tahun 1978 tentang Berlakunya 
Peraturafi Umum Xnstalansi Listrik di tempat kerja.

e. Peraturan Menteri No. 5 tahun 1978 tentang Syarat- Sya
rat Keselamatan Kerja dalam Pemakaian Lift ListrikMun- 
tuk Pengangkutan barang dan orang.

f . Peraturan Menteri Ho. 1 tahun 1980 tentang keselamatan 
dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan.

g. Peraturan Menteri No. 2 tahun 1930 tentang Pemeriksaan 
Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselaraat- 
an Kerja.

h. Eeraturaa Menteri No. 4 tahun 1930 tentang Syarat-sya- 
rat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran.

i. Peraturan menteri No. 1 tahun 1981 tentangPenyakit Aki- 
bat Kerja Yang Wajib Dilaporkan.'

j. Surat Edaran Menteri No. 1 tahun.1978 tentan^Qnilai Am- 
bang Batas untuk Kebisingan di tempat Kerja.

Jadi dari uraian di atas dapat digaris^.bawahi. bebe
rapa hal, yaitu bertolak dan sesuai dengan ketentuan dalam 
Garis-garis Besar Haluan Negara, yang antara lain raenetap- 
kan bahwa perluadan dan pemerataan kesempatan kerja serta 
peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan 
kebijaksanaan menyeluruh di semua sektor,' maka sesungguh- 
nya peraturan hukum mengenai keselamatan kerja sejak dulu 
baik pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan telah turn- 
buh dan berkembang nilainya dalam masyarakat.

Bahwa selain peraturan hukum mengenai keselamatan 
kerja yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan, terma- 
suk seluruh peraturan pelaksanaan, juga tidak kalah.pen- 
tingnya mengenai kesadaran hulcum manusia mengenai penting- 
nya masalah keselamatan kerja dilaksanakan dan diterapkan.

^Sofyan Effendi, Hukum Perburuhan Di Indonesia, 
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 413.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi TINJAUAN KESELAMATAN ..... SEKARMADJI, AGUS 



31

3 •' Pengawasan dan Pembinaan Keaelamatan Ker.ja
Pegawai pengawas ialah pegawai tehnis berkeahlian

khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang.r.&itunjuk oleh 
Menteri Tenaga Kerja sedang .. keselamatan kerja ia
lah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen 
Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh menteri Tenaga Kerja un
tuk mengawasi ditaatinya Undang-undang No. 1.tahun 1970,. 
Para pegawai inilah yang menjadi pengawas langsung terha
dap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaan
nya .

Pasal 5, pasal-6, pasal 7» pasal 8 Undang-undang
No. 1 tahun 1970 yang merupakan pengawasan terhadap dilak-
sanakannya Undang-undang Keselamatan Kerja menyatakan se-

11bagai berikut:
Pasal 5

(1) Direktur melakukan pengawasan umum terhadap undang- 
undang ini, sedang para pegawai pengawas dan ahli 
keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan 
langaung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan
membantu pelaksanaannya;

(2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengasras dan . 
ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-un- 
danc ini diatur densran peraturan pemerintah.

Pasal 6
(1) Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur 

dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia 
Banding;

(2) Tata cara permohonan banding, disusun panitia banding 
tugas panitia banding dan lainnya ditetapkan oleh -Men
teri Tenaga Kerja

(3). Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibandingkan la- 
gi* Pasal 7

Untuk pengwasan berdasarkan undang-undang ini pengusaha
harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang 
akan diatur dengan peraturan perundangan.

^Ibid*, h. 351
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Pasal 8
(1) Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan.badan, kondisi 

mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan 
diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan si- 
fat pekerjaan yang akan diberikan padanya;

(2) Pengurus diwajibkan memeriksa tenaga kerja yang berada 
dibawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang di
tunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur;

(3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan de
ngan peraturan perundangan.

Jelas terlihat bahwa direktur suatu perusahaan. dibe
ri tugas untuk mengadakan pengawasan yang bersifat umum ter
hadap berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1970 ini dengan 
dibantu oleh pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja 
yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Sedangkan pegawai 
pengawas dan ahli keselamatan kerja ini harus terlebih da- 
hulu memenuhi persyaratan penunjukan dan biasanya pegawai 
pengawas dan ahli keselamatan kerja diusulkan Direktur Jen- 
dral Perlindungan dan ^erawatan Tenaga Kerja. Persyaratan 
penunjukan dan wewenang serta kewajiban pegawai pengawas 
keselamatan kerja dan ahli keselamatan kerja dikeluarkan 
dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Ko
perasi Republik Indonesia No. Per-03/ulen/tahun 1973, dise-■ 
butkan antara lain bahwa seorang pengawas keselamatan ker
ja harus memenuhi syarat sebagai pengawas negeri Departemen 
Tenaga Kerja Transkop yang mempunyai keahlian khusus dan 
telah mengikuti pendidikan calon pegav/ai pengawas yang di
adakan oleh Departemen Tenaga Kerja Transkop. Disana dika- 
takan bahwa seorang ahli keselamatan kerja tidak disebut- 
kan bahwa mereka itu .harus'menjabat sebagai pegawai De-
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parteraen Tenaga Kerja Tran'sk.op»^anya ditambahkan harus per
lu mengetahui ketentuan-ketentuan peraturan perundangan dan 
perburuhan pada umumnya dan bidang keselamatan kerja pada 
khususnya. Direktur atau pimpinan perusahaan harus menjadi 
pimpinan aktivitas keselajiiatan kerja, sehingga 6etiap tena
ga kerja yang berada di perusahaan mengetahui bahwa direk
tur atau pimpinan perusahaan tidak hanya tertarik pada hal- 
hal yang sifatnya dapat mendatangkan keuntungan, peningkat- 
an produksi, pencegahan percborosan, pemeliharaan mesin te
tapi juga kepada keselamatan tenaga kerja.. Seorang direktur 
atau pimpinan perusahaan harus. mengarganisasikan proses se
cara efisien dengan biaya seminim mungkin dengan produksi 
semaksimal mungkin dengan raemaaukkan keselamatan kerja ti
dak sebagai ekstra tetapi juga merupakan suatu bagian dari 
proses peningkatan kerja tenaga kerja baru, dan. mengenai 
latihan kerja dalam perusahaan merupakarwitanggungjawab ba
gian personalia. Dalam suatu perusahaan kecil prinsip-prin- 
sip demikian. tetap herlakuK namun organisasinya lebih;.dise- 
derhanakan.

Adapun wewenang pegawai pengawas adalah untuk »e- 
makai tempat kerja tanpa terkecuali dan mengadakan pemerik.- 
saan dan jika diperlukan. dapat meminta keterangan kepada 
perusahaan, pengurus dan tenaga kerja baik secara tertulis 
maupun secara lisan mengenai syarat-syarat keselamatan ker
ja serta memerintahkan untuk melaksanakan syarat-syarat 
tersebut menurut ketentuan yang sudah ada di tempat kerja 
itu. Pegawai pengawas juga berwenang untuk memerintahkan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi TINJAUAN KESELAMATAN ..... SEKARMADJI, AGUS 



34

kepada pengusaha, atau pengurus*- untuk memperbaiki, merubah, 
mengganti atau melarang suatu alat kerja jika tidak meme- 
nuhi keselamatan kerja atau jika membahayakan tenaga kerja, 
Pegawai pengawas juga harus terjun langsung untuk mengawasi 
ditaatinya Undang-undang Keselamatan kerja, baik terhadap 
kjaadaan. raeeixi-mesin. atau segala sesuatu alat kerja ataupun 
bahan-bahannya, lingkungan tempat kerja, si fat kerja maupun 
terhadap proses produksi dari perusahaannya*

Sedangkan wewenang dari ahli keselamatan kerja, ada
lah sama halnya dengan wewenang dari pegawai pengawas namun 
s.eorang ahli keselamatan kerja hanya berwenang memasuki tem
pat kerja yang ditentukan dalam surat pengangkatannya dan 
tempat kerja lain yang diminta oleh direktur atau pimpinan 
perusahaan*. Tahun 1979 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,No* Kep-33/Men/DP/79 tentang 
penunjukan pegawai-pegawai pengawas yang diberi kewajiban 
menjalankan pengawasan keselamatan kerja yang pada dasarnya 
syarat penunjukan, wewenang pengurus adalah sama dengan 
yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain pegawai'pengawas dan ahli keselamatan kerja, 
maka biasanya suatu perusahaan besar akan membentuk panitia 
keselamatan kerja di. tempat kerjanya*. Panitia keselamatan 
kerja ini mempunyai tugas untuk meng«mbangkan ke-rjasama yang 
efisien diantara pengusaha dan tenaga kerjanya di tempat 
kerja untuk. melaksanakan tugaa dan kewajiban bersama di bi
dang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancar- 
kan usaha produksi (pasal 10 Undang-undang No* 1 tahun 1970)
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Panitia Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diwajib- 
kan di perusahaan, mempunyai tujuan peningkatan keselamatan 
kerja melalui kerja sama antara pengusaha dengan. tenaga- k.er- 
janya. Maka pengusaha atau pimpinan perusahaan. harus menggu- 
nakan panitia itu untuk menjelaskan kepada tenaga kerja ten- 
tang kebijaksanaan keselamatan kerja dari kemudian anggota-' 
anggota panitia kesehatan dan keselamatan kerja akan mene- 
ruskan penjelasan itu kepada tenaga kerja*. Panitia Kesela* 
matan Kerja harus niemegang .peranan dalam menciptakan saling 
pengertian dan kerja sama yang baik. diantara pengusaha dan 
tenaga kerja demi keselamatan, karena panitia terdiri dari . 
wakil-wakil pengusaha dan tenaga kerja* Wakil-wakil pengu
saha harus meliputi staf yang erat hertalian dengan soal ke
selamatan kerja seperti pimpinan bagian. perusahaan, ahli ke
selamatan kerja, pimpinan kelorapok dan dokter perusahaan.

Mengenai perabinaan keselamatan kerja diatur dalam ke
tentuan pasal 9 Undang-undang No.. 1 tahun 1970 sebagai beri-

35

(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada 
setiap tenaga kerja baru tentang :
a* Kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat 

kerjanya;
b„ Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharus- 

kan dalam tempat kerjanya;
c. Alat perlindungan diri bagi tenaga kerja y&ng ber- 

sangkutan;
d. Cara dah. s-ikap yang am an dalam melaksanakan pekerja- 

annya;
(2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang ber

sangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut 
telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.

(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi se
mua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dalam.

12Ibid
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pencegahan. kecelakaan dan. pemberantasan kebakarakan, 
serta peningkatan keselamatan. dan kesehatan. kerja* pu
la dalam. gemberian pertolongan pertaraa pada kecelakaan. 

(/*) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat
dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja 
yang dijalankannya*.

Dengan demikian perihal keselamatan. kerja harus ada 
perhatian serta perencanaan yang dipikirkan terlebih dahulu 
jangan baru mulai dipikirkan kemudian setelah sering terja- 
di kecelakaan kerja* Tentu dalam perusahaan seorang pemirn- 
pin atau pengusaha yang baik haruslah memperhatikan kesela
matan kerja bagi tenaga kerjanya, dan perhatian itu. jangan 
menunggu sampai adanya kewajiban perbaikan keselamatan dari 
pengawas kerja atau dari adanya desakan tenaga kerja- Dalam. 
banyak hal, pengusaha kurang atau tidak mau melakukan. kese
lamatan. kerja dan melakukan pencegahan kecelakaan kerja.- • 
Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan dan. pengarahan ba
gi tenaga kerja disamping penerapan kewajiban perundang-un- 
dangan..

Biasanya dalam perusahaan. harus; ada perencanaan yang 
tepat. ketatarumahtanggaan yang baik, pakaian kerja yang te- 
pat, penggunaan alat perlindungan diri, pengaturan warna,
tanda-tanda peringatan, tanda-tanda petunjuk, label-label, 
penerangan yang baik, pengaturan pertukaran udara dan suhu, 
dan usaha terhadap kebisingan. Perencanaan yang tepat ini 
penting untuk mencapai standar keselamatan kerja yang se - 
tinggi-tingginya-

Bagi pimpinan perusahaan atau pengusaha dalam peren
canaan keselamatan dan efisiensi produksi ada terdapat prin-
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sip- prisip yang biasanya diikuti,'misalnya sebagai beri-

1* Usahalian pengolahan material dan bahan dengan kon- 
tak sedikit munkin;

2. Ciptakan keadaan-keadaan yang aman untuk berjalan di 
lantai, tangga-tangga, daratan kerja,. lorong-lorong, 
dan sebagainya,

3* Sediakan luas yang cukup bagi mesin dan peralatan;
if. Upayakan pencampaian keamanan setiap tempat yang men 

jadi tujuan tenaga kerja;
5. Adakan keselamatan bagi pekerja-pekerja yang melaku

kan perawatan dan perbaikan, seperti pembersih kaca 
dan,- jendela atau peralatan yang berada di tempat 
tinggi;

6* Fasilitas transpor harua disertai. keselamatannya ;
7. Sediakan. jalan penyelamatan yang tepat. manakala ter- 

jadi kebakaran;:
8* Sediakan ruang untuk pengembangan;
9* Isolasi proses-proses yang berbahaya, seperti penyem- 

protan cat dan proses-proses dengan risiko besar ke- 
bakaran atau ledakan;

10* Jika mungkin hanya dibeli masin yang. disertai per -
lengkapan keselamatan *
Selain itu perencanaan. perawatan dan perbaikan juga 

penting.. Perawatan alat dan mesin yang teratur harus sudah. 
dimasukkan dalam perencanaan* Banyak kecelakaan. ter jadi se-. 
bagai akibat' kurangnya pemerikasaan dan perawatan- Contoh- 
nya kecelakaan akibat adanya kabel yang putus. Pendidikan 
dan latihan dalam. peningkatan ketrampilan dan 'juga kesela
matan harus termasuk dalam rencana- Terlebili hal itu perlu 
bagi tenaga kerja muda. Bagi tenaga kerja yang telah membi- 
asakan diri dengan cara bekerja secara salah, perubahan ha- 
ruo ditempuh melalui pendidikan kembali dan cara-cara pen- 
nyuluhan serta bimbingan yang, kesemuanya harus direncanakan 
secara tepat.

^ S uma’muri op> cit.. h* £92-293-
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Sedangkan peran dan tanggimgjawab pemerintah terha
dap pembinaan dan pengawasan keselamatan. kerja adalah s a - 
ngat besar yaitu.selain mengadakan peraturan perundangan, 
juga mengawasi pelaksanaan peraturan itu sendiri dengan 
prosedur yang telah ditentukan.

Adapun peranan pemerintah dalam. keselamatan kerja 
dan pencegahan kecelakaan adalah sebagai berikut : ^

1- Pengumpulan dan pen^gunaan informasi tentang sebab- 
sebab dan perincian keadaan kecelakaan,.

2,. Penelitian dengan menggunakan statistik kecelakaan 
menurut industri secara keseluruhan tentang bahaya- 
bahaya yang ada dalam berbagai industri, faktor- . 
faktor yang mempengaruhi kecelakaan dan pengaruh da
ri tindakan-tindakan untuk mencegahnya.

3, Penyelenggaraan penelitian tentang cara-cara penyeV 
lidikan dengan bantuan lembaga-lembaga atau panitia 
panitia yang dibentuk oleh cabang-cabang industri 
atau organisasi swasta,. 

k. Penyelidikan tentang faktor-faktor fisik^v fisi'ologis 
dan psikologis dalam terjadinya kecelakaan,

' 5* Pengglakan penelitian-penelitian ilmiah un.tuk. mene-.
. rnukan cara-cara yang paling tepat bagi penyuluhan 
jabatan dan seleksi tenaga kerja dengan rhaksud agar 
metoda-metoda itu dapat diterapkan,.

6, Pengadaan organisasi atau pusat-pusat untuk pengum- 
pulan.dan pengerjaan yang bertalian dengan kecelaka
an industri,

7* Pembentukan dan penggalak&n kerjasama diantara sege-. 
nap pihak yang bertalian dengan pencegahan. kecelaka
an, dan terutama diantara pengusaha dan.' tenaga kerja,

8, Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan diantara peme-.- 
rintah, pengusaha dan tenaga kerja untuk menilai per
kembangan keadaan dan membahas tindak lanjutnnya- 

9* Penggairahan penerapan usaha keselamatan. dengan. pem>. 
bentukan organisasi-organisasi seperti organisasi 
profesi keselamatan kerja, kerjasama organisasi pe
ngusaha dan buruh.

10> Penciptaan dan pemeliharaan perhatian yang cukup ter- 
'hadap keselamatan pada pekerja dengan ceramah-cera\-: 
mail, publikasi, kunjungan. perusahaan dan lain-lainnya,

11, Pengadaan dan peningkatan pameran keselamatan. yang 
menetap*

14Ibid., h. 319-320
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12- Penanaman pengertian pada pengusaha untuk meningkat- 
kan pendidikan tenaga.kerja khususnya dalam. kesela
matan kerja dan pencegahan kecelakaan*

13- Pengadaan pedoman-pedoman pencegahan, kecelakaan pada 
industri-industri menurut kekhususannya atau pada 
cabang-cabang industri atau proses-proses yang khu
sus*

1 if - Pemasukan pelajaran keselamatan pada umumnya dalam. 
kurikulum sekolah-sekolah. dasar untuk menanamkam ke- 
waspadaan umum dan dalam kurikulum latihan-latihan 
kerja dalam pencegahan kecelakaan dan bantuan perta- 
ma pada kecelakaan.

13- Pengaturan ketentuan-ketentuan perundang-undangan 
yang menjamin standar keselamatan yang tinggi.

16.. Penelaahan .terhadap rencana pembangunan atau peruba- 
hari yang berarti dari suatu perusahaan*

17- Penyelenggaraan konsultasi dengan wakil-wakil orga- 
nisasi pengusaha dan organisasi tenaga kerja sebelum. 
peraturan perundang-undangan diterbitkan*

18* Pemberian dorongan ker'jasama tenaga kerja untuk her- 
partisipasi dalam. pencegahan kecelakaan.

1 9 * Pernbinaan dorongan agar lembaga-lernbaga aeuransi be- 
kerjasama dan berpartisipasi dalam pencegahan-kece
lakaan*

20. JJan lain-lain*.
Dengan demikian jelas bahwa pernerintah. mempunyai 

fungsi-fungsi pernbinaan dalam keselamatan kerja dan pence-"" 
gahan kecelakaan* Fungsi pernerintah ini meliputi pengawasan 
pendidikan, penyuluhan, penggalakan kerja sama, pembentukan. 
organisasir pengujian dan penelitian..

Menteri. Tenaga Kerja oleh pembentuk undang-undang 
diberi tugas dan weweriang melaksanakan segala peraturan di- 
bidang perburuhan dan khusus mengenai tanggungjawab dalam • 
pernbinaan dan pengawasan keselamatan kerja dibebahkan kepa
da Direktur Pernbinaan Norma Keselamatan kerja, norma kese
hatan kerja dan hygiene perusahaan, norma kerja, pemberian 
ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kece
lakaan kerja (pasal 10 Undang-undang No.. 14 tahun 1 9 6 9 ) *
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Norma keselamatan kerja meliputi: keselamatan ker
ja yang bertalian dengan mesin-mesin, pesawat, alat kerja, 
bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan 
lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan meli
puti pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan te* 
naga kerja, dilakukan dengan mengatur pemberian pengoba- 
tan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persedi- 
aan tempat, cara dan syarat yang memenuhi syarat hygiene 
perusahaan dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit 
baik akibat pekerjaan maupun penyakit umum serta menetap- 
kan syarat.kesehatan bagi perumahan untuk tenaga kerja.

Norma kerja meliputi ; perlindungan terhadap tena
ga kerjti yang bertalian dengan waktu kerja, sistim peng- 
upahan,^istirahat, cuti, kerja wanita, anak dan orang mu
da, tempat kerja, perumahan dan sebagainya guna memelihara 
kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja 
yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan •. 
martabat manusia dan moral agama.

Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan 
atau menderita penyakit akibat pekerjaan berhak atas gan- . 
ti kerugian, perawatan dan rehabilitasi. Dalam hal seorang 
tenaga kerja meninggal dunia akibat kerja, maka ahli wa- 
risnya berhak menerima ganti rugi.

Dalam pengawasan ini diadakan kegiatan-kegiatan an
tara lain pengawasan terhadap keracunan, pengaruh radiasi, 
pengujianbahan-bahan di tempat kerja , pelayanan atau peng-

40
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ujian iklirn kerja, pemeriksaan kebisingan, pemeriksaan 
tenaga kerja terhadap penyakit-penyakit akibat kerja dan. 
penyelidikan terhadap kecelakaan kerja berdasarkan lapor- 
an perusahaan tempat terjadinya kecelakaan.

Ketentuan pasal 22 ayat ,1 Undang-undang No. 33 ta
hun 1947 secara khusus mengenai penyelidikan terhadap ke
celakaan kerja .Ditentukan bahwa setelah menerima laporan 
atau pemberitahuan dari tempat kerja terjadinya kecelaka
an, maka selekasnya pegawai pengawas menjalankan pengusut- 
an di tempat kejadian, baik itu tentang sebab-sebab kece
lakaan, akibat kecelakaan dan sebagaimana hal tersebut ter- 
jadi* Sedangkan pasal 19 Undang-undang No. 33 tahun 1947 
mengatakan bahwa setiap terjadi kecelakaan kerja, maka ha
rus dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja dalam waktu 
lcurang dari 2 x 24 jam (bagi kecelakaan fatal atau setea 
ngah fatal), di sampihg laporan bulanan bagi setiap kece
lakaan ringan sifatnya.

Adapun yang menjadi masalah dalam. praktek dirasa- 
kan kurang atau jarang dilakukannya pengawasan oleh ins- 
tansi yang berwajib. Kurang dirasaican pembinaan dan peng-_ 
awasan dari pemerintah dapat disebabkan beberapa faktor, 
antara.' lain meliputi ;
a, Kurangnya tenaga ahli dibidang keselamatan kerja. Wala

upun ada jumlahnya sedikit dan ;tidak seimbang jumlahnya 
dengan perusahaan yang harus dibina dan diawasi;

b. Pengetahuan dan kemaj&puan mengiicuti perkembangan ilmu
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pengetahuan dan tehnologi para petugas pengawas sangat 
terbatas;

c. Terbatasnya fasilitas pernbinaan dan pengawasan terha- 
dap kegiatan keselamatan kerja.

Dilihat dari faktor diaatas, perlu dirasakan tena
ga ahli keselamatan kerja diperbanyak jumlahnya. Hal ini 
dapat dilakukan dengan melalUi pendidikan, baik secara 
formal dan non formal, di samping pengadaan penataran - 
penataran. bagi tenaga pengawas yang sudah ada.

Dalam keadaan sekarang ini diakui, bahwa masih di
rasakan belum atau kurang berjalanya aktivitas pernbinaan . 
dan pengawasan dari pernerintah, namun bila sedini mungkin 
diadakan program terpadu dan terencana dalam bidang kese
lamatan kerja, maka suatu saat perihal ini akan terpecah- 
kan dan tertanggulangi. Selain itu kita juga mengetahui 
bahwa suksesnya suatu usaha bukan ditentukan oleh pabrik
dan alat-alat melainkan orangnya, oleh karena itu. perabina-

1 *5an dan penyuluhan sangat diperlukan. ^Sehingga dengan de- 
mikian pelayanan pernerintah kepada masyarakat akan dapat 
ditingkatkan.

4. Kewa.jiban dan Hak Tenaga Ker.ja
Berbicara soal kewajiban dan hak tenaga kerja da

lam keselamatan kerja, tidaklah terlepas dari Kewajiban . 
dan hak pengurus keselamatan Kerja. .Dengan peraturan per-

^Noeng Muhadjir, Tenaga Ker.ja Dan Permasalahannya, 
RakePress, Yogyakarta, 1972, h, 3 2 .

1 5
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undang-undangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga ker
ja pada pasal 12 undang-undang No,1 tahun 1970, yaitu un
tuk:
1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pe

gawai dan atau ahli keselamatan kerja;
2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
3. Memenuhi dan mentaati semua syarat keaelamatan dan ke

sehatan kerja yang diwajibkan;
4. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat 

keaelamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
5. Menyatakan keberatan bekerja pada pekerjaan yang sya

rat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat 
perlindungan diri yang diwajibkan diragukan oleh pega
wai pengawas dalam batas yang masih dapat dipertang - 
gungjawablcan.

Ketentuan pasal 13 Undang-undang No. .1 tahun 1970, 
adalah kewajiban tenaga kerja-bila memasuki suatu tempat 
kej'a, wajib mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan 
memakai alat.perlindungan diri yang diwajibkan.

Tenaga kerja dalam melaksanakan kewajibannya diha- 
ruskan untuk mentaati semua petunjuk, karena petunjuk ini 
merupakan cara pencegahan kecelakaan yang terbaik bagi t 
tenaga kerja didalam keselamatan kerja dengan diberikan- 
nya alat pelindung diri baik dalam bentuk masker, kaca 
mata, sepatu dan alat proteksi lainnya.

Biasanya tenaga kerja lebih suka tanpa memakai
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perlindungan dengan akibat mungkin.terjadi kecelakaan pada 
kepala, mata, kaki dan lain-lainnya. Sekarangpun alat-alat 
perlindungan diri masih dianggap oleh tenaga kerja sebagai 
pehgganggu pelaksanaan kerja, dan efek perlindungannya ku- 
rahg apabila digunakan- ..

Adapun aneka alat- alat perlindungan diri adalah se
bagai berikut:
a. ^aca mata; •
b. Sarung tangan;
c. Sepatu pengaman;
d. Topi pengaman;
e. Perlindungan telinga;
f. Perlindungan paru-paru;

/ ■g. Alat perlindungan diri lainnya,
■ Pemakaian warna, peringatan-peringatan, tanda-tan

da dan label adalah sangat penting bagi keselamatan .kerja 
dari setiap tenaga kerja, di. bawah ini akan saya uraikan 
lebih lanjut sebagai berikut:
a. Pemakaian warna

Aneka warna yang dipakai untuk maksut keselamatan 
penggunaannya adalah sebagai berikut:'
- Warna mentinjukkan daerah-daerah bahaya, peralatan penang- 

guihangan kebakaran, perlengkapan pertolongan pertama pa
da kecelakaaxi, jalan lalu lintas angkutan, dan sebagai- 
nya;

- Secara khusus warna menunjuklcan isi dari benda itu.

44
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•r . Warna. yang tepat dapat memperbaiki berfungsinya indra 
penglihatan seperti di tempat kerja, jalan-jalan lalu 
lintas, dan sebagainya;

— . Barang-barang yang berada di tempat yang tidak jauh 
dari jalan lalu lintas harus diberi warna kuning atau 
putih dan hitam agar telihat secara kontras dengan . 
lingkungannya;

- Warna putih dipakai untuk garis-garis jalan.
b. Peringatan dan tanda-tanda

Peringatan dan tanda-tanda juga dapat dipergunakan
untuk berbagai tujuan. Peringatan dan tanda-tanda dapat

\membawa suatu pesan instruksi, pesan peringatan atau pem- 
berian keterangan secara.umum, Peringatan dan tanda-tanda 
tidak dapat dianggap sebagai pengganti bagi tindakan -tin- 
dakan keselamatan melainkan inenurijang tindakan-tindakan 
tersebut. "Dilarang merokok" adalah suatu peringatan yang 
merupakan perintah. Perintah-perintah lain misalnya "awas 
tegangan tinggi”, "Hati-hati berbahaya". ’ .

Keterangan-keterangan misalnya berupa tanda-tanda 
bagi tempat pintu jalan keluar, pertolongan pertama, dan 
lean-lain. Namun baik peringatan dan tanda-tanda tidak bo
leh terlalu banyak, oleh karena orang tidak memperhatikan- 
nya lagi.
c . Label

Bahan-bahan yang berbahaya, wadahnya harus diberi 
label. Banyak kecelakaan terjadi sebagai akibat■tidak di-
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berinya label pada wadah-wadah yang dipakai untuk bahan 
berac.un. Lebih buruk lagi jika wadahnya adalah wadah un
tuk susu, air minujn, atau untuk keperluan biasa OLainnya, 
Kecelakaan sangat berat biasanya terjadi bila tenaga ker
ja me.minum racun dari botol, susu, botol minuman,dan lain- 
lain

Penggunaan lambang sangat membantu tenaga kerja 
yang buta huruf♦ Namun demikian tetap perlu keterangan 
sebagai penjelasan yang memuat;
- Kama bahan;
- Uraian tentang bahaya utama dan bahaya-bahaya lain;
- Penjelasan cara-cara pencegahan yang perlu diambil;
- Jika perlu, petunjuk tentang pertolongan pertama atau 

tindakan-tindakan lain yang sederhana dalam hal kece
lakaan atau keadaan darurat,

T R I.H I T R 0 F E N 0 L.
(asam pikrat)

MEMBENTUK PIKRAT YANG SANGAT,. 
SENSXTIF

Jauhkan dari panaa nyala api dan loncatan api
Lakukan pengolahan dengan hati-hati hindari .ke- 
kerasan dan gesekan,
Hindari persentuhan dengan logara dan garam-garam 
logam

GambarH. Label asam pikrat
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K A R B O N  D I S U L F I D A

Sangat mudah menguap dan mudah raembentuk 
catnpuran explosif dengan udara jika wa - 
dahnya kelihatan kosong.

Simpanlah wadahnya dalam keadaan tertutup* , 
sangat rapat di tempat yang cukup pentilasi
Jauhkan dari nyala api, loncatan api dan 
aumber-sumber lainnya.
^anya boleh dipakai dalam keadaan pentilasi
yang cukup dan hindari penghirupan uap,
Dalam hal kebakaran, padamkan dengan paair 
atau tanah.
Hindari persentuhan dengan kulit, mata dan . 
pakaian.

Garobar 2.., Label karbon disulfida

Pasal 1 if Undang-undang No, 1 tahun 1.970 tentang kese
lamatan kerja menetapkan bahwa pengurus mempunyai kewajiban 
antara lain. :
a* Secara tertulis menetapkan ditempat kerja yang dipimpine

nya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehe- 
lai undang-undang' ini dan semua peraturan pelaksanaannya 
yang berlaku ditempat kerja yang bersangkutan, pada tern-
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pat yang, mudah dilihat dan dibaca dan menurut petunjuk 
pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

b. Memasang di tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar 
keselamatan kerja yang, diwajibkan dan bahan, pernbinaan 
lainnya, pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca; me
nurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan 
kerja-

c- Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan di
ri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di ba- 
wah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain- 
yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan pe- 
tunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai 
pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Jadi secara garis besar kewajiban pengurus pada da- 
sarnya seperti yang diatur dalam Undang-undang Keselamatan 
Kerja adalah diwajibkan raenempelkan syarat-syarat kesela^ 
matan kerja, sehelai Undang-undang Keselamatan Kerja dan 
peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi tempat kerja yang 
bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan ter* 
baca, memasang garabar-gambar tentang keselamatan kerja mi
salnya tentang peringatan-peringatan, label-label dan me-' 
nyediakan secara cuma-cuma alat perlindungan diri yang di* 
wajibkan pada tenaga kerja. Tenaga kerja perlu diberi ta- 
hukan tentang bahan-bahan berbahaya, sebab biasanya tenaga 
kerja yang mengolahnya belura mengetahui sifat bahayanya ba
han- Yang dimaksud dengan bahan-bahan berbahaya adalah ba-' 
han-bahan yang selama pembuatannya* pengolahannya, peng -
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angkutannya, penyimpanan dan penggunaannya,. .mungkin m.enira- 
bulkan bahaya, Bahan-bahan ini sebenarnya banyak sekali te
tapi digolong-golongkan sebagai berikut
- Bahan-bahan explosive (mudah meledak);
- Bahan-bahan yang mengoksidasi (kaya oksigen);
- Bahan-bahan yang korosif;
- Bahan-bahan radioaktif.

Penting bagi tenaga kerja untuk aelalu waspada ntem- 
perhatikan semua bahaya yang ada dan mungkia akan terjadi, 
sehingga pada pemasan&an label dan tanda-tanda atau peri. - 
ngatan tentang bahaya-bahaya dengan lambang-lainbang yang 
dilakukan seseorang lebih berhati-hati dalam melakukan pe- 
kerjaannya. Sedangkan tentang pengetahuan arti lambang-lam- 
bang perlu diperhatikan dan diketahui oleh tenaga kerja , 
misalnya lambang-lambang bahaya yang lazim. dipergunakan di 
perusahaan tempat ia bekerja-

Dengan diketahuinya Undang-undang Keselamatan Ker
ja, lambang gambar, label dan peringatan-peringatan, maka 
haruslah adanya faktor kesadaran dari para tenaga kerja 
yang mampunyai peran utama di dalam pelaksaaaaitApencegah- 
an kecelakaan sehingga keselamatan kerja tenaga kerja ter- 
jamin, karena tidaklah ada seorangjpun yang menginginkan 
terjadinya kecelakaan bagi dirinya sendiri, sehingga tetap 
diperlukannya mawas diri, adanya peningkatan pengetahuan 
dan ketrampilan bagi setiap tenaga kerja.

■ ...
1^Sumaf:mur, op. cit., h. 270.
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Gambar 3. Lambang-lambang bahaya

3. Bahaya kebakaran 4* Bahaya oksidasi

5. Bahaya Korosi 6 , Radiasi mengion
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5. Pekerjaan yang Dilakukan Oleh Orang Wanita
Dengan porkembangan tehnologi yang semakin maju 

semakin tampak jelus. kesibukan seseorang di dalam tuntut- 
un perkembangan yang kini.bukan berkisar pada kewanitaan-. 
nya saj.a tetapi 'Cakrawala .wanita .yang 'semakin.luas lagi 
de igan rnalcin beranelca ragam pekerjaan bagi wanita pada ; 
perdcahaan-perusahaan.

Pekerjaan wanita ternyata tidak s.ekedar mericari 
nufkali bagi keluarganya saja, juga dibebani tugas rumah 
tangga yang harus mendidik dan .mengasuh* anak-anak disam
ping melayani ouami, Sebab pada umumnya anak yang kedua 
orang tuanya bekerja, tidak akan memperoleh pengawasan 
dan bimbingan yang semestinya.

oecara hukum Undan./;-undang Dasar kita,. terutama ' 
Pc..sl..1 27 ayat. 1 mengadakan bahwa' setiap. warga negara ber- 
sa.ua kedudukannya di dalam. hukum dan pemerintahan dan wa- 
jib uienjunjung tinggi 'hukum dan pemerintahan itu dengan-' 
tidak ada kecua.linya. Sedangkan ayat .2 mengatakan bahwa 
3etiap warga negara berhak atas’pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan, ditambah lagi dengan • ICeten- 
tuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Undang-undang 
No. 14’tahun 1969), maka persamaan hak'ini mendorong wa-. , 
nita untuk masuk dalam pasaran kerja. Peraturan-peraturan 
ini pun memungkinkan memberi. fasilitas kepada wanita sehi
ngga mudah menjombinaaikan pekerjaan rumah tangga dengan 
pekerjaan-pekerjaan lainnya.
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Sesuai dengan pembinaan perlindungan kerja bahwa 
setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas ke
selamatannya,, kesehatannya, kesusilaannya, pemeliharaan 
moril kerja aerta perlakuan yang sesuai dengan martabat 
manusia dan moral agama ( paaal 9 Undang-undang No. 14 
tahun 1969 )

Hanya disana sini diadakan pembatasan pekerjaan. 
ivienurut penjelaaan Undang-undang Kerja, pertijnbangan' un^~ 
tuk’ membatasi pekerjaan orang wanita adalah bahwa wanita 
itu lemah badannya untuk manjaga kesehatan dan keauaila** 
annya. Namun masih harus dilihat apa benar wanita itu le
mah badannya ? JVIemang ada kalanya menurut kodrat alam ha
rus lemah badanny^, yaitu pada aaat hamil, melahirkan • 
anak atau gugur kandung dan juga pada waktu haid dapat 
mengurangkan kemampuan wanita Untuk membela dirinya dari 
bahaya serangan fisik yang asuaila.-

Undang-undang kerja No. '12 tahun 1948 antara lain 
mengatur pekerjaan wanita dalam pasal 7> pasal 8 dan pa
sal 9» yang memuat ketentuaft bahwa wanita tidak boleh men
jalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jika pekerja
an itu manurut sifatnya, tempat dan keadaan seharusnya 
dijalankan oleh wanita dan tidak dapat dihindarkan ber-. 
hubung dengan kepentingan atau keaejahteraan umum. Orang 
wanita tidak boleh menjalankan/m&l(akuka&.L pekerjaan da
lam tambang, lobang di dalain tanah atau tempat lain' un
tuk mengambil logam dan bahan dari dalam tanah, kecuali
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berhubung dengan pekerjaannya kadang-kadang harus turun 
di bagian tambang di bawah tanah dan tidak menjalankan 
pekerjaan tangan. Orang wanita tidak boleh menjalankan 
pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatannya, demikian 
juga pekerjaan yang menurut -sifat, tempat dan keadaan 
berbahaya bagi kesusilaannya; jenis pekerjaan ini akan . 
di tetapkan dalam peraturan pemerintah.

Pasal7 dan pasal 9 ini belum berlaku, oleh karena 
itu untuk pasal yang belum berlaku digunakan peraturan 
yan'g lama, yaitu peraturan tentang pembatasan pekerjaan 
anak dan pekerjaan orang wanita pada malam hari.

Dalam pasal pasal 3■Maatragelen disebutkan bahwa 
seorang wanita an.tara pukul 22.00 (sepuluh malam) sampai 
dengan pukul 05«00 (lima pagi) tidak boleh menjalankan 
pekerjaan seperti termaksut dalam pasal 2. Tapi pefhbataa- 
an itu masih dikecualikan yaitu apabila ada ijin dari atau 
berdasarkan surat keputusan pemerintah untuk perusahaan 
tertentu pada umumnya atau untuk pabrik, tempat kerja atau 
perusahaan tertentu pada khususnya, sesuatunya berhubung 
dengan kepentingan khusus dari perusahaan.

Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-undang Kerja telah ber
laku dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Wo. 7 ta
hun 1948 yaitu ketentuan tentang:
a. ftrang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam 

lobans didalam tanah atau tempat lain untuk mengambil 
logam dan bahan dari dalam tanah.
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b. Larangan tersebut dalarn ayat 1 tidak berlaku terhadap 
orang wanita yang berhubung dengan pekerjaannya kadang- 
kadang harus turun di bagian tainbang di bawah tanah dan 
tidak melakukan pekerjaan tangan. Pekerjaan tangan bi- 
asanya adulah pekerjaan kasar dan karena itu berat.

Bila dilihat, Und'ang-undang Kerja pada dasarnya me- 
laranj; secara mutlak pekerjaan orang wanita pada rnalam ha- 
ri di semua perusahaan. Lain halnya dengan Maatregelen yang 
hanya membatasi pekerjaan wanita pada malam hari* Jadi pada 
malam hari orang wanita bdleh meftjalankan^pekerjaah_asal„. 
tidak pada perusahaan-perusahaan tertentu.

Organisaai Perburuhan Internasional mengenai peker-
17jaan wanita menetcipkan beberapa dalil sebagai berikut: 1

a. Adanya kesempatan yang sama di bidang pendidikan dan 
latihan serta kesempatan pekerjaan.

b. Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
c. Syarat-syarat kerja yang sama.
d. Perlindungan untuk kehamilaji.
e. Kesehatan kerja, keselamatan kerja dan kesejahteraan 

bagi buruh wanita.
International Labour Code pada dasarnya tidak mem- 

bolehkan wanita bekerja pada malam hari di perusahaan per- 
indistrian, dengan pengecualian tertentu. Sedang mengenai 
istilah malam hari Oleh International Labour Code disebut- 
kan suatu jangka waktu selarna sedikit-dikitnya sebelas jam 
berturut-turut yang meliputi suatu waktu yang' ditetapkan

1 7Imam Supomo, Hukum Perburuhan bidang kesehatan
kerja (Perlindungan Buruh),Pradnya Paramita, Jakarta, 1932, 
h~. 56 ♦
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oleh instansi yang berwenang, selama sedikit-dikitnya tu- 
juh jam berturut-turut yang jatuh arxtara pukul 22.00 (se- 
puluh malarn) sampai dengan pukul 07.00 (tujuh pagi); ins- 
tunsi yang berwenang boleh menetapkan ini berlain-lainan 
bugi berbagai daerah, pabrik, perusahaan atau cabang par- 
brik, akan tetapi hurus mendengai’ organisasi pengusaha : 
atau tenaga kerja yang bersangkutan sebelum, menetapkan 
suatu walctu yang rnemulai sesudah pukul 23.00 (sebelas ma-

Sedangkan dalam Undang-undang Kerja masih terdapat 
beberapa ketentuan yang semata-mata ditujukan bagi' orang 
vvanita berdasarkan keadaan-keadaan tertentu, yang pada pa- 
sal 13 ditentukan sebagai berikut:
a. Buruh atau tenaga kerja wanita tidak boleh diwajibkan 

bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
b. Buruh atau tenaga kerja wanita harus diberi istirahat 

selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut 
perkiraan akan melahirkan anak atau gugur kandung.

c. Waktu istirahat sebeluin saat buruh menurut perhitungan 
akan melahirkan anak, dapat. diperpanjang sampai selama- 
lamanya tiga bulan, jikalau menurut keterangan Dokter 
dinyatakan bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehat- 
annya.

d. Dengan tidak mengrjrangi yang telah ditetapkan pada pa-

18Ibid.,'h. 63.
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.sal 10 ayat 1 dan 2, buruh wanita atau tenaga kerja yang 
anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan supatutnya 
untuk menyusukan anaknya, jikalau hal itu harus dilaku- 
kan selama waktu kerja.

Dalam hal pasal 13 ayat 1, Peraturan Pemerintoh N o .
7 tahun 1948 pasal 1 ayat'.2 menyebutkan bahwa buruh wanita 
atau tenaga kerja wanita harus memberitahukan tentang kea- 
daan haidnya pada majikan atau pengusaha agar tenaga kerja 
wanita itu tidak melakukan kewajiban bekerja pada hari per- 
tama dan kedua waktu haidnya. Sedang pasal 1 ayat 3 Pera- 
turun Pemerintah Ho, 7 tahun 194-8, menyebutkan bahwa tena
ga kerja wanita yang hendak menggunakan haknya tersebut 
harus mengajukan surat permohonan istirahat kepada majikan 
atau pengusaha selambat-lambatnya sepuluh hari sebelumnya 
disertai dengan surat keterangan Dokter atau bidan atau pa- 
.uong praja menurut tingkatannya. Jadi tenaga kerja wanita 
selain istirahat khusus tersebut, menikmati pula istirahat 
yang secara umum berlaku bagi semua tenaga kerja dengan me- 
nerima upah penuh waktu untuk istirahat itu. .

Untuk men^etahui lebih jelas tentang larangan peker- 
jaan orang wanita dan pembatasan pekerjaan orang wanita pa
da malam hari, akan saya bahas dalam bablll.
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LARANGAN DAK. PEMBATA8AN PEKERJAAN 
ORANG WANITA

Dalaiii bidang keselamatan kerja'kita telah raempu- 
nyai satu Undang-undang Nasional, walaupun belum lengkap 
dan raasih ada pasal pasal yang belum diberlakukan.

Undang-undang Kerja No. 12 tahun 1948 yang telah 
diberlakukan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1951 meru- 
pakan salah satu bidang keselamatan kerja yang mengatur 
juga tentang keselamatan kerja bagi tenaga kerja wanita.

Undang-undang ini sebagai undang-undang pokok (lex 
generali) maksutnya undang-undang pokok yang memuat atu- 
ran dasar tentang pekerjaan anak, orang muda, orang wani
ta, waktu kerja, waktu istirahat dan tempat kerja. Dalam 
undang-undang ini dimasukkfea*juga aturan pokok mengenai 
perumahan buruh atau tenaga kerja yang disediakan oleh 
pengusaha.

Undang-undang ini memuat aturan-aturan yang umum 
mengenai semua pekerjaan dengan tidak membeda-bedukan tem- 
patnya misalnya di kantor,bengkel, pabrik, rumah sakit, 
pertanian, perkebunan^, pertambangan dan lain-lain. Sedang 
aturan-aturan yang khusus sudah barang tentu akan memuat 
aturan-aturun yang lebih lanjut yang mungkin berbeda dari 
aturan-aturan yang umum. :Vlaka dalam hal ini aturan yang 
khusus yang berlaku (lex specialis derogat legi generali)

B A B  I I I

5 7
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Undang-undang ini dimaksutkan juga sebagai suatu 
pernyataan politik sosial negara kita mengenai pekerjaan 
tenaga kerja untuk^jaenjamin pekerjaan dan penghidupan 
yang layak .bagi tenaga kerja, selaras dengan pasal 27 
ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang ini akan 
merupakan pedoman bagi masyarakat pada umumnya dan tena
ga kerja pada khususnya. Keadaan-keadaan dalam perburuhan 
yang hendak dilaksanakan oleh undang-undang ini pada umum- 
nya baru bagi tenaga kerja Indonesia. Beiberapa aturan yang 
kelihatannya merugikan tenaga kerja,- misalnya larangan pe- 
kerjaan anak akan berakibat bahwa anak tidak lagi dapat 
rnencari nafkah sendiri untuk meringankan beban hidup orang 
tuanya.

Undang-undang ini bersifathukum umumni( publik reoh 
telijk) dengan sanksi hukum karena: pertaraa, aturan-aturan 
yang termuat di dalamnya bukan berraaksut melindungi kepen- 
tingan seorang saja, melainkan bersifat aturan masyarakat. 
Kedua, tenaga kerja Indonesia pada umumnya belum mempu- 
nyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya 
sendiri.

Jehubungan dengan hal itu maka negaralah yang harus 
menjaga agar, aturan-aturan ini dijalankan. Oleh karena itu
sanksi hukum perlu di adakan. Dengan adanya ancaman hukum- 
an ini akan tercapai juga paksaan rohani dan pengaruh men- 
didik dari undang-undang ini terhadap yang berkepentingan.

..lengenai pasal-pasal yang b^lum berlaku dalam un-
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dang- undang ini, diantaranya adalah; pasal 2, pasal 3, 
pasal 4 dan 6 Bagian IX Tentang Pekerjaan Anak-anak dan 
Orang Muda; pasal 7 dan pasal 9 Bagian III Tentang Pe
kerjaan . Orang Wanita; f>asal 10 ayat (4) dan (5), pasal 
12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2) Bagian IV Tentang 
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.

Disamping Undang-undang kerja ini, masih ada per- 
aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 
keselamatan kerja yang telah ditfct&pkan.

.Dengan demikian dalam membahas Bab ,111 ini ten
tang larangan dan pembatasan pekerjaan orang wanita ter- 
dapat hubungan yang erat dengan Undang-undang No. 1 Tahun 
1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja 
No. 12 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia (Lembaran Naga- 
ra No.12 tahun 1951), walaupun sebelumnya pada Bab II te
lah disinggung sedikit mengenai larangan dan pembatasan 
pekerjaan orang wanita.

1. Larangan Pekerjaan Orang Wanita
Pada pasal 7 Undang-undang Kerja No. 12 Tahun 1948 

ditetapkan bahwa orang wanita tidak boleh menjalankan pe-. 
kerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu; 
menurut eifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan , 
oleh oru.ng wanita.

Larangan pekerjaan orang wanita pada malam hari ini 
merupakan larangan pertama. i-iialani hari yaitu terhitung an- 
tara pukul 18.00 (enam sore) sampai dengan pukul 06.00 
(enam pagi)
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Larangan orang wanita menjalankan pekerjaan pada 
malam hari ini terdapat- pengecualian yaitu pekerjaan yang 
menurut sifat, te;npat-dan keadaan seharusnya dijalankan 
oleh pekerja wanita yang tidak dapat dihindarkan berhubung 
dengan kepentingan atau kesejahteraan umum juga untuk men- 
jaga kesehatan dan keselamatan, misalnya pekerjaan dalam 
rumah sakit.

Berhubung pasal 7 Undang-undang kerja ini belum ber- 
laku bagi pekerja orang wanita pada malam hari, maka menge
nai pembatasan pekerjaan orang;‘wanita pada malam hari, ma- 
sih digunakan peraturan dari jaman e'ebelum perang dunia ke
II, yaitu Peraturan tentang Pembatasan Pekerjaan anak dan 
Pekerjaan //anita Pada Malam Hari (Maatregelen ter Beperking 
van de Kinderarbeit en de Nachterbeit van de Vrouwen)

Larangan kedua dalam Undang-undang Kerja mengatakan 
bahwa orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan di, da- 
la-n tambang, lobang di dalam tanah atau tfempat lain untuk 
mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah (?pa- 
sal 8 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1948).

Pasal, 8 ayat (1) ini tidak melarang pekerja .. orang 
wanita menjalankan pekerjaan di pertambangan, juga tidak 
melarang menjalankan pekerjaan di'' tambang dan di lobang 
tetapi melarang menjalankan pekerjaan di dalam tambang dan 
lobang di dalam tanah atau di tempat lain untuk mengambil . 
logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah. Jadi pokok 
larangan itu adulah melakukan pekerjaan di dalam tanah
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atau di bawah permukaan tanah. Di tambang yang terbuka 
atau lobang yang tidak di dalam tanah, orang wanita boleh 
melakukan pekerjaan.

Pasal 8 ayat (2) menunjukkan bahwa larangan terse- 
but tidak berlaku terhadap pekerja. . orang wanita yang 
berhubung dengan pekerjaannya kadang-kadang harus turun 
di bagian tambang di bawah tanah dan tidak melakukan pe
kerjaan dengan tangan, Pekerjaan tangan biasanya adalah 
pekerjaanrkasar dan karena itu berat.

Peraturan tentang pengawasan di tambang atau Mijn-
politie-reglement yang melarang orang wanita melakukan
pekerjaan di dalam tanah, melarang pekerjaan memuat dan
membongkar kurungan (tempat mengangkut galian) oleh orang
wanita, tetapi membolehkan orang wanita mengemudikan me-

19sin angkat dan memberi tanda pada sumur tambang..
Pertimbangan pembatasan melakukan pekerjaan bagi. 

orang wanita itu ialah bahwa orang wanita pada dasarnya we- 
nang melakukan pekerjaan, tetapi dalam hal-hal tertentu 
dibatasi. Hal-hal tertentu itu dalam fiubungannya dengan 
pekerjaan di bawah tanah adalah pekerjaan yang berat, ju
ga pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesusi- 
laan.

Jadi larangan menjalankan pekerjaan di dalam tam
bang, lobang di dalam tanah atau tempat lain untuk meng-

1^Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Keaehatan 
ker.ia (Perlindungan buruh), •.Pradnya ParamitaV Jakarta,
i$dSf h.57.
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ambil logam dan bahan-bahan dari dalam tanah seperti yang 
tercantum dalam Undang-undang Ketfja pasal 8 ayat (1) itu, 
harus kita artikan saina dengan ketentuan dalam Peraturan 
tentang Pengawasan' di Tmbang atau Mijn-politie-reglement.

Pasal 8 Undang-undang kerja No. 12 Tahun 1948 ;ne- 
ngenai larangan pekerjaan orang wanita ini telah dinyata- 
kan berlaku dengan Peraturan Pernerintah No. 7 tahun 1948 
mulai tanggal 1 Mei 1948, mula-mula untuk daerah Republik 
Indonesia beribu kota Yogyakarta dan kemudian dengan per
aturan Pernerintah No. 4 Tahun 1951 untuk daerah Indonesia 
lainnya, yaitu daerah Jakarta, daerah bekas■negara-negara 
Indonesia Timur, Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat.
Dalam memberlakukan pasal 8 ini, Peraturan Pernerintah ter- . 
sebut tidak memberi ketentuan pelaksanaannya seperti hal-

20nya pada waktu memberlakukan pasal.13 Undang-undang Kerja.
Konvensi International Labour Organisation No. 45 

mengenai pekerjaan orang wanita di bawah tanah, yang oleh 
Nederland dahulu diratifikasi:juga untuk Indenesia dan ke
mudian diteruskan oleh Negara Republik Indonesia dan yang 
menjadi dasar pengaturan Ivlijn-polite-reglement itu, mene
tapkan sebagai berikut:
1. Tiada seorang wanita, berapapun umurnya boleh melakukan 

pekerjaan di bawah tanah pada suatu tambang.
2. Istilah tambang melijputi tiap perusahaan baik milik ne- 

gara maupun milik swasta, untuk mengambil logam dari 
bawah permukaan tanah.
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3.; Undang-undang atau peraturan nasional dapat mengecua-
likan dari larangan di atas:
a. wanita yang memegang kedudukan yang tidak melaku- 

kan pekerjaan;
b. wanita yang dipekerjakan pada dinas kesehatan dan 

didas kesejahteraan;
c. wanita yang pada masa pendidikanya, selama waktu 

latihan berada di suatu bagian tambang di bawah 
tanah;

d. dan tiap wanita lainnya yang kadang-kadang harus 
memasuki suatu bagian tambang di.bawah tanah, un
tuk melakukan pekerjaan tungan.
Larangan ketiga dalam Undang-undang Kerja pada pa

sal 9 ialah orang wanita tidak boleh menjalankan pekerja
an.yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatanya,demi- 
kian juga pekerjaan menurut sifat, tempat dan keadaannya 
berbahaya bagi kesusilaannya*

Dari jamah sebelum perarig dunia keduS tidak terda- 
pat peraturan-paraturan yang kusus menampung larangan ini* 
Kalau secara umun ada, maka kiranya hal ini ditampung da
lam pembatasan pekerjaan orang wanita pada malam hari yang 
di muat dalam Peraturan tentang Pembatasan Pekerjaan Anak 
dan Pekerjaan tfanita pada Malam Hari atau Maatregelen ter 
Beperking van de ICindererbeit en de Nachtarbeit van de 
vrouwen.

Dalam penjelasan diterangkan bahwa pasal 7*8-dan 9 
ini merabatasi pekerjaan orang wanita atas pertimbangan, 
bahwa wanita itu lemah badannya menurut kodrat dan perlu 
dijaga kesehatan dan keselamatannya. Dikecualikan dari

21Ibid. h. 58 - 59.
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larangan pekerjaan orang,wanita pada malam hari, adalah
pekerjaan yang ijienurut sifat, tempat dan Iceadaan seharus-

22nya dijalankan oleh pekerja orang wanita.

2. Pembatasan Pekerjaan Orang Wanita
Undang-undang Kerja pada dasarnya melarang secara 

mutlak pekerjaan orang wanita pada malam hari di seraua pe- • 
rusahaan, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan per- 
tanian, perusahaan perniagaan dan semua jenis perusahaan 
lainnya.'

Malam hari yang dimaksut dalam Undang-undang kerja 
adalah dari pukul 18}00'(enam sore) sampai pukul 06.00 
(enam pagi). Namun tidaklah demikian dengan Maatregelen.

Maatregelen hanya membatasi pekerjaan orang wani
ta pada malam hari, tegasnya antara pukul 22.00(sepuluh
malam) sampai pukul 05.00 ( lima pagi ) orang wanita ti-

23dak boleh menjalankan pekerjaan di perusahaan tertentu.  ̂

Jadi antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 orang 
wanita boleh menjalankan semua macam pekerjaan, asal ti~. 
dâ c di perusahaan-perusahaan tertentu itu.

Pasal 3 Maatregelen mengatakan orang wanita antara’ 
pukul 22.00. sampai pukul 05.00 tidak boleh menjalankan pe
kerjaan seperti termaksut pada pasal 3 ayat (1), jadi je- 
lasnya antara-pukul 22.00 sampai pukul 0 5 . 0 0  orang wanita

Sofyan Effendi, op. cit., h. 165.
^ I m a m  Supomo, op-, cit., h. 59.
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tidak boleh menjalankan pekerjaan:
1 .'"'di pabrik yaitu ruangan tertutup atau dipandang sebagai 

tertutup, di mana untuk suatu perusahaan dipergunakan 
ouatu alat tenaga mesin atau lebih;

2. di tempat kerja, yaitu ruangan tertutup, di mana untuk 
suatu perusahaan biasanya dilakukan pekerjaan tangan 
bersama-sama oleh sepuluh orang atau lebih;

3.'pada pembuatan, pemeliharaan,pembetulan atau pembong- 
karan suatu bangunan di bawah tanah, bangunan galian, 
bangunan air, gedung dan jalan;

4. di perusahaan lcereta api atau trem;
5. pada pembuatan^ pembongkaran dan pemindahan barang, ba- 

ik di pelabuhan, dermaga dan galangan maupun di stasiun 
tempat penghentian maupun tempat pembongkaran, di tem
pat pengimpanan dan gudang, kecuali jika membawa dengan 
tangan.

Pasal 3 ini masih mempunyai anak kalimat yang me- 
ngatakan sebagai berikut: "Sekedar untuk itu tidak ada 
ijin dari atau berdasarkan keputuaan pemerintah untuk pa
brik, tempat kerja atau usaha tertentu pada khususnya ber-

25hubung dengan kekhususan keperluan perusahaan"« J
Berdasarkan ketentuan tersebut* dahulu pemerintah

mengadakan ketentuan dalam staatblad 1925 nomor 648 yang 
langsung mengijinkan mempekerjakan orang wanita antara pu
kul 22.00 (sepuluh malam) sampai dengan pukul 05»00 (lima 
pagi di:
1. pabrik gula eelama giling;
2. pabrik serat;

sagu ketela;
4. pabrik minyak kelapa;

24Ibid.,h. 59 - 60 
25Xbid.
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Di aamping memberi ijin secara langsung, Staatblad 
1925 nomor 648 tersebut juga memberi kuasa kepada Kepala 
Pengawas Perburuhan untuk memberi ijin untuk masa yang di- 
tetapkan dan-dengan syarat-syarat yang diadakan olehnya, 
mempekerjakan orang wanita sampai jumlah tertentu, antara, 
pukul 22.00 (sepuluh malam) aampai pukul 05.00 (lima pagiO 
di perusahaan tersebut di bawah ini :
1 . pabrik teh;-
2. perusahaan kopi;
3. perusahaan tembakau;
4. perusahaan penggilingan beras;
5. perusahaan pernbersihan kapuk;
6. pabrik petasan;
7. pabriic batik.

oifat kaku dari Staatblad 1925 Nomor 648 ini kare
na membatasi jenis perusahaan yang dapat meinperoleh ijin 
penyimpangan dari larangan tersebut, sedang perkembangan 
perekonomian masyarakat menghendaki peraturan yang lebih 
luwea, yaitu supaya kemungkinan mendapat ijin penyimpang
an diberikan juga kepada pabrik, tempat kerja atau peru
sahaan lainnya.

Dengan demikian, maka Staatblad 1925 nomor 648 itu 
dicabut dan diganti dengan Staatblad 1941 nomor 45. Ada* 
pun Staatblad 1941 nomor 45 ini tidak langsung memberi 
ijin sendiri, tetapi hanya memberi kuasa kepada Kepala 
Pengawas Perburuhan tersebut di atas untuk memberi ijin
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tempat kerja atau perusahaan tertentu untuk selama waktu 
yang d i .tetapkannya dan dengan syarat-syarat tang diada- 
kannya, mempekerjakan orang wanita sampai suatu jumlah 
tertentu, antara’pukul 22.00 (sepuluh malam) sampai de
ngan pukul 05.00 (lima pagi). Terhadap keputusan Kepala 
Pengawas Perburuhan, yang berkepentingan•dapat rainta ban
ding kepada Menteri Perburuhan.

6ebagai bahan untuk perbandingan* kita lihat keten
tuan inengenai pekerjaan pada malam hari ini dalam Inter
national Labour Code, yang merupakan dasar bagi Maatrege- 
len ter Beperking van de Kinderarbeid en de Nachtarbeit 
van de Vrouwen, adalah sebagai berikut:
1. Orang wanita tanpa perbedaan umur tidak boleh dipeker- 

jakan pada malam hari di perusahaan perindustrian apa- 
pun baik milik negara maupun milik swasta, atau di ca- 
bangnya, lain dari pada perusahaan yang hanya dipeker- 
kan angg©£a*.ngnggota dari satu keluarga.

2. Larangan tersebut tidak'berlaku:
a. dalam hal terpuksa, 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 bahan baku at 
atau bahkn lain dalam pengolahan yang dapat menjadi 
rusak dengan cepat, jika pekerjaan pada malam hari 
itu diperlukan untuk mencegah bahan-bahan tersebut 
dari kerugian tertentu.

3. Larangan tersebut tidak berlaku bagi*
a. wanita yang meinpunyai kedudukan pirapinan atau ber* 

sifat tehnis,
b. dan wanita yang bekerja pada dinas kesehatan dan

kesejahteraan dan tidak melakukan pekerjaan tangah.
4 . Istilah "perusahaan perindustrian" meliputi khusus:

a. tambang, tempat penggalian batu dan tempat lain un
tuk mengambil barang galian dari dalam tanah,

b. perusahaan yang barang-barangnya dibuat, diubah, „ ■ 
dibersihkan, diperbaiki, dihias, diselasaikan, di- 
persiapkan untuk dijual, dibongkar, atau dirusak, 
atau bahan baku yang dikerjakan, termasuk perusahaan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi TINJAUAN KESELAMATAN ..... SEKARMADJI, AGUS 



63

di lapan&an, .pembuatan. kapal atau pembangkitan, pe-'
- ngaliran tenaga listrik atau tenaga penggerak macam 
apanun;

c. perusahaan di lapangan pembangunan dan pekerjaan 
■ teknik sipil, termaouk pekerjaan pembuatan, ■ perba- 
ikan, 'pemoliharaan, perubahan dan pengliancuran.
Mengenai bidang pcrtanian "international Labour Code" 

hanyn mcngatakan agar pemerintah mengombil tindakon untuk . 
mengatur pekerjaan orang v/anita pada inalam hari di peru
sahaan pcrtanian scdemikian sehingga baginya terjamin wak-

2 7tu iatiraliat yang sepadan dengan keperluan badaniali.
Kembali pada peraturan - tentang Pembatasan Pekerjaan 

Anak dan Pekerjaan Orang .V/anita pada malam hari, jelaslal: 
bahwa peraturan' tersebut' hanya mengenai perusahaan' perin- 
'dustrian saja. Jadi dengan demikian maka tidak ada pemba
tasan pekerjaan orang v/anita pada malam hari di perusaha
an jenis lainnya seperti misalnya di perusahaan pertanian 
perusaliaon perniagaan do.n sebagainya,.- kecuali bila perusa- 
ij.-ian jenis lainnya ini dilakukan jenis pekerjaan .bersama- 
sama oleh 10 (sepuluh) orang atau lebih.

Dalam Undang-undang Kerja Masih terdapat beberapa 
ketentuan yang hanya ditujukan bagi pekerja ■ orang' v/anita.
ICg bcntuan-lcetentuan itu tidak hanya mengatur larangan atau 
pembatasan pekerjaan orang wanita, melainlcan berdasarkan 
keadaan tertentu orang wanita hariis diberi waktu .istirahat

tertentu.

2 6 I b i d . ,  h .  6 1 - 6 3 .  

^ I b x d . , h. 6 3 .
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iidttpun dikenal macam-macam waktu istirahat bagi pe
kerja yaitu waktu . istirahat mingguan dan hari lembur, is
tirahat tahunan, istirahat panjang. Macam-macam istirahat 
yang diberikan bagi tenaga kerja adalah untuk memberi per- 
lindungan kepada seinua pekerja baik pria maupun wanita agar 
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja terjaga dengan baik, 
Dari macam-macam istirahat.tersebut saya tidak memberi ura- 
ian. Namun di samping istirahat yang dikenal pekerja ada 
waktu istirahat yang khusus diberikan kepada pekerja orang 
wanita yang diberikan berdasarkan keadaan tertentu bagi pe
kerja orang wanita menurut kodratnya, karena wanita itu pa
da saat-saat tertentu harus menunaikan kewajiban alamiah 
yang tidak dapat dipikulkan kepada orang pria,

Pertama, pada pasal 13 ayat 1 Undang-undang Kerja 
mengatakan bahwa pekerja wanita tidak boleh diwajibkan be
kerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid*'

Adapun yang melarang mewajibkan orang wanita mela
kukan pekerjaan pada hari pertama.dan' kedua waktu haid itu 
adalah pengusaha. Memang suatu pelanggaran^.diancam dengan 
pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda 
sebanyak banyaknya.lima ratus rupiah, Dalam.hal ini bagai- 
mana pengusaha itu dapat mengetahuibahwa pekerja yang ber- 
sangkutan sedang dalam kaadan waktu haid ? Apakah ia harus 
menyelidikinya sendiri ataukah menyuruh orang lain (dokter, 
bidan dan sebagainya) melakukan penyelidikan?

Peraturan Pernerintah nomor 7 tahun 1943 pada pasal 
1 ayat 2 menentukan bahwa dalam menjalankan aturan tersebut
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pengusaha dianggap tidak mengetahui tentang keadaan haid 
dari pekerja wanita, apabila pekerja wanita yang bersang- 
kutan tidak memberitahukan hal itu kepadanya*

Dengan demikian, pemberitahuan pekerja wanita bah
wa ia dalam keadaan haid kepada pengusaha, berarti bahwa 
pengusaha tidak boleh menyuruh pekerja yang bersangkutan 
melakukan pekerjaan, dan ini berarti juga bahwa pekerja 
wanita yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk secara 
sukarela atas kemauan ^sendiri melakukan pekerjaan atau' 
tidak melakukan pekerjaan.

Aturan yang tentunya bermaksut untuk meringankan 
penderitaan pekerja orang wanita yang dalam keadaan haid 
menderita nyeri dan karena itu tidak marapu melakukan pe~ 
kerjaan, dalam praktek menjadi hari libur tambahan yang 
saatnya ditetapkan oleh pekerja orang wanita itu sendiri 
menurut kepentingannya semata-mata, sehingga oleh pekerja 
pria yang;, mengetahui bahwa hari istirahat tambahan itu 
oleh pekerja wanita digunakan untuk bersenang-senang di 
luar rumah, dipandang sebagai aturan yang bersifat diskri- 
minasi. Pada pengusaha sendiri, praktek hari haid itu me- 
nimbulk&n keseganan menerima pekerja orang wanita.

.Kedua, Pekerja wanita harus diberi istirahat selama 
satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitung- 
an akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah 
melahirkan anak atau gugur kandung (pasal 13 ayat 2 Undang- 
undang kerja )
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Waktu istirahat sebelum saat pekerja atau tenaga 
kerja menurut periiitungan akan melahirkan anak,.dapat di 
perpanjar^gsampai selama tiga bulan, jikalau dalam suatu 
keterangan dokter dinyatakan, bahwa hal .itu perlu untuk 
menjaga kesehatan dan keselamatannya.

Pekerja wanita yang hendak menggunakan haknya un
tuk istirahat, harus menyampaikan surat permohonan isti* 
rahat kepada pengusaha selainbat-lambatnya dalam waktu se- 
puluh hari sebeluin istirahat itu dimulai. Surat per^oha- 
nan istirahat itu harus disertai surat keterangan dokter 
atau jika tidak ada dokter, surat keterangan dari bidan.

: • . Keharusan mengajukan surat permintaan .istirahat se- 
puluh hari sebelum istirahat dimulai, dengan sendirinya 
tidak berlaku terhadap pekerja wanita yang baru gugur kan- 
dung, karena gugur kandung datangnya selalu mendadak dan 
karena itu datangnya tidak dapat diketahui atau diperki- 
rakan sepuluh hari sebelumnya.

Walaupun Undang-undang Kerja sendiri tidak raemuat- 
nya, tetapi dalam peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan 
Pernerintah nomor 7 tahun 1948 ditetapkan bahwa kepada pe
kerja yang diberi istirahat dalam hal melahirkan anak itu 
harus diberi upah penuh untuk waktu istirahat itu. Istira
hat melahirkan dengan upah penuh ini menimbulkan kesegan- 
an pada pihak pengusaha untuk mempekerjakan orang wanita 
yang bersuami..

Dengan adanya pemberian. istirahat. pada Waktu heuail
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pernah dipersoalkan apakah pemberian istirahat pada waktu 
hamil itu dibatasi pada pekerja wanita yang mempunyai au- 
ajii atau tidak.

Dalam Undang-undang Kerja sendiri dan memori pen- 
jslasannya serta aturan pelaksanaannya tidak memuat sesu- 
atu mengenai persoalan itu. Oleh karena itu dapat saya ka- 
takan bahwa dalam hal ini brsuami atau tidak, tidaklah di- 
jadikan persoalan.

iliaternity Protection Convention 1919 (konvensi ten
tang Perlindungan Melahirkan 1919) yang mengatur maternity 
protection for women employed in industrial and commercial 
undertakings, menetapkan bahwa dengan istilah wanita din. 
maksut tiap orang perempuan, tidak memandang usianya atau 
kebangsaannya, baik kawin atau tidak kawin dan dengan is
tilah anak dimaksut tiap anak, baik yang sah maupun yang 
tidak sah.2®

Untuk memperlengkap bahan perbandingan,kita kutip' 
beberapa hal lainnya dari Materni.tyProtektion Convention 
1 9 1 9  sebagai berikut:
1. Di perusahaan perindustrian atau perniagaan, baik milik 

negara maupun mili.c swasta atau suatu cabang perusahaan 
itu, lain dari pada perusahaan yang hanya anggota-ang- 
gota dari satu keluarga dipekerjakan seorang wanita:
a. harus tidak boleh melakukan pekerjaan selama enam 

minggu sesudah melahirkan;
b. harus diberi hak untuk meninggalkan pekerjaannya jika 

ia dapat meiiiperlihatkan surat keterangan dokter; yang 
menyatakan bahwa ia akan melahirkan anak dalam waktu 
enam minggu;

28Ibid., h. 103.
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c. selama tidak masuk bekerja berdasarkan sub-paragrap 
(a) dan (b) harus diberi tunjangan;

d. bagaimanapun juga, jika ia masih menyusukan anaknya 
harus dibolehkan untuk keperluan itu dua kali;seha- 
ri selama setengah jam*

2. Selama pekerja wanita tidak masuk bekerja sesuai deng
an ketentuan sub-paragraf (a) dan.(b) angka 1 di atas 
atau tetap tidak masuk bekerja untuk waktu lebih lama 
karena menurut ketentuan dokter menderita sakit seba- 
gai akibat dari hamil atau melahirkan dan karena itu 
tidak mampu melakukan pekerjaan, maka harus jangka wak
tu yang ditetapkan oleh instansi yang berwanang lampau, 
pengusaha harus tidak di bolehkan mengakhiri hubungan 
kerja.

3. Tunjangan termaksut pada angka 1 sub. (a) dan (b) di 
atas, harus cukup untuk seluruh pemeliharaan yang se- 
hat baginya dan anaknya, disediakan oleh dana negara 
atau dengan jalan suatu pertanggungan, sedang jumlah- 
nya yang pasti harus ditetapkan oleh instansi yang ber
wenang dun sebagai tambahan harus diberikan bantuan 
berupa pemeriksaan dengan cuma-cuma oleh dokter atau 
bidan.

4. Kekeliruan dokter dalam memperkirakan tanggal melahir- • 
kan, tidak akan menutup hak pekerja wanita itu untuk 
menerima tunjangan antara saat yang ter.tera dalam su- pa 
rat keterangan sampai saat melahirkan yang sebenarnya.

Dari ketentuan nomer 3 di atas, terlihat bahwa pe
kerjaan wanita yang bersangkutan tidak menerima upah pe
nuh, tetapi hanya sekedar bantuan dan tunjangan yang di
beri nama "provision for maternity" dan juga tidak ditang- 
gung sepehuhnya oleh pihak pengusaha, tetapi dibayar dari 
suatu dana negara atau suatu pertanggungan, yaitu suatu 
jenis jaminan sosial (social security).

Kembali kepada Undang-undang Kerja mengenai istira
hat tertentu bagi pekerja wanita, pasal 13 ayat 4 memberi 
kesempatan sepatutnya kepada pekerja wanita yang anaknya

29Xbid., h. 103 -105.
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masih menyusu,untuk menjfusukan anaimya, jika hal itu ha3- 
rus dilakukan selama waktu kerja.

Dalam memori penjelasan Undang-undang Kerja raau- 
pun dalam peraturan pelaksanaannya, tidak disebutkan be- 
rapa kali sehari dan tiap kali berapa lama kesempatan itu 
harus diberikan, sehingga patokan "sepatutnya" dalam prak- 
dapat menimbulkan kesulitan. Dalam hubungan ini, seperti 
di atas telah'diuraikan, Maternity Protection Convention 
1919 tersebut di atas menentukan selama setengah jam dan 
dua hari sekali.

Demikianlah sekedar mengenai istirahat yang khusus 
ditujukan kepada pekerja wanita, yang bertujuan untuk me- 
lindunginya dari pekerjaan yang dijalankan agar adanya ke- 
seimbangan jasmani dan rohani dari para pekerja dalara ke- 
sehatan dan lebih khusus lagi keselamatannya di dalam be- 
kerja. Sehingga para pekerja juga menikmati istirahat la
innya yang secara urauui berlaku bagi semua tenaga kerj.a di- 
samping istirahat yang khusus tersebut.
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KESELAMATAN KERJA TENAGA KERJA WANITA 
DALAM PRAKTEK

1 . Ketentuan Departemen Tenaga Ker.ja Tentang Peker.ja Orang 
V/anita Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951

Seperti telah diketahui bahwa ketentuan Undang-un
dang No. 1 tahun 1951 dari instansi pemerintah (Departe
men Tenaga Kerja atau DEFNAKER) yang bertujuan untuk raetn- 
beri perlindungan keselamatan kerja secara. khusus terha- 
dap tenaga kerja wanita. Hal ini untuk mencegah terjadi- 
nya tindakan yang sewenang-wenang dari pengusaha di dalam 
melaksanakan tugas pekerjaannya pada.setiap perusahaan 
baik negeri maupun swasta.

tfalaupun Undang-undang No. 1 .tahun 1951 sudah me
ngatur tentang pekerjaan orang wanita secara khusus, te
tapi masih terdapat ketentuan -ketentuan-yang belum ber- 
laku, karena:
a. Jebagai pengisi kekosongan dari undang-undang belanda 

'/yaitu Maatregelen ter Beperking van de■Kinderarbeid en 
de Kachtasrbeid van de Vrouwen (Peraturan tentang Peim- 
batasan Pekerjaan Anak dan Pekerjaan Wanita pada Malam 
Hari). Bahwa secara khusus mengenai pekerjaan orang wa
nita pada malam hari, dari penggunaan ketentuan terse
but apabila ada ketentuan-ketentuan-yang tidak sesuai . 
maka dipakai Undang-undang nomor 1 tahun 1951 seperti 
pada pasal 8.

BAB IV
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b. masih diperlukan penelitian kembali acara tepat dan pas- 
ti tentang apa yang dimaksut dengan sifat, tempat dan 
keadaan yang dapat dikerjakan oleh pekerja orang wani
ta pada malam hari seperti yang terkandung dalam pasal 
7 Undang-undang nomor 1 tahun 1951*

Geiring dengan perkembangan dan kemajuan kebudaya- 
an /nanusia, raulai dari tingkat kebudayaan dengan tehnoli- 
gi yang paling sederhana (tradisional) hingga pada ting* 
kat perkembangan tehnologi tinggi dan bahkan sampai ting
kat penerapan tehnologi mutakhir banyak tumbuh lapangan 
pekerjaan baru hingga mernerlukan tenaga kerja yang sela- 
lu siap di tempar bila setiap waktu diperlukan. Dengan de- 
mikian bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerja 
tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Departemen Te
naga Kerja Republik Indonesia‘.untuk. mempekerjakan tenaga 
kerja'antara pukul 22.00f(sepuluh malam) sampai dengan pu
kul 05*00 (lima pagi) khusus bagi tenaga kerja wanita.

Dengan adanya ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 
1951, maka akan diberikan kesempatan bagi tenaga kerja wa
nita y^ng bukan fcefi&ga ahli untuk memperoleh penghasilan . 
yang lebih besar juga bagi perusahaan itu sendiri pada 
umumnya dalan .neningkatkan hasil produkaibagi pelayanah 
kebutuhnn pokok masyarakat. Pemberian ijin ini berdasar- 
kan atas persyaratan-persyaratan khusus dari perusahaan, 
dapat memberi ijin pada pabrik-pabrik,tempat-tempatVkerja 
atau perkebunan-perkebunan untuk selama waktu dan atas
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syarat-syarat yang ditetapkan, untuk mempekerjakan tenaga 
kerja wanita sampai jumlah tertentu, antara pukul 22.00 
(sepuluh malam) sampai dengan pukul 05.00 (lima pagi).
Xang berwanang memberikan ijin adalah Kantor Daerah Depar- 
temen Tenaga Iferja. Namun apabila permohonan ijin itu di- 
ajukan secara kolektif untuk beberapa perusahaan dan juga 
apabila permohonan ijin itu diajukan-oleh perusahaan yang 
operasinya meliputi lebih dari satu wilayah Kantor Daerah 
Departeinen Tenaga Kerja, maka yang berhak mengeluarkan ijin 
adalah Kantor Pusat Departemen Tenaga Kerja (Direktorat 
Pembinaan Norma-norma Perlindungan Tenaga Kerja).

Permohonan ijin diajukan di atas materei dua puluh 
lima rupiah diajukan kepada kantor Daerah/ Kantor Pusat 
Departemen Tenaga Kerja. Setelah mengadakan.penelitian se» 
perlunya maka Kantor Ressort Departemen Tenaga Kerja, md*—  
neruskan. permohonan tersebut dengan disertai rekomendasi 
mengenai perlu tidaknya dikeluarkan ijin.

Jadi jelas bahwa pada Undang-undang'No. 1 tahun *: 
1951 masih terdapat ketentuan-ketentuan yang, belum berlaku 
secara ilratlak, misalnya tentang pekerjaan yang dilakukan 
oleh tenaga kerja wanita, .uaksutnya bahwa dalam praktek 
masih terdapat penyimpangan asal saja melaluiijin tertulis 
dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Apabila 
tidak ada ijin penyimpangan dari Departemen Tenaga Kerja 
Republik Indonesia, maka perbuatan itu dapat dipidana dan 
penyelesaiannya harus diproses raelalui pengadilan dan’ber-
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das&rkan bukti yang sail akan dinyatakan bersalah telah mem- 
peiccrjakan pekerja wanita pada malam.hari tanpa adanya su
rat ijin kerja malam bagi pekerja wanita.dari Departemen 
Tenaga Kerja Republik Indonesia, malca biasanya peruQahaan 
itu dijutuhi hukuman denda.

Penye.lidikan ini dinamakan penyelidikan terpadu ka
rena yang melakukan penyelidikan tersebut adalah pengawas . 
perburuhan yang terdiri dari Pegawa Departemen Tenaga Kerf 
j'u bersama-sama dengan petugas''kepolisian.

Gaya akan melampirkan mengenai pemberian ijin pe- . 
kcrj.-i wanita pada malam hari-yaitu. antara. pukul 22.00 (se- 
puluh malam) sampai dengan pukul 05.00 (lima pagi) berupa- 
Ifistrukci-Departemen Tenaga Kerja Republik- Indonesia.

2, Penerapan Peraturan Bagi Tenaga Kerja Wanita Pada -PT 
Alumlndo Lireht Metal Industry Di Surabaya

PT Al'umindo Light Metal Industry adalah anak per- 
usaliaan dari PT Maspion Group, yang diakul sebagaiLbadan 
hukum sejak tahun 1930 sebagai perusahaan yang \bergerak 
pada pembuatan barang-barang yang dibuat dari aluminium.
PT Alumindo' Light Metal Industry ini berkantor pusat di 
Jalan Kembang Jepun nomor 33-40 Surabaya dan pabriknya 
berada di Desa • Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten. 
'Jidoarja Jawa Timur. Barang-barang produksinya diproyek- 
oikan untuk dipasarkan di pasaran Indonesia dan Asia. 
Perusahaan ini mempekerjakan lcurang lebih'600 (enam r.a- 
tuc) orang'tenaga korja yang terbagi atas 400 (empat ra-

7 3
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tus) orang tenaga kerja wanita dan 200 (dua ratus) orang 
tenaga kerja pria dan untuk tenaga kerja anak maupun orang 
muda perusahaan ini tidak mempekerjakan.-^0

Perusahaan ini juga mempekerjakan orang asing yang 
bertujuan sebagai pengalih tenologi pengawas umum dan ber
dasarkan kontrak kerja selama waktu yang diperlukan oleh 
perusahaan tersebut, maksutnya batas waktu tersebut dapat 
diperpanjang dari waktu yang telah ditentukan.

Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan.pada perusa
haan ini terbagi atas;
a. Melting and holding furnace.
b. Hot rolling section.
c. Gold rolling section.
d. Embossing and roll forming section.
e. Finishing section.
f. Packing section.
Sebagian besar tenaga kerja wanita berada di bagian finish
ing section dan bagian packing.

Hubungan kerja yang dibina dalara perusahaan ini ada
lah yang sesuai dengan Kesepakatan Kerja Bersame (K.K.B.) 
yang merupakan sarana penting dalam usaha mewujutkan huk 
bungan Industrial Pancasila berdasarkan falsafah Pancasi- 
la dan Undang-undang Dasar 1945 kedalam kehidupan sehari- 
hari yang ditandai dengan etikat baik, sadar serta saling

'^°Wawancara dengan General Manajer PT Aliiinindo Light 
..letal Industry, 10 Agustus 1990.
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harga menghargaiakan tanggung jawab tugas dan kewajiban 
masing-masing pihak untuk berusaha semaksimal mungkin di- 
mi tecapainya tujuah bersama. Kesepakatan Kerja Bersama 
ini selain mengatur syarat-syarat kerja dan hubungan an
tara pekerja dengan. pengusaha,- juga'. mencerminkan tujuan 
bersama kedua belah pihak yaitu turut serta mensukseskan 
program pemerintah dari tercapainya ketenangan, ketentram- 
an, ketertiban dan kegairahan kerja agar terwujut kelang- 
sungan dan kelancaran usaha, serempak meningkatkan pro- 
duktivitas, mUtu serta effisiensi kerja secara kuntinyu 
yang pada akhirnya ikut menjamin raeningkatkan kesejahtera- 
an hidup, baik tenaga .kerja pada khususnya maupun rnasya- 
rakat pada umuinnya. Kesepakatan Kerja Bersama tersebut rne- 

ngatur hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja serta 
pengakuan oleh pengusaha terhadap adany.a suatu organisasi 
tenaga kerja yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit 
Kerja PT Alumindo Light Metal Industry.

Waktu kerja di perusahaan ini diatur dalam pasal 2 
K.K.B. yaitu sesuai dengan bunyi/Undang-undang No. 12 ta
hun 194-3 Bagian IV pasal 10 ayat 1 mengatakan bahwa buruh 
tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari tujuh jam se- 
hari atau empat puluh jam. seminggu. Jam kerja tersebut di- 
tentukan sebagai berikut:
- Senin s/d JumTat : 07.00 - 12.00

12.00 - 12.30 (istirahat)
12.30 - 14.3 0 .
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- 5abtu :07.00 - 12.00 (tanpa istirahat, lang
sung pulang).

Khusus bagi pekerja yang akan melakukan ibadah Jura'atan 
jam istirahatnya pada hari Jum’at adalah pukul 11.30 - 
12.30. Sedanglcan pekerjaan yang dilakukan lebih dari tujuh 
jam seh&ri atau empat puluh jam seminggu, diperhitungkan 
sebagai kerja lembur dengan-. Aj in . Departemen Tenaga Kerja. 
(pasal 12 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun. 1948).

pada/prin£ipnya pengusaha tidak menghendaki adanya 
kerja lembur,}kecuali:
a. Dalam hal adanya pekerjaan yang jika tidak segera dise- 

lesaikan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan
.manusia.

b. Dalam hal adanya pekerjaan yang jika tidak segera dise- 
lesaikan akan membfihayakan dan akan menimbulkan kerugi- 
an bagi perusahaan, negara atau masyarakat.

c. Dalam keadaan darurat atau mendesak. ■
Karena di PT Alumindo Light Metal Industry terlalu 

banyaknya pekerjaan dan apabila tidak segera diselesaikan 
akan menimbulkan kerugian bagi perusahan dan juga untuk 
meningkatkan taraf hidup para pekerja, maka jam kerja di- 
tarnbah dan terbagi dalam tiga shift sebagai berikut;
- Untuk hari Senin. sampai dengan hari Jum'.at:

Shift I : pukul 07.00 - 14.30-
pukul 12.00 - 12.30 istirahat 

Shift ■ II : pukul 14.30 - 19.00, tanpa Istirahatfmakan 
kemudian pulang.
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.Shift III : pukul 19.00 - 22.00, tanpa istirahat langsung 
pulang.

- Untuk. Hari Sab feu berlaku :
Shift I : pukul 07.00 - 12..00,.. tanpa istirahat. langsung 

pulang*
Shift II : pukul 12.30 - 17*30.
Shift III : pukul 19*00 -'22.00, tanpa istirahat langsung 

pulang. .
Untuk. shift I dan shift II pekerjanya sama dan. upahnya di- 
hitung sebagai upah lerabur- Sedangkan pada shift III peker
janya adalah orang yang tidak. termasuk dalam. shift I dan* 
shift II*

Pasal 11 K-.K.B* menyatakan bahwa pengusaha menyedi- 
akan air minura untuk pekerja di tempat masing-masing yang 
meraenuhi kesehataanya, tempat makan siang bagi pekerja, 
tempat istirahat dan, juga tiap tahun pengusaha mengadakan. 
selamatan. agar dapat diresapi oleh seluruh- pekerja* Untuk 
menjaga keaelamatan. kerja,. maka bagi. pekerja diwajibkan 
menjaga kebersihan tempat kerja masing-masing, kerapian. 
alat-alat kerja, hal itu untuk mencegah terjadinya kecela- 
kaan dan malapetaka lainnya.’ Sedangkan untuk menjaga keber
sihan ruangan seperti tempat mandi, W.C., dan tempat.cuci,. 
perusahaan. ini mempunyai pekerja khusus yang tugasnya,un
tuk menjaga kebersihan tersebut.

Disamping itu pengusaha. dalam usaha mencegah adanya 
kecelakaan kerja, melakukan tindakan-tindakan antara lain 
raem.berikan. peralatan. kerja secara memadai dan memberikan
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kronstruksi pengaman pada peralatan, mesiJi-ittesia atau dae- 
rah-daerah tertentu yang raungkin di perkirakan dapat ter- 
jadi resiko kecelakaan yaitu antara lain memberikan tanda- 
tanda peringatan dan larangan seperti misalnya jangan rne- 
rokok, dllarang berbicara pada waktu kerja#^1

Untuk keselamatan kerja perusahaan ini menyediakan 
alat-alat perlindungan diri bagi pekerja sesuai dengan je- 
nis pekerjaan yang penggunaannya sebagai berikut:
- Pada tempat-tempat tertentu harus menggunakan helm*
- Pada tempat-tempat tertentu harus menggunakan sarung ta- 

ngan,
- Pada tempat-tempat tertentu harus menggunakan masker,
- Pada tempat-tempat tertentu harus menggunakan kombinasi 

dari ketiganya.
Berdasarkan kebutUhan dari perusahaan,- maka pengu

saha dapat menam.bah jumlan pekerja,- Dalam menerima peker
ja baru, maka pekerja tersebut harus mentexuihi persyaratan 
diantaranya mengenai umur dan kesehatan. Calon pekerja mi** 
nimal berumur delapan belas tahun dan harus berbadan sehatc- 
yang dinyatakan dalam surat keterangan dokter atau bedan- 

U&tuk tenaga kerja wanita didalant perusahaan ini 
memang. ada larangan-larangan khusus dan pembatasan-pemba- 
tasan yang harus ditaati oleh tenaga kerja wanita tersebut 
seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat ifg antara lain 
pekerja wanita yang hamil empat setengah bulan tidak dibo-
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lehkan bekerja,lembur. be lain, itu pekerja wanita tidak bo
leh melakukan pekerjaan pada shift III yaitu antara pukul 
19.00' (tujuh malam.) sampai dengan pukul. 22.00 .(sepuluh ma
lam),

Perusahaan ini juga mengadakan pembinaan pada tenaga 
kerja dalam usahanya mencegah kecelakaa^. Pembinaan diberi- 
kan pada waktu tenaga kerja masuk untuk pertama kalinya se
lama tiga bulan*. Masa tiga bulan partama ini lebih dikenal 
dengan masa percobaan* Dalam raasa percobaan ini selain te^
naga kerja dibina tentang keselamatan kerja* juga dikenal-

z2kan dengan jenis pekerjaan yang akan dihadapinya.-^
Pada pasal & ayat iff. K.K.B. menyatakan bahwa pimpi- 

nan perusahaan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja 
untuk menuaaikan kewajiban agamanya, misalnya untuk menu- 
naiLan. sembahyang di masjit. yang telah disediakan*.

Selain hak dan kewajiban pekerja diatur dalam Uadang- 
Undang No .. 1 tahun 1970 tentang Reselamatan:.Xer ja pada Bab 
VIII paaal 12, perusahaan ini juga memberikan. hak dan kewa
jiban bagi para pekerja yang diatur dalam. Kesepakatan Kerja 
Bersama. Dalam pasal 1 if K.K.B. disebutkan bahwa semua peker
ja diwajibkan untuk mentaati semua peraturan keselamatan 
kerja dan kesehatan kerja dan mentaati peraturan perusahaan 
yang berhubungan dengan kelancaran jalannya produksi serta 
keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, demikiah halnya

3 2 I b i d
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pengusahajuga harus mentaati peraturan dan undang-undang Pe- 
merintah Republik Indonesia yang berlaku dan tidak akan ber- 
tindak raelampaui norma-norma kemanusiaan*

Pekerja selain dibebani kewajiban juga mempunyai hak 
yaitu raemperoleh gratis alat-alat pelindung diri dan menda- ■ 
pat pakaian satu stel bagi mereka yang tel ah. bekerja selama 
enam bulan dan dua stel pakaian seragam bagi mereka yang te- 
lah bekerja dua belas bulan (pasal 9 ayat 2 dan 3 K.K.B.)

rtengenai tenaga kerja yang sakit atau mengalami ke- 
celakaan maka. pengaturannya sebagai berikut.: 
a* Jika pekerja sakit kecuali sakit kelamia, segala perawat- 

an/ pengobatan ditanggung oleh perusahaan yaitu dengan 
disediakannya Poliklinik Perusahaan dan pekerja yang ber
sangkutan harus berobat di poliklinik ^erusabaan tersebut 
(pasal 7 ayat V K.K.B.).

b. Pekerja yang penglihatannya kurang. terang menurut kete
rangan uokter dan diharuskan memakai kacamata atau peng- 
gantian kaca mata tua, maka pekerja tersebut mendapatkan 
bantuan pembelian kacanya (lensa bening) sebesar 50% da
ri harga kaca / lensanya dengan setinggi-tingginya lima 
belas ribu rupiah (pasal 7 ayat 2 K.K.B.). 

c:- Ganti rugi cacat. karena kecelakaan kerja diberikan kepa
da pekerja yang bersangkutan menurut keputusan yang dike- 
luarkan oleh Departemen xenaga Kerja*(pasal 7 ayat 3 fte- 
sepakatan kerja B^rsama;

d. Bilamana pekerja sakit mendadak diwaktu kerja dengan ke- 
nyataan maka pekerja tersebut diperkenaakan berobat ke
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, Poliklinik Perusahaan dan tetap mendapat upah. pokok#.
e.. Bilaraana pekerja sakit mendadak di rumahnya)v yang her- 

sangkutan diperkenankan berobat toe Doktec unkum/Dokter 
yang terdekat dengan rumahnya atau^ ke KSU (Rumah Sakltt 
Umum) bila Poliklinik. tutup dan biaya pengobatannya di- 
tanggung perusahaan. dan. harus minta surat ke’terangan 
dokter serta menyebutkan jam* berapa waktu berobat karena 
ssiki.t tersebut. Hal ini berlaku hanya satu kali saja dan 
selanjutnya harus berobat ke dokter poliklinik perusaha
an (pasal 7 ayat 5 K * K )•

Perusahaan ini memberikan cuti selama dua belas hari 
kerja bagi pekerja yang masa kerjanya telah melampaui masa 
kerja satu tahun tanpa dihitung dengan masuk kerjanya (pa
sal 6 ayat 1 K.K.B. jo. pasal 1i* ayat 1 Undang-undang No.12 
tahun 19W)*. Pekerja yang masa kerjanya telah mencapai masa 
kerja enam. tahun diberi cuti tiga bulan istirahat dan men- 
dapatkan upah seperti halnya,mereka pekerja biasa dan s.ete- 
rusnya untuk tiap-tiap enam tahun (pasal 6 ayat 2 K.K.B. jo« 
pasal 14 ayat 2 Undang.-uadang. No. 12 tahun 1948)*'. Semua pe-' 
kerja yang telah bekerja pada perusahaan terus-menerus se
lama duapuluh lima tahun diberi uang jasa sebesar duapuliih 
lima bulan gaji*. ;

Perusahaan ini juga memberikan cuti bagi pekerja da
lam keadaart luar biasa yang pengaturannya sebagai berikut : 
a*. Selama dua hari untuk mengkhitankan anak sendiri, anak 

tiri, .anak angkat, yang terdaftar yang berada di dalam 
kota, dan tiga hari yang berada di luar kota..
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b* Selama lima hari untuk pekerja yang pertama kali- ntenikah 
dan bertempat tinggal di dalam kota dan selama tujuh hari 
yang tinggal di luar kota serta mendapatkan bantuan sebe- 
sar sepuluh ribu rupiah, 

c- S*lama dua hari apabila istri pekerja melahirkan yang
tinggal di dalam kota dan selama tiga hari bagi istri pe
kerja yang melahirkan dan bertempat tinggal di luar kota.

d. Selama dua hari untuk mengawinkan anak, anak tiri,. anak 
angkat yang sah dan bertempat tinggal di dalam kota dan 
selama empat. hari yang bertempat tinggal di luar kota.

e,. Selama dua. hari untuk meninggalnya anak, anak tiri, anak 
angkat, suami, istri, orang tua, mertua yang bertempat

• tinggal di dalam kota dan empat hari. yang bertempat ting
gal di luar kota,
Pekerja wanita yang akan. melahirkan/gugur kandun& diberi 
istirahat satu setengah bulan sebelum melahirkan/gugur 
kandung dan satu setengah bulan sfetengak. bulaa setelah 
melahirkan/gugur kandung dengan. mendapatkan upah pokok 
(pasal 6 ayat 2 K.K.B. jo. Undang-undang JNo* 12 tahun 
1 9 ^ 8 pasal 1 3  ayat 2).. 

g- Pekerja wanita diberikan istirahat dua hari waktu haid*"
h, Pekerja diijinkan melayat apabila di kampungnya ada ke- 

raatian tetangga dengan membuktikan surat keterangan dari . 
RT-RW nya atau dari Kepala Desa setempat dan waktu yang 
diijinkan hanya tiga jam.

Cuti tersebut di atas semuanya mendapat upah pokok., Cut! bo
leh diambil bertahap dan harus memberitahukan sebelumnya
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agar tugas-tugasnya dapat dialihkan.
Perusahaan ini selain berusaha melindungi tenaga 

kerja dari bahaya kecelakaan juga berusaha meningkatkan 
taraf hidup bagi tenaga kerja yaitu dengan memberi tunja- 
ngan/jaminan sosial yang pengaturannya sebagai berikut:
a. Jika pekerja meninggal dunia, maka .pengusaha memberi

kan bantuan sebesar dua puluh lima ribu rupiah untuk 
biaya pemakamannya dan kepada keluarganya diberikan 
u&ng jasa/tunjangan kematian sebagai berikut:
- Masa kerja 3 bulan lebih s/d \ tahun mendapat 1 bu

lan upah;
- Masa kerja 1 tahun lebih s/d 2 tahun mendapat 2 bu

lan upah.
- Masa kerja 2 tahun lebih's/d 3 tahun mendapat 3 bu

lan upah.
- Masa kerja 3 tahun lebih s/d 4- tahun mendapat 4 bu

lan upah*
- Masa kerja 4 tahun lebih s/d 5 tahun mendapat 5 bu

lan upah,•
- Dan setiap lebih dari 5 tahun, ditambah 1 bulan upah 

dan terbatas sampai 30 tahun.(pasal 8 ayat‘*1 K.K.B.)
b. Jika Jceluarga pekerja, orang tua, s.uami/istri dan anak 

yang terdaftar dalam Kartu Susunan Keluarga meninggal 
dunia maka pekerja yang bersangkutan diberikan bantuan 
berupa uang sebesar sepuluh ribu rupiahuntuk biaya pe- 
makaman (pasal 8 ayat 2 K.K.B.)
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c. Jika pekerja wanita melahirkan anak (aampui anak kedua) 
diberikan bantUMi berujx. uang aebosar dua puluii lima 
ribu rupiah dengan syarat menunjukkan surat kelahiran 
sur -t nikah dan Kartu Susunan :Keluarga.(pasal 8 ayat 3 
K.K.B.)

d. Jika istri pekerja melahirkan anak (sampai anak kedua) 
diberikan bantuan berupa uang sebesar sepuluh ribu ru
piah dengan syarat menunjukkan surat kelahiran, surat 
nikah dan kartu susunan lceluarga • (pasal 8 ayat 4.K.K.B.)

e. Selama pekerja sukit kecuali sakit kelamin dengan buk- 
ti surat keterangan Dokter Poliklinik dinyatakan tidak 
mampu bekerja untuk sementara maka pekerja yang beri- 
sangkutan mendapat upah sebagai berikut:
- Sampai bul^n ketiga mendapat upah 100% dari upah. po

kok .
- Bulan keempat sampai dengan kedua belas mendapat upah 

75/o dari upah pokok.
- Selanjutnya setelah lebih; dari duabelas bulan diada- 

kun musyawarah guna penye.lesaiannya, (pasal 8 ayat 5 
K.K.B.).

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang ti
dak diinginkan semua pekerjc harus mentaati seluruh pera
turan dan ketentuan kerja yang dikeluarkan oleh perusaha
an dan berpedoman pada Undang-undang No. 1 tahun 1970. 
Alat-alat pemadum kebakaran disediakan ditempat-tempat 
yang mudah terlihat dan terjangkau. Semua pekerja wajib
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mengetahui tempat alat-alat pemadam kebakaran dan mengeta- 
hui.cara penggunaan melalui latian-pemadam kebakaran yang 
telah dibentuk. Apabila dilihat kembali bahwa alat-alat 
perlindungan diri pekerja perusahaan tidaklah terlalu ba- 
nyttk karena alat-alat perlindungan itu sendiri telah ada 
pada mesin yang digunakan pekerja,

Memang ada beberapa tenaga kerja yang kadang-kadang 
tidak mau mentaati tenting peraturan keselamatan kerja, 
mungkin mengingat tingkat pendidikan para pekerja pabrik 
tidak terlalu tinggi, sehingga yang dapat membantu adalah 
pernbinaan yang teratur tentang pentingnya keselamatan ker
ja bagi diri sendiri maupun orang lain. Walaupun telah ada 
ancaman berupa sanksi berupa surat peringatan, schorsing, 
dan akhirnya pemutusan hubungan kerja. Pengurus serikat 
pekerja PT Alumindo Light Metal Industry terhadap pekerja 
yc.ng tidak mentaati ketentuan keselamatan kerja tetapi de
ngan alasan kemanusiaan maka sering hanya diberi peringat
an tertulis.

Bila dilihat jenis pekerjaan yang dilakukan pada 
perusahaan ini adalah dilakukan dalam pabrik, jadi dila
kukan pekerjaan dalam ruajigan, maka suhu. udara juga meru- 
pakan pencegah terjadinya kecelakaan kerja sehingga kese- 
la.natan kerja dapat dijaga. Suhu udara dalam pabrik tidak 
terlalu panas karena atap pabrik yang cukup tinggi ditam- 
bah lagi dengan mesin-mesin yang digunakan pada umumnya 
tidak menimbulkan kenaikan suhu, demikian juga dengan ting-
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kat kebisingan dari mesin-mesin yang digunakan tidak tiQg- 
gi. Disamping itu juga ada penerangan yang cukup, seperti 
lampu-lampu yang telah disediakan.

Tingkat kecelakaan kerja yang terjadi* di perusahaan 
ini tidak terlalu tinggi atau boleh dikatakan jarang ter
jadi, sebab mesin-mesin yang digunakan dalam menjalankan 
pekerjaan mempunyai kontak langsung dengan pekerjaan bila 
terjadi kecelakaan. Kalaupun terjadi kecelakaan, tindakan 
keselamatan kerja yang diambil misalnya pekerja diberi per- 
tolongan pertama pada kecelakaan di poliklinik perusahaan 
atau apabila kecelakaan itu cukup parah maka pekerja diki- 
rim ke rumah sakit dengan biaya yang akan ditanggung peru
sahaan yaitu biaya pengangkutan dari tempat terjadinya ke- 
celekaan sampai rumah sakit.

Agar semua syarat-syarat keselamatan kerja itu di- 
taati maka di perusahaan itu dibentuk badan pengawas yang 
secara teknis dibuwah bagian personalia, disamping pegawai
pengawas dari Departemen Tenaga Kerja. ^

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-sya
rat keselamatan kerja. maka upaya hukum yang diambil adalah 
mengadakan musyawarah antara pengusaha, dengan serikat pe- 
lcersa unit PT Alumindo Light Metal Industry. Segala sank:- 
si-sanksi yang tercantum dalam hasil musyawarah tersebut 
hax-us ditaati dan dinyatakan sah serta tidak dapat digang-

-^Ibid.
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gu gugut atau dicabu ketnbali (pasal 13 K.K.B.). Apabila 
musyuwarah tidak mencapai kesepakatan maka diselesaikan 
sesuai dengan peraturang yang berlaku yaitu Undang-undang 
No. 22 tahun 1957, jelasnya sebagai berikut:
- A p a b i l a  perundingan tidak memberikan hasil maka pihak 

yang berselisih dapat menempuh jalan perwasitan (arbi- 
trase).

- Apabila arbitrase tidak dikehendaki maka rnereka dapat 
minta perantaraan dari Depnaker. Tetapi persyaratan un
tuk perantaraan pegawai Depnaker harus ada pernyataan 
dari pihak-pihak bahwa perundingan tidak berhasil dan • 
pihak-pihak tidak menyerahkan kepada arbitrase.

- Apabila menurut daya upaya pihak-pihak, penyelesaian 
oleh'..pegawai perantara Depnaker dinilai tidak berhasil 
baru penyelesaian itu diserahkam.kepada Panitia Penye
lesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.

Sesuai dengan pasal 14 ayat 2 K.K.B.,::pengusaha i 
akan bertindak mengadakan pemutusan hubungan kerja tanpa 
kecuali dan yang bersangkutan harus mengundurkan'diri tan
pa syarat apabila pekerja melakukan kesalahan-kesalahan 
berat sebagai berikut:
a. ,.iencuri, menggelapkan barang-barang milik perusahaan.
b. Penganiayaan terhadap penguaaha, keluarga pengusaha, 

dan kepada teman sekerja.
c. Mernikat pengusaha atau keluarga pengusaha, teman se**̂  

kerja untuk berbuat melanggar hukum.
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d. iienolalc pemberian tug&s a a n  pengusana yang j.ayuK untuk 
dikerjukan walaupun telah diperintahkan.

e. Memberikan keterangan palsu dengan sengaja pada waktu 
mengika;t perjanjian kerja diadakan.

f. melakukan perbuatan asusila di tempat kerja,
g. iviabuk, madat, :nemakai. obat. bius atau narkotik di tempat 

kerja.
h. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau mem- 

biarkannya dalam keadaan bahaya milik perusahaan,
i. Dengan sengaja atau kecerobohan merusak atau membiarkaii 

diri atau teman sekerja dalam keadaan bahaya.
j. Menghina secara kasar atau mengancam pengusaha, keltiar- 

ga atau teman sekerja. 
k . „;embongkar raliasia perusahaan atau mencemai*kan*'.naraa ba- 

ik pimpinan perusahaan dan keluarganya yang seharusnya 
dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara.

Pengusaha akan memberi penghargaan baik berupa gra- 
tifikasi maupun penghargaan lainnya apabila pekerja dini- 
lai berjasa mi.salnya dapat mencegah atau menghindarkan pe
rusahaan dari akibat terjadinya bahaya. .
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BAB V 
PENUTUP

1 . Kesim-pulan
Skripsi yang berjudul Keselamatan. Kerja Bagi Tenaga 

Wanita Pada PT Alumindo Light Metal Industry di Surabaya 
ini setelah diadakan pembahasan serta uraian-uraian dalam 
bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut :

1*. Keselamatan kerja merupakan sal ah satu peran yang 
penting dalam tindakan manusia pada umumnya dan te
naga kerja pada khususnya, yang harus, dapat dipe- 
nuhi. Oleh karena itu selain merupakan hak maka se- 
kaligus merupakan kewajiban baik bagi tenaga kerja, 
pengusaha, pemerintah maupun bagi masyarakat..

2. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang kerja dan ke
tentuan. dari Maatregelen ter Beperking van de Kia- 
dererbeit en de Nachterbeit van de Vrowen, maka pa
da dasarnya orang wanita itu wenang melakukan peker
jaan, tetapi dalam hal-hal tertentu dibatasi* Pemba- 
tasan pekerjaan orang wanita itu atas pertimbangan 
bahwa wanita itu lemah badannya menurut kodrat dan 
perlu dijaga kesehatan dan keselaroatannya.

3» Sesuai dengan instruksi Departemen-Tenaga Kerja Re
publik Indonesia dengan. mengingat banyak tumbuh la- 
pangan pekerjaan. baru yang memerlukan tenaga kerja
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yang selalu siap di tempat, maka perusahaan-perusa- 
haan yang memerlukan tenaga kerja yang selalu siap
di tempat tersebut diperbolehkan mempekerjakan tena
ga kerja wanita antara pukul 22.00 ( sepuluh malam ) 
sampai dengan pukul 05»00 ( lima pagi ) asal menda
pat ijin dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setem- 
pat.

if. PT Alumindo Light Metal Industry merupakan anak pe
rusahaan PT Maspion Group yang mengelola pembuatan 
barang-barang yang terbuat dari aluminium, sangat 
memperhatikan kegiatan keselamatan kerja yang dilak- 
sanakan berdasarkan hukum yang berlaku yaitu Undang- 
undang Nomor 1 tahun 1970 dan peraturan-peraturan 
khusus di perusahaan itu*

2. Saran-saran
Berkaitan dengan uraian-uraian dan pembahasan-pemba- 

hasan serta kesirapulan di atas, maka berikut ini saya akan
memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi tenaga 
kerja, pengusaha maupun pernerintah dan masyarakat khususnya 
yang berkecimpung dalam bidang keselamatan kerja, termasuk 
PT Alumindo Light Metal Industry :

1. Kecelakaan kerja dapat berakibat sangat fatal dan 
tidak jarang membawa korban jiwa serta hancurnya 
harta perusahaan, oleh karena itu perlu kiranya ke
giatan keselamatan kerja lebih dititikberatkan. pada
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usaha-usaha pencegahan ( prevent!f ) melalui pencip- 
taan lingkungan kerja yang nyaman, bersih dan tera- 
tur serta bebas dari kemungkinan bahaya kecelakaan, 
Ketentuan mengenai keselamatan kerja, khususnya ke
selamatan kerja terhadap wanita pada pasal 7 dan 
pasal 9 Undang-undang Nomor 12 tahun. 1948 agar di
tin jau kerabali apakah dapat diberlakukan atau tidak, 
dan juga pada pasal 1 3  ayat (4 ) perlu ditinjau kem- 
bali dan ditetapkan batas waktu yang pasti mengenai 
wanita yang hendak menyusui anaknya, sehingga ada 
suatu l^epastian hukum.
Perlu adanya kesadaran bagi tenaga kerja pada umum- 
nya dan tenaga kerja wanita pada khususnya terhadap 
hak dan kewajiban mereka, untuk itu perlu kiranya 
diadakan penataran mengenai keselamatan. kerja dan 
keeehatan kerja khususnya tenaga kerja wanita.
Perlu adanya sanksi hukum yang lebih tegas dalam 
hal pelanggaran peraturan keselamatan kerja bagi 
pengusaha dan tenaga kerja yang melanggar peraturan- 
peraturan mengenai keselamatan kerja.
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! •unpii.hi 
K rihal

SV i/D I) ll/|)pu |> i/72
1 ' 1 1 Jakarta, 17 Mci W72

Kepada
l7in kerja malam bagi Y th. Semua Kcpala K antor Daerah/
w anita. Ressort D epartem en Tenaga Kerja

di -

Masing-masing tem p at.

I N S T R U K S I

Wv-ngingat ftahwa lew asa m iibanyak tum buh lapangan kerja baru teru tam a di bidang kepariw isatian, 
y a n jd a la m  lanyataa tm ya m em pekerjakan tenaga kerja w anita pada malam h a ri,d an  sesuai dengan hasil 
Rjuter 1972, maka dengan ini d iinstruksikan sebagai berikut :

u  Pem batasan:

Di tem pat-tcm pat kerja seperti tersebut dalam pasal 2 S tbl. 1925 N o. 6 4 7 , dalam  hal-hai yang 
urgent, dapat diadakan kerja malam bagi w anita dengan izin dari D epartem en Tenaga Kerja. Me- 
ngcnai urgensi ini di samping ditin jau  dari kepem ingan produksi perlu  pula dari segi sosial dan 
adat'is tiadat setem pat.

2. W ewenang:

a. Di dalam  hal-hal seperti tersebut pada ad . 1 di atas K antor Daerah D epartem en Tenaga Kerja 
dapat m em berikan izin guna m em pekerjakan tenaga kerja w anita pada malam hari.
Apabila dianggap perlu K antor Ressort D epartem en Tenaga Kerja dapat m engeluarkan Izin 
sem entara.

b . Bagi perm ohonan Izin:

i. yang diajukan secara ko lek tif u n tu k  beberapa perusahaan.

• ii. yang diajukan oleh perusahaan yang operasinya m eliputi lebih dari satu w ilayah K in to r  
Daerah D epartem en Tenaga K erja. 

iii. yang diajukan oleh perusahaan selain daripada yang tersebu t pada ad . 1 d i atas (m isa lny i 
bar, restaurant, night club dan sebagainya).

Izin dikcluarkan oleh K an to r Pusat D epartem en Tenaga Kerja (D irek torat Pem binaan N orm a- 
norm a Perlindungan Tenaga Kerja).

:}. Pivtsedi iv?
a. Pej-.itchonai’ izin d iajukan  di atas m cterai R p. 2 5 , -  diajukan kepada K an to r D aerah /K antor 

PiSiW D^psafficrnen T e .c^V £ rrj;3 ,d en g m d ilam p iri m cterai R p. 2 5 , -  (un tu k  ku tipan ).

b . StteVift. meajjadakan penefcf.ia.ii w perlunya m aka K antor Ressort D epartem en Tenag* Kerja 
mensrnskzui perm ohonan t« isebut dengan disertai rekom endasi mengenai perlu /tidaknya 
dikcJua/ka/iizi/i.

4. Tentang izin kerja m alam :

a. Setelah pemberian izin harus benar-benar d itin jau  dari segi keadaan sifat tehn is perusahaan te i-  
scbut yang tak dapat d ih indarkan ;

b . Susunan izin hendaknya dibuat seperti apa yin?, biasa Jikcluarkan oleh D irektorat Pem binaan 
N orm a-norm a Perlindungan Tenaga K erja;

o. I’cnctapan syarat-syarat dibatasi yang perlu saja Jan  mengenai hal-hal yang berhubungan 
langstmg dengan hal m em pekerjakan tenaga kerja vvamia pad a malam hari;

J .  Jan^an J ite tapkan  syarat-syarat yang tidak lancsuuc j .:.i hubungannya dengan m cm j-:kerjakan 
w anna pada m alam  hari:

<•. L iiiuny .i i/in  bcrlaku supnya dilctapkan m enurm  ki-butulun Jan  paling lam bat berakhir pada
taiiiyal 31 Dcsomber;

ns
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f. Kutipan win un tuk  perusahaan harus (Jibuat di atas m etcrii Rp. 25 .—.

g. Tembusan i/iji hcndiknyo disampaikan pada Kantor Puiat Departemen Tenaga Kerja.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1972.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA RI

Direktotat JendnJ PerEndungan dan Penwatan 
Tenaga Kerja

Dixektur Jendral,
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p k k a t u u a n  m k n t k k i t k n a g a  k k i u a

NO.: PK U .03/M K N /rJ«4 

TENTANG

p e n g a w a s a n  k e t e n a g a  k e r j a a n  t e r p a d u

M enteri Tenaga Kerja,

M cnvnbanjf : a.. bahw a kchjerhasdan pengaw wan ketenaga. ke/jaan m crupakan salah satu fak to t yang sangat me- 
nentiikan bagi terup tan jfa  ke^crasiair fiufrungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja bagi 
kctn rhasifjn  jem b.vigunarr.

O leh karena itw  diperlukan adanya penanganan yang lebih sungguh-sungguh, di sam ping adanya 
aparat. pc!aks;na yang tanggap, tangguh dan tangkas dalam menangani m asalah ketenaga kerjaan 
pad;oiim uninya dan pengawasan pada khususnya;

b. bahw a pelaksanaan pengawasan ketenaga kerjaan m em erlukan kesatuan  gecak, u n tu k  itu  di* 
pcrlukan keterpaduan pengawasan schingga tidak terjadi tum pang tin d ih , kesim pang siu tan  dan 
pem borosan;

c. bahw a untuk  itu  perlu d iatur dengan Peraturan M enteri.

M engingat : I. Undang-undang Uap Tahun 1930;
2. Undang-undang No. !4  Tahun 1969;
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1951;
4. Undang-undang No. I Tahun 1970;
5. Undang-undang No. 8 Tahun 1981;
6. Peraturan Pernerintah N o .27 Tahun 1983;
7. K eputusan Prcsidcn RI N o .45 /M  Tahun 1983;
S. K eputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. I99/M E N /1983.

M E M U T U S K A N

M enetapkan Peraturan M enteri Tenaga Kerja ten tang  Pengawasan Ketenaga Kerjaan T erpadu.

Pasal 1

Dalam P’enturaniM eni'iri ini yang dim aksud dengan:

(a ) P e y m i  F ta jaw as  fttrenrujo kcijuan ialah Pcgawai D epartem en Tenaga Kerja yang diserahi tugas m engawasi pe- 
laksnnajn. ipuatm an ^oru^ifeing-unoSugan kjt'enasja keryian yang terdiri dari Pcgawai Pengaw is U m um  dan Pegawai 
SpcsralK

$ )  Pegaw.aj PcntjiaviS U m iu i i.tfhh Pegawai I/fcttjaw-c* ftvnnng.! kerjaan yang diserahi tugas mengawasi pelaksanaan 
pcratura*  peniiwiaTig-undyngaas ketenaga kerjaan secara p r t t t n t i f .

(c ) Pegaw j, Spcsialis ialah Pegawai Pengawas Ketenaga kerjaan yang diserahi tugas mengawasi pelaksanaan 
pera tu ran  perundans-undangan ketenaga kerjaan baik secara preventif a taupun  represif.

(d ) Pengawasan Ketenaga kerjaan Terpadu ialah suatu  sistcm pengawasan pelaksanaan peraturan  perundang-undangan
y a n g  m c r u p a k a n  r a n g k 3 ia n  k e g ia t a n :

-  pcnyusunan reneana;
-  pem eriksaan di perusahaan atau di tem pat kerja:
-  penindakan  korek tif baik secara preventif m aupun secara represif;
-  pelaporan  hasil pemeriksaan.

Pasal 2

Pelaksanaan pengawasan ketenaga kerjaan terpadu ocrtujuan untuk:

a. M engawasi p d ak ia iu an  po tjtu ran  pcrtjndjnj>-undangan ketenaga kerjaan;

b. M em beri peuecangan telmis sotta tiasehat kepada pengusaha atau  pcngurus dan a tau  tenaga kerja ten tang  'j l - h a l  
yang dapat uteniam in pelaksanaan efek tif daripada peraturan pcrundang-undonpn  ketenaga k erjaan^
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c. Motij'.iiiMj'iilk ni liahan-lulian kctcrangan u-ut.m,1. luimmgan kctj.i il.iit kcadaan kclcna^a kerjaan dalam  :n!i yang 
luas guna pciubenlukan dan penyom purnaan pcraim an itciimdang-uiidangan keicnaj-a kejjaan.

Pasal 3

Pcbksanaan pcngawasan kctuw ga kerjaan tcrpadu didasarkan atas rcncana kerja pcngawasan:

a. Kcpala Scksi Pcngawasan Ketenaga kerjaan m enyusun rcncana kerja Pengawasan di K antor D epartem en Tenaga 
K.crja dengan rncmperhatifcan keadaan ketenzga kerjaan di daerahnya.se te lah  bcrkonsultasi dengan Kepala K antor 
L>p?irtc'.ncn Tenaga Kcrjpi;.

b. fac,*wh Pe/cgn’gjan Kelcttag.? k^qaan wajib mernbw» dan memberi petunjuk-petunjuk tehnis dalam me- 
.lyufnn ravcana k:crj:a peng^v.Kan se.pe.7ti tersebut sut? .

Pasal 4

T ahap  peikitsanaau pcngaw ^ian ketenaga kerj;om terpadu  dilakukan:

a. Pcm uriksaan pcrtam?.,.adalah pemeriksaan lengkap yang dilakukan kepada perusahaan a tau  tem pat kerja baru  atau 
ya;tg belum  pernah olpcriksa;

b . K ont ro l, adalah pctneriksaan ulang yang dilakukan sctelah pem eriksaan pertam a baik  secara Icngkap m aupun tid a k ;

c. Pem eriksaan khusus, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap masalah ketenaga kerjaan yang bersifat khusus 
seperti pongujian, kecelakaan, adanya laporan pihak ketiga, pcrin tah  atasan.

Pasal 5

(1 ) Pcngaw asan ketenaga kerjaan dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Um um  dan o leh Pegawai Pengawas Spesialis.

(2 ) Pegawai Pengawas tersebut ayat ( I )  dicunjtrk oleli Mcnteri dan diberi legitimasi sesuai dengan bidangnya masing- 

masing.

(3 ) Pegawai Pengawas tersebut ayat (1) dalam menjalankan tugas pcngawasan menggunakan bem uk-ben tuk  sebagai- 
m ana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

(4 ) B entuk-bentuk  Pcngawasan yang telah 3da m asih te tap  berlaku sepanjang bclum  lercakup dalam  bentuk-ben tuk

scbagaim ana terlam pir.

Pasal 6

(1 ) IJ /nuk  dapat ditunji. ii sebagai Pegawai Pengawas Umum harus m em enuhi syarat: 

at fa i^w a i D epartem en Tenaga Kerja;
b: La  r>.*jidi:dkan sckurang-kurangnya Sarjana Muda atau  pangkat Pengatur Muda T k . I (G o t. ll /b ) ;
o Toii-h numd-Vuti pct.didikan setfc&ai Pegawai Pengawas U m um .

U ntuk ib p a ’u i'itu ijuk  sefoagrilfrgaw ai'ftijoawas Spesialis harus m em enuhi syarat:

n. Telah men,iiiM. sebagai P u p w .i  Pengawas I ’inom sakurang-kurangnya 4 (cm pat) ta h u n ;
K\ Mon'ip.iinyui kvihlian  k h u sw . '
c . T elah inenpikiJti yendidikan wbssiai Pegawai Pengawas Spesialis.

Pasa! 7

Pegawai Pengawas Umum berfungsi untuk mcngawasi petaksanaan peraturan  perundang-undangan ketenaga kerjaan
vang bersifat p rcven tifdan  represif non yusticial.

Pasal 8

Pegawai Pengawas Utnunt berwenang:

a. M cmasuki rernpaf keria:
b . M etninia keieiang.in.baik lisan maupun tertulis kepada j>engusaha atau  pengurus. dan atau  tenaga kerja a tau  scrikat 

buruh /serika i tenaga keija tanpa d iludiri r.leh pihak ketiga:
e. M enjaga. nicm ivriiu  dan memerintahk:'ii pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja agar m entaati peraturan  

pcrtJiuiaMiMnuiatipri korjaaH.
d . M cnyelidiki kead.i.ni ketenaga kerjaan yang belm n jelas dan atau tidak diatur dalam pctaiuran pcrundang-unJangan;
e . M em berikan peiingatan atau tegoran terhadap penyimpangan peruturan-pcraturan yang telah d ite tapkar* .

34

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi TINJAUAN KESELAMATAN ..... SEKARMADJI, AGUS 



i M-'uimt.* I'.m m m  .hn»l.iV. »unn.i,\u.\ \k \ m .ilm n  .ii.ni tem pat kerja ainu pih.ik-pihak vjhii', ilipam '/'l
tnl.ik mciiK'imln [>: i r i [ . i11.

g. Mcmiiita pengusaha atau pcngntufi seorarw pcngantar untuk mendampingi dalam melakukan pem eriksaan.

Pasal 9

Pcgawui Pengawas Untum mem pim yai tugas dan kew ajiban:

■*-i. M elakiaa?kan petiwriksaan pertam a dan konlro l di perusahaan atau  di tem pat kerja;
b . Moinbr.'rikuin b ira b m p n . jvm binaan dan penyuluhan kepada tenaga kerja dan pengusaha atau  pengurus tentang 

pt2j»tarrjTC perurvja/v'-unjangam loiJeruga kerjaan;
•c. ML'ra.’juriak.in j c p t a  scr.i*tu y?in£ di.pttolch y in g  petlu  diufuaiak& n dalam  m enjalankan tugas dan kew ajibannya; 
d . N'.t laKvrka't 'X'T'j'ua itctfwvan 'r.ufc-oerliubwiga.* i-imgarj Tugas dan kewajiban;
i. J*V.vS!cJtat J’asKi p e n  viL saau iH an i ln:ku AiUc Pengawasan Ketenaga kerjaan dan disim pan oleh pengusaha atau 

,ic •vjuru'j

Pasal 10

Pcga^wi Pen iivas S pw alis bcnungsi un tuk  mengawasi pelaksanaan perundang-undangan ketenaga kerjaan baik
ticrsifat p re v e n t/ m aupun icpicsif.

Pasal 11

Pegawai Pengawas Spesialis berwenang:

a. Memasuki lem pat kerja;
b . M cm inta keterangan baik Iisan m aupun tertulis kepada pengusaha atau  pengurus dan atau  tenaga kerja a tau  serikat 

b u ru h  tanpa dihadiri o leh pihak ketiga.
c. M enjaga, m em bantu dan m em erintahkan pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja agar m entaati ketentuan 

peraturan  perundang-undangan ketenaga kerjaan;
d. M em bcrikan pcringnt3n atau tegoran tcrhadap penyim pangan peraturan perundang-undangan yang telah d ilen tu k an ;
c . .Melakukan pengujian tehnik pcrsyaratan keselam atan dan kesehatan kerja;
f. M enetapkan dan m enyclcsaikan masalah kecclakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja;
g. Mcmanggil pengusaha atau  pengurus dan atau  tenaga kerja a tau  serikat bu ruh ;
h . M em buat berita  acara sMiap pelanggaran;
i. M e.irang pem akaian at ai penggunaan bahan/alat pesawat yang berbahaya;
j M enrmta ban tuan  pcli:;*i apabila ditolak mem asuki perusahaan atau tem pat kerja a tau  pthak-pihak yang dipanggil

tidak  ;ncm eiiuhi pangfetikn;
k . M e m h .a  JM n ^ah a  ata v pengurus seorang pengantai u n tu k  mendam pingi dalam  m elakukan pem eriksaan;

I; Melakr.;<ni^;iMi-jaiyidikan $ctiaipttc!!inggaran peraturan perundang-undangan.

Pasal. 12

re v iv a l Pcnyaw ftsS jj^aU s m em p u n y *  tuicicvdan kctf ijsbam:

a. Mclvksanakaw kon tro l dan pcmcriktaari di perusahaan a ta u d i tem pat kerja;
b . Nfemherikan bim bingan. pcmbinaari dan penyuluhan kepada tenaga kerja dan  pengusaha a tau  pengurus tentang 

peraturan  perundang-undangan ketenaga kerjaan;
c. Merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh yang perlu diiahasiakan dal3m menjalAnkan tugas dan kew ajibannya;
d. M elaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya sesuai dengan k e ten tu an ;
c. M encai.11 itasil pemeriksaan dalam Buku Akte Pengawasan Ketenaga kerjaan dan disim pan oleh pengusaha atau 

pengurus.

Pasal 13

Selam a Pegawai Pengawas sebagaimana dim aksud pasal 5 belum  dhun juk , Pegawai Pengawas Perbutuhan  dan 
Pcgnwai Pcnjjiiw:is Kesehmiatan dan Kesehatan Kerja yang telah ada berfuncsi sebagai Pegawai Pengawas Um um  dan
Pegawai Pengawas Spcsialis.
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Pasal M

l-Vnj'.an d ikcluarkanny j P u a tm an  int, scntua peraturan pcnmdang-undangan yang m engatur tentang wcwcnang, 
liihi’ii sort a tugas dun tangyungjawab Pegawai Pengawas Perburuhan dan Pegawai Pengawas Keselam atan dan Kesehatan 
Kc:ia yanj: hcrtcn iangan  dengan P«iaturan ini d lnyatakan  tidak berlaku !agi.

Pasal IS

^ •■ .a tu ran  ini m u la i  beiS.iku sejak tanggal d ite tap k an .

D itetapkan di : J a k a r t a  

Pada tanggal : 23 Agustus 1984.

MENTERI TEN A GA  KERJA  RI

S U D O M O
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M<aim k ing

M engingat

M enetapkan

Pertam a

Ke dua

SURAT KEPUTUSAN 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

NOMOR : K E P - 33/M EN/DP/79 
TENTANG

PENUNJUKAN PEGAW AI-PEGAW AI PENGAWAS YANG DIBERI 
KEWAJIBAN MENJALANKAN PENCAWASAN KESELAMATAN 

DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

: ] .  bahwa umtu.lc penLngkatan dan pcm anU pan pcngawasan keselamatan dan kcsehatan kerja perlu 
sJiadakan pem habanrw , penunjufcan pegawai-pegawai yang diberi kewajiban m enjalankan penga- 
wasan> Itmgsuwjy terhadap d itaatinya peraturan pcrundangan Keselamatan dan K esehatan Kerja 
dan /nembfujiu pelaksanaannya serta melakukan pcngusutan pclanggaran terhadap peraturan per- 
undhngan tersebut;

2. Ibalwa pegawai-pegawai yang tercantum  dalam lampiran Surat K eputusan ini* masing-masing 
berkeahlian khusus di bidang K eselam atan dan K esehatan Keija serta mem enuhi syarat u n tu k  di- 
tunjuk masing-masing sebagai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

: 1. Pasal 2 yo pasal 8 Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pegawai Pengusut;

2. Pasal 39 ayat (5 ) Rcglemcnt Indonesia yang diperbaharui tentang Pegawai Pengusut;

3. Undang-undang No. I Tahun 1970 tentang K eselam atan K cija;

4. Undang-undang Uap 1930 (S toom  O rdonnantie Stbl. 1930 No. 225);

5. Undang-undang Timah Putih ,(L oodw it O rdonnantie Stbl. 1931 No. 509);

6. U ndang-undangPetasan(V uurw erk O rdonantie Stbl. 1932 No. 143 Stbl. 1933 N o. 9);

7. Undang-undang Rll Industri (Industriebaan O rdonnantie Stbl. 1938 No. 595);

8. Undang-undang R etribusi (R etribu tie  O rdonnantie Stbl. 1940 No. 424 dan V erordeningnya Stbl.
1940 No. 425);

9. K eputusan Presiden No. 44 dan 45 Tahun 1974 yo Surat K eputusan M enteri Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Koperasi No. KEP. 1000/M EN /I975 tentang S truk tu r dan Organisasi D eparte
men Tenaga K eija, Transmigrasi dan Koperasi.

10. K eputusan M enteri Tenaga Kerja No. 169T ahun  1972 tentang Penunjukan Pegawai-pegawai Pe
ngawas u n tu k  menjalankan pcngawasan terhadap Undang-undang Keselamatan K erja;

11. ftcputusan M enteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. K E P-62/M E N /1977  ten tang  
■Sruktur dan Organisasi K antor-kantor D irektorat Jcndral Seluruh Indonesia;

32. •‘S u i t  K eputusan M enteri Tenaga K cija, Transmigrasi dan Koperasi R i No. K E P -62 /M E N /1977  
.tciiarigPenunjiikan Q irektur dim aksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970;

13.. lUcyurusw M em sri I s r a e l  Kayo. dan. Transmigrasi No. KEP. 599/M EN /Sj.D /1979 ten tang  Pen- 
dejejasia& ’V ew cm x^ cnv'u'k. MenaniUt&agand S urat K eputusan Penunjukan Sebagai Pegawai Pe
ngawas K weJam atan K esehatan Keija dan Alvli Keselamatan Kerja.

M E M U T U S K A N :

: Mcncabut sem ua Surat-surat K eputusan tentang Penunjukan Pegawai Pengawas yang diberi kewaji
ban menjalankan Pcngawasan K eselam atan kerja yang bersangkutan.

: M enunjuk Pegawai-pegawai Teknis berkeahlian khusus bidang Keselam atan dan K esehatan Kerja 
yang nama-namanya tcrtera dalam kolom  2 , jabatan  m enurut peraturan pemndang-undangan Kcsc- 
lam atan dan K csehatan Kerja tersebut dalam kolom 3, pada unit organisasi D irektorat Jendral Per
lindungan dan Pcrawatan Tenaga Kerja dalam kolom  4 d3ri lam piran Surat K eputusan ini masing- 
masing stbagai Pengawas dim aksud dalam :

1. Undang-undang Keselamatan Kerja (Undang-undang No. 1 Tahun 1970);

2. Undang-undang U;ip 1930 (S toom  O rdonnantie Stbl. 1930 No. 225);

3. Undang-undang Timah Putih (Loodw it O rd o n n "itie  Stbl. 1931 No. 509); .

• Tidak dim uat
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Ke tiga

Ke em pat 

Ke fima 

Ke enam  

Kc tu juh

Ke delapan

4. Undang-undang Petasan (V uurw erk O rdonnantic Stbl. 1932 No. 143 yo Stbl. 1933 No. 9),

5. Undang-undang Rcl Industri (Industriebaan O rdonnantic S tbl 1938 No. 595).

: Pegawai Pengawas tersebut pada amar Kedua ditugaskan menjalankan Pengawasan langsung terha- 
dap d itaatinya perundang-undangan tersebut pada amar Pcrtam a bescrta Peiatu ian  Pelaksanaannya, 
dan m em bantu pelaksanaannya, khususnya dalam bidang : U m um , Mekanik, Uap, Listrik, Kcseha- 
tan Keija, dan Pcpccgahan K ebakaran.

Bagi bidangnya itu , Pegawai Pengawas tersebut berw enang m elakukan pengusutan pelanggaran ter* 
hadap  perundang-undangan tCTsebut pada am ai Pertam a.

: Pengambilan Sum pah Jabatan  atas Pegawai Pengawas tersebut dilakukan oleh D irektur Jendral Per- 
lindungan dan Peraw atan Tenaga Kerja.

: Kepada Pegawai Pengawas tersebut diberikan ’’Legitimasi” yang harus dibawanya sew aktu m elaku
kan tugas.

: Legitimasi yang syah adalah legitimasi yang ditanda tangani oleh D irektur D irektorat Pem binaan 
N orm a-norm a Keselamatan Kerja dan Hygiene Perusahaan dan K esehatan Keija atas nam a D irektur 
Jendral Perlindungan dan Peraw atan Tenaga Keija.

: K eputusan ini mulai berlaku pada tanggal d itetapkannya, dengan keten tuan  bahw a segala sesuatu- 
nya akan dirobah dan diperbaiki sebagaimana m estinya, apabila dikem udian hari tem yata  terdapat 
kekeliruan dalam penctapan ini.

D itetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 O ktobcr 1979

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

u.b.
D irektur Jendral 

Perlindungan dan Peraw atan Tenaga Keija

O etojo  Oesman, SH
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UNOA.NlM JNDANC NO, 1 TAHUN i<Jf» 1

tentang

PERNYATAAN BEKLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NO. 12 
DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA

(Lembaran Negara No. 2 Tahun 1951)

PHESJDEN HEPU BUK  INDONESIA,

: ba'Juwa.dalaui N'Vffgara Kewtuan KcpuhJrk Indonesia twi’um ada perundang-undangan perburuhan yang 
sf.suai;d e n # m te a d .m \^ :k a ra n g ;

3ahw a J«c.tiadaan ■oerundang-uiulangan itu  sangat dtrasakan dan oleh karenanya perlu dengan segera 
mcngacibkannya

bahwa dcngnm mcnunggu sclesainya pekerjaan tersebut tcrlcbih dahulu perlu dijalankan undang- 
undang perbuiuhan Republik Indonesia yang sudah ada;

b ihw a "Undany-undang Kerja Tahun 1948” dari Republik Indonesia adalah salah satu undang- 
undang yang dibutuhkan dan oleh karenanya perlu lekas dijalankan un tuk  scluruh Indonesia.

: pasal 36  dan 89 Undang-undang Dasar Seinentara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dcwan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

M B M U T U S K A N :

Dengan m cm batalkan segala peraturan yang berlawanan dengan U ndang-;ndang ini, m enetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN !94{? 
Nr. 12 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA.

PASAL I

M enyatakan berlaku un tuk  scluruh Indonesia Undang-undang Kerja tanggal 20  April 194$ Nr. 12 dart Repubiik 
Indonesia yau^buny inya sebagai bcrikut:

BAGIAN I

TENDANG ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG INI

Pasal I

(3 .) I 'iilw rn ’Jndang-uj’iUarig’iii.yan j' d im k su d k an :

rj.. P c ii tja a n , ialah tpokjqaan ’farag- dijailankan oieli buruh u?*iuk m ajikan dalam  suatu  hubungan kerja dengan 
.raontrima upah ;

b. Orang dewasa, ialah orang laki-lald m aupun perem puan, yang beturrrar 18 tahun  ke atas;
c. Orang inuda, ia lah  orang lakJ-laki m aupun pcrem puan yang. bcrum ur di atas 14 tahun  akan tetapi d i baw ah 

IS  tahun;
d. Anak-anak, ialah orang laki-laki m aupun perem puan yang bcrum ur 14 tahun  ke baw ah; ^
e . Hari, ialah w aktu  sehari se malam selama 24 jam ;
f. Siang hari, ialah w aktu antara jam  6 sampai jam  18;
g. Malam hari, ialah w aktu antara jam  18 sampai jam  6;
h . Seminggu, ialah w aktu  selama 7 hari.

(2 ) Dalam a rti kala majikan tcrm asuk juga kepala, pemimpin atau  pc; p u i s  perusahaan, a tau  bagian perusahaan.

(3 ) Disamakan dengan perusahaan ialah segala tem pat pekerjaan, Ja :; ;v ;ncrin tah  m aupun partikclir.

Wie.vjn.Yang

Mcngingat
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BAGIAN [1

TENTANG PEKERJAAN ANAK-ANAK DAN ORANG MUDA*

Pasal 2*) '

Anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan

P8j.il 3*-)
.’jotofciw swwvmg a:aa& y a n j b»e;ucrwr 6  tahun. ail an leb ih , tcuU pnl dalam ruangan yang te r tu tu p , di m ana sedang

d .^ lijn la iv  ydkfrj/Ufn, rm k a  (trafijigrep kafi.’w? m ak ttu  pekerjaan t)i fcmp.it itu  kccuali ternyala yang se-
bnjijiawa.

P'rtMVf 4

p i?  'Jran ;g -nuda tidldybolehim enjalankan pck&jaan pariivmalain hari.

('7'} Dapat dikecualikan diei larang&ir lernualsud dalam ayat ( I )  hal-hal di mana pekerjaan orang m uda pada malam 
hari tidak  dapa t dihindarkan berhubung denpan kcpcntingan atau kcsejahtcraan um um .

(3 ) Dalam peraturan  Pem erintah akan ditetapkan hal-hal yattg dikccualikan term aksud dalam ayat (2 )b c se rta  syarat- 
syarat un tuk  menjaga kesehatan buruh m uda itu .

Pasal 5*

0 )  O/an.c m uda tidak  boleh menjalankan pekerjaan di dalam  tam bang, lubang di dalam tanah  atau  tem pat mengambil 
logam dan bahan-bahan lain dari dalam  tanah.

(2 ) U ra r^ a n  tersebu t dalam ayat ( I )  tidak bcrlaku terhadap kepada buruh m uda yang berhubung dengan pekeriaannyn 
kadang-kadang harus turun di bagian-bagian tam bang di baw ah tanah dan tidak m enjalankan pekerjaan tangan

Pasal 6*)

( I ) Oran*; m uda tidak  boleh m enjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan a tau  keselam atannya.
(?0 Dalain Peraturan  Pem erintah akan ditetapkan pekerjaan term aksud dalam ayat (1).

BAGIAN III 

fEN TA N G  PEKERJAAN ORANG WANITA

Pasal 7*)

(1) O ta-ng w uiita. tidak- Ucleh iim njala:ikan.pekerjaan pada m alam  hari, kecuali jikalau  pekerjaan itu  m enuru t sifa t, 
te.i\-,i*>atdbrni4cadaaTV':3di.tra'5iTwdijalhnlkm olelhonm g w anita.

02) D apau d k u a ia likan  dicro lanuiiao  term akiud. .fbioini ayat (\l) hal-hal di m ana pekerjaan w anita pada m alam  hari 
i tu  t ic la k d a p ^  dihinda«i!kawfrBtlubung dtra^inlfcspemliingan atau  kesejahteraan um um .

il!) D alain  P c ra titrm  Pem erintah ttftun d ite tapkan  Jitl-ha] yang dlfcccuatftan term aksud dalam  ayat (2 ) beserta  syarat- 
syarat u n tu k  menjaga kesehatan dan kcsualaan b u ru h  w anita itu .

Pasal 8

(1 ) O rang w an ita  tidak  boleh  m enjalankan pekerjaan d i dalam  tam bang, lubang d i dalam  tan ah  a tau  tem pat Iain un tuk  
m engam bil logam ,dan bahan-bahan b in  dari dalam  t3nah .

(2 ) Larangan tersebut dalam ay3t ( l )  tidak  bcrlaku terhadap kepada orang w anita, yang berhubung dengan pekerjaan- 
nya kadang-kadang harus lu run  di bagian-bagian tam bang di bawah tanah  dan tidak m enjalankan pekerjaan tangan.

Pasal 9*)

(1 ) O rang w anita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang bcrbahaya b:\ci kesehatan a tau  keselam atannya, diMnisiai. 
pula pekerjaan yangm enW ut sifat .tem p at ifan kead.ianny;i berbahaya bagi kesusitoannya.

* L i h a t P e ra tu ran  K husus " K " .  R A C . I ,  K c in u u a n  U m u m  ila u  P cra iu ta n  K ltusus ” N ”  A ..'

* )  in i  I'eJti/n  hc.’ la k tf. * '
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(2 ) Dalam Peraturan INimeriiuah akan ditetapkan pekerjaan yang termaksud dalam ayat (1).

BAGIAN IV

TENTANG WAKTU KERJA  DAN WAKTU ISTIRAHAT 

Pasal 10

(5 ) fturuli tidak bofch rncujalanlam pekerjaan lebih dari 7 jam  sehari dan 40 jam  sc minggu. Jikalau pekerjaan dijalan- 
k m  oa'Ja mal?m hari aft.au &*rb«l?aya bagi lcewh&an a tau  keselam atan buruh , w aktu kerja tidak bo leh  lebih dari
'a j?-an selhiri dJari 35 j'amjsc'-urariggai*

(2) S a i to h  buru)/ nwnjaUtilU® pc.Ucrjarm s<?£ama 4 jam  terus-m enssra, harus diadakan w aktu istirahat yang sedikit- 
.t'uilnya.Sfiitmgah jaio,laETflny?j,'waktu istirahat itu  tidak term asuk jam  bekerja .termaksud dalam ayat (1 ).

(3 ) T iap-tiapm inggu.^v/us diadalian sedifci,-dikitnya satu hari istirahat.

(4 ) Dalani Peraturan' Pemerimt«fi akan d ite tapkan  pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan a tau  keselam atan buruh  
term aksud dalam ayat (1)'.*)

(5 ) Dalam Peraturan Pernerintah dapat pula diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang w aktu  kerja dan w ak tu  istirahat 
u n tu k  pekerjaan-pekerjaan atau perusahaan-pcrusahaan yang terten tu  yang dipandang perlu u n tu k  menjaga ke* 
schatan dan keselam atan buruh.*)

Pasal 11

Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan pada hari-hari raya, yang ditetapkan dalam  Peraturan  Pernerintah, 
kccunli jikalau pekerjaan itu m enurut sifatnya harus dijalankan terus pada hari-hari raya itu .

Pasal 12

(1 ) Paltim hal-lial, di mana pada suatu w aktu  a tau  biasanya pada tiap-tiap w aktu  a tau  dalam masa yang te rten tu  ada 
pekerjaan yang bcrtim bun-tim bun yang harus lekas disclesaikaji, boleh dijalankan pekerjaan dengan m enyi/npang 
dari yang dite tapkan  dalam  pasal 10 dan 11 , akan te tap i w aktu kerja itu  tidak boleh  lebih  dari 54 jam  seminggu.

A turan ini tidak  berlaku terhadap pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselam atan buruh .*)

(2 ) Dalam Peraturan Pernerintah akan dite tapkan  hal-hal term aksud dalam ayat (1 ) beserta syarat-syarat u n tu k  menjaga 
kesehatan dan keselam atan buruh.*)

Pasal 13

(l)»  Burullv.vanita tidak boteh  diwajibkan bekerja pada hari pertam a dan kedua w ak tu  haidh.

(2 ) Bviriih u w iita  llarus d ib iri ist ir aha it ydamai satu  setengah bulan scbclum saatnya ia m enurut perhitungan akan me- 
'iihirkan anak inn satu setang’aLbulfanacsudUK melahirkan anak atau gugur kandungan.

$ £  '-W.tktii istiraiuut svbeium s:iait 'knreft: incnuruC perhitungan akan melahirkan anak, dapat diperpanjang sam pai se- 
'ia m  ftm an y a .ttic t bulan j ik e ira  dr. dalam  suatu! S ste iingan  dok ter d inyatakan , bahwa hal itu  perlu  u n tu k  menjaga
;te»h?.tan.

(4 ) Dvsngarc tidak  m enjuiangi yang telah d ite tapkan  dalam pasal 10 ayat (1 ) dan (2 ) b u ruh  w anita yang anaknya 
m asih ntcnyusu, harus diberi kesem patan sepatutnya un tuk  m enyusukan anaknya, jikalau  hal itu  h a rm  dilakukan 
selama w aktu kerja.

Pasal 14

(1 ) Sclain w aktu istirahat seperti tersebut dalani pasal 10 dan 13 buruh yang menjalankan pekerjaan un tuk  satu  atau 
beberapa majikan dari satu organisasi harus diberi idzin untuk beristirahat scdikit-dildtnya dua minggu tiap-tiap
tahun.

(2 ) Buruh yang telah bekerja 6 tahun bertu ru t-tu ru t pada suatu majikan atau beberapa majtkan yang tergabung data?:: 
sat» organisasi m em punyai hak istirahat 3 bulan lam anya.*)

* rCiiliimi; ke«Ui;t Inium bcrbki:. 
*) Bclwm K'rluku.
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Pasal IS

(1 ) Dengan tidak  mengurangi yang telah ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) dan (2 ), buruh harus diberi kesem patan 
yang sepalu tnya un tuk  m enjalankan kewajiban m enurut agamanya.

(2 ) Pada hari 1 Wei buruh dibebasJcan dari kewajiban bekerja.*

BAGIAN V

TENTANG TEMPAT KERJA  DAN PERUMAHAN BURUH 

ffasal'

(1) T «rp?ji. 'tcrja darj ptfrumuJmn bum fr yanjy clisediakan o leh  majikan harus m em enuhi syarat-syarat kesehatan dan 
kahcrafian .

( I )  .'iaJam Pcrarjurm Perrueihtah afran diadakan aturan-aturan yang lebih lanjut tentang syarat-syarat kesehatan yang 
dim aksudkam dalam  ayat (1).

(-O' Pegawai-pegawai pcngawasan perburuhan yang d itunjuk oleh Menteri yang disertai urusan perburuhan berhak 
un tuk  m cm beri pcrintah-perintah tentang penjagaan kebersihan dan kesehatan dalam  tem pat kerja dan perom ahan 
buruh  yang discdiakan oleh m ajikan.

BAGIAN VI 

TENTANG TANGGUNGJAWAB

Pasal 17

(1) Majikan berw ajib menjaga supaya aturan-aturan dalam undang-undang ini dan dalam Peraturan-pcraturan Pemc- 
rin tah  yang dikeluarkan, berhubung dengan undang-undang ini, dem ikian juga perin tah-perin tah  yang diberikan 
o leh  pegawai-pegawai pcngawasan perburuhan term aksud dalam pasal 16 ayat (3) diindahkan.

(2) K ewajiban term aksud dalam ayat (1) ada juga pada pegawai-pegawai majikan yang mengawasi pekerjaan dan yang 
diserahi dengan tegas oleh m ajikan un tuk  m enjaga, bahwa aturan-aturan dan perintah-perintah term aksud daJam 
ayat (1 ) diindahkan.

BAGIAN VII 

ATURAN HUKUMAN

Pasal 18

(■!)• iMiyikan da-:o pega\wa;yang mcugawaiii term aksud dalam  pasal 17, yang tidak  m em enuhi kew ajibannya term aksud 
ob iinn  pasal \'P  a\jau (la) d ihuitem  tfcigan hukum an kurungan sclama-lamanya tiga bulan atau  denda sebanyak-
’bm?/;icnya lijna w iU 'ssupiah.

(>?) .locate >\ pehngenraa im  terjadi da’lar?. w aktu d * »  iz ta n  s c m n ja k  yang melanggar d ikenakan hukum an yang 
Cute.*; d ip a t  berrfiaA lagj karena peiiisgjarcn yang sam a, nvtfca dapat di/atuhkan hukum an kurungan selama-Iamanya 
w a rn  bulan atau  denda scbanyak-banyaknya seribu rupiah.

(3 ) Hal-hal yang dapat d ikenakan hukum an m enurut pasal ini dianggap sebagai pclanggaran.

Pasal 19

(1 ) Jikalau m ajikan suatu badan hukum , maka tu n tu tan  dan hukum an dijatankan terhadap penguius badan  hukum  itu .

(2 ) Jikalau pcngurus badan hukum  itu  discrahkan kepada badan hukum  lain, maka tu n tu ta n  dan hukum an dijalankan
terhadap  kepada pcngurus badan hukum  yang mcngurus.

’ ) ketentuan irti frclum bcrJaku.
* Li lia t K f p u U i s a n  P r c s id c n  N o .  M S  t a h u n  1 9 6 8 .
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BAB VIII

TENTANG MENGUSUT PELANGGARAN 

Pasal 20

Selain daripada pegawai-pegawai yang berkewajiban mengusut pelanggaran pada um um nya, pegawai*pegawai 
pengawasan perburuhan dan orang-orang lain yang m enurut undang-undang ditunjuk dan diberi kekuasaan untuk itu , 
kecv-aU diw jjibkan  un tuk  ma.njaga dan m em bin tu  supaya aturan-aturan dalam undang-undang ini dan dalam Peraturan- 
jjcrt'iuran I'tm cnntaln  yang diiixlua/kjo berhubung dc/igw  undang-undang ini serta perintah-pcrintah term aksud dalam 
paisii fi<S ay:ft (J )  dijfffawkau,-dwAfibkan orrtuk;wiengusut pelanggaran.

BAGIAN IX 

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

(1) ’li la m  Peraturan Pernerintah akan d ite tapkan  saat m ulai berlakunya undang-undang ini, dcm ildan juga akan d iatur 
ierangsur-angsur berlakunya undang-undang ini tcrhadap pekerjaan atau macam pekerjaan yang te rten tu  un tuk  

seluruh atau  sebagian dari aturan-aturan dalam  undang-undang ini.

(2 ) Dalam Peraturan Pernerintah tersebut dalam  ayat (1) dapat juga diadakan aturan-aturan pcralihan.

PASAL II

Hari mulai berlakunya undang-undang ini akan d itetapkan dengan Peraturan Pernerintah secara berangsur-angsur 
te ih ad ap  pekerjaan atau macam pekerjaan yang te rten tu  tcrhadap scluruh atau sebagian dari aturan-aturan dalam 
undang-undang ini.

Dalam Peraturan Pernerintah tersebut dapat juga diadakan aturan-aturan peralihan.

Agar supaya setiap orang dapat m engetahuinya, m cm erintahkan pengundangan undang-undang ini dengan pe- 
ncnipatan  dalam  Lcmbaran Negara Republik Indonesia.

D isahkan di Jakarta 

Pada tanggal 6 Januari 1951

PRESIDEN REPUBLIK. INDONESIA,

SOEKARNO 

M enteri Perburuhan,

SOEROSO
Diurtdangkan 

Pada tanggal 8 Januari 1951

M enteri Kehakim an,

WONGSONEGORO
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!• K N J E L A S A N

UNDANG-UNDANG Nr. 1 TAHUN 1951 

tentang

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 N r. 12 
DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SBLURUH INDONESIA

FENJELA.SAN

THnfan, to/beiit'.ik-cyri Negara Kesfluan RepobfiK fndoncsia maka lim bul suatu  keadaan bahwa di berbagai-bagai 
4ar;* satUi' Ncjpiru bcrlafca'.dua 'Jrvitum' perburuhan yaitu  di daerah bekas Negara bagian R epublik Indonesia ber- 

.lilfu :'.ukiur. purburuhan Republik Indonesia dan di daerah Jakarta , bekas Negara bagian Indonesia T im ur, Sum atcnf 
''jim urd iu i Kalini;mfan BratvC b crlak u  hukum  perburuhan Republik Indonesia Scrikat.

M ta 'ik n y a  nil'ak dapat dipungkiri bahwa di satu Negara harus hanya bcrlaku satu hukum  saja.

r j tm k  m em bentuk satu hukum  perburuhan yang agak scm purna sesuai dengan Negara Merdeka yang menjunjung 
tinggi ;k.is  Pancasila, akan m cm akan waktu yang lam a, sedang keadaan dualisme sebagai tersebut di atas ini mendcsak 
supaya Ickas-lckas diadakan pcrsatuan hukum.

Karena itu  tiada jalan lain daripada m enyatakan berlaku satu dari dua hukum  yang bcrlaku itu . Sesuatunya sambil 
m cnunggu Cerbentuknya hukum  yang dicita-citakan itu.

U ntuk  memilih salah satu dari dua hukum  itu , harus ditim bang m analah yang dapat dipandang sebagai m endekati 
dasar dan tu juan  Negara kita.

U ndang-undang tentang Perburulian dari bekas Negara bagian Republik Indonesia adalah belum  sem pum a, baik 
tcknis m aupun politis, te tap i tcrang lebih m endekati azas Pancasila yang menjadi daf-ar Negara k ita , daripada hukum  
perburuhan  Negara Republik Indonesia Serikat yang um um nya adalah lanjutan hukuin kolonial. Justru  karena itu  
m aka di dalam  piagam persctujuan antara Pem erintah Republik Indonesia Serikat dan  Pem erintah R epublik Indonesia 
d inyatakan  pada angka 11 ad 4 akan diusahakan supaya perundang-undangan Republik Indonesia berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I

U fatik  m enyatakan berlakunya Undang-undang Kerja ini te rdapat dua cara, yakni pem yataan  berlaku dan per- 
nyatabin  iengan m em uat bunyi undang-undang yang dinyatakan. Cara yang kedua ini dipilihnya karena dengan demi- 
kian butyi.UncUing-undang-ini dium um kan lagi.

Pasal II

U ndang-urnJcu/ijiiritidak u k a jih a fk k u  clrngan begitu  saja.

Mcngi»og:^ |?Mgalam<.Ti-pcniyl&miaii yang- d idapat di daatah. Republik. m aka diadakan m acam -m acam  cara un tuk  
m estU apkan bctM racya llndangrujvja.ngjni, se sw ad en g m  o r a / a n g  dijAlankan di Negara R epublik.
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UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 
DARI REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN UMUM

Ufidan|-urvda.ng ina dirnaksudkan sebagai undang-undang pokok (lex gcncraii) yang m cm uat aturan-aturan  dasar 
sen tang. pekerj.am amk:, orang mud-i <ian orang 'jvan iu , wal;iu •ccrja, w aktu istirahat dan tem pat kerja. Dalam Undang- 
•undavig F jjdim nsutkanij?^> a tu u n  jvfrapkal yao?£ rocrg tnaf perum ahan buruh yang disediakan oleh  m ajikan.

Sebagai CJirdang;undtong p d to k , Itodaog.-undang ini m em uat aturan-aturan yang um um  yang mengenai semua 
pekerjaan r’.hngan tiUak mem't/eda-bwjakanj fem patnya, misalnya di kan to r, bengkel, pabrik , rum ah sak it, pertanian , 
ferkcbun;nf, pcrtambangani i'an laiinftin.. A turan-aturan yang khusus akan dinuiat dalam undang-undang yang khusus 

Hex spcsialis) a tau d a lam  fPtraturan Pernerintah yang khusus yang d ilunjuk dalam undang-undang ini.

U ndang-undang yang khusus sudah barang tcn tu  akan memuat aturan-aturan yang lebih lanjut yang mungkin 
berbeda dari aturan-aturan dalam  Undang-undang yang umum ini. Maka dalam hal ini aturan yang khusus yang berlaku 
(lex spccialis derogat generali).

U ndang-undang pokok ini dirnaksudkan pula sebagai suatu pernyataan (d ec la ra to r) politik  sosial negara kita 
yang mengenai pekerjaan buruh  un tuk  menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi bu ruh , selaras dengan 
pasal 2 7 , ayat (2) Undang-undang Dasar. Undang-undang ini akan mcrupakan pedom an buat m asyarakat pada um um 
nya dan buruh  dan majikan pada khususnya. Keadaan-keadsan dalam perburuhan yang hendak dilaksanakan oleh 
Undang-undang ini pada um um nya baru bagi b u ruh  Indonesia. Beberapa aturan yang kelihatannya merugikan buruh , 
misalnya larangan pekerjaan anak, akan berakibat, bahw a anak tidak lagi dapat m encari nafkah sendiri un tuk  me- 
ringankan beban hidup orang tuanya.

M ungkin sekali larangan pekerjaan anak akan m enim bulkan salah faham  di antara bu ruh  yang terkena.

Bagi m ajikan Undang-undang ini membawa beberapa akibat yang mengenai keuangannya dan peraturan kerja.

Maka pada pcrm ulaan perlu sekali diadakan pcnerangan kepada buruh dan majikan agar m ereka insaf akan maksud 
U ndang-undang ini dan m udah menyesuaikan diri kcpadanya.

W alaupun dem ikian, dalam masa peralihan m ungkin masih tim bul beberapa kesukaran dalam  perburuhan dan 
perusahaan karena berlakunya Undang-undang ini, m isalnya dalam hal-hal buruh anak harus diganti o leh  b u ruh  dewasa. 
K esukaran-kesukaran itu  tid ak  dapat dihindarkan. Kesukaran-kesukaran tidak boleh m enim bulkan keragu-raguan un tuk  
m engadakan undang-undang ini.

Hanya perlu diusahakan u n tu k  mengurangi kesukaran-kesukaran itu . U ntuk maksud ini diadakan pasal 21 . Dalam 
P rja tu ran  Pernerintah, yang lebih. lemas dan m udah  diubah daripada Undang-undang, akan d ite tapkan  saat mulai 
b e ttik i’nya UndatTj-undiar/j ini. Dtonikian juga akan diatur berangsur-angsur berlakunya Undang-undang ini un tuk  
piskii^m ri a tau  nweam ptskjgasai yang ,te rten tu , b a ik  un tuk  seluruli, m aupun un tuk  sebagian dari aturan-aturan  dalam 
'ui;>dHT;c-irtdang in i . Silaiin ifoiip&.’U iitu A rtoimit pasal 21 ayat (2 ) dapat diadakan aturan-aturan  peralihan.

Sshra/ti'nya Urfdir.\$-undin£ in i akan t&'jalanJcw deagan  penuh kebijaksanaan, sehingga m aksudnya dapat dilaksana
kan s'cbaik-tw knya.

Undang-undang ini bersifat hukum  umum (publiek rechtelijk) dengan sangsi hukum an karena:

Pcrtnm a A turan-aturan yang term uat di dalam nya btikan berm aksud melindungi kepcntingan seorang saja,
m elainkan bersifat aturan m asyarakat.

Kedua Buruh Indonesia pada um um nya bclum  m em punyai pcngertian atau kem am puan un tuk  melindungi
hak-haknya sendiri.

Berhubung dengan itu  maka negaralah yang harus menjaga bahw a aturan-aturan dalam  Undang-undang ini dijalan
kan. Dalam pada itu  sangsi hukum an perlu d iadakan. Dengan adanya ancaman hukum an ini akan dicapai pula paksaan 
rohani dan pcngaruh m endidik dari Undang-undang ini terhadap yang betkcpcntingan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ,

Pasal I

(U  Yang d ia tu r dalam Undang-undang ini 'J a h  pekerjaan yang dijalankan oleh buruh  un tuk  m ajikan dalam suatu

P E N J E L A S A N
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hubungan kerja dengan monciitna upah. Maka yanji i.iiiii 'V jra t. bahwa harus ada satu hubungan kerja
yang ’’/.akelijk” .

Datam arti kata up3h tidak hanya tcrm aktub upah dengan uang, niclainkan juga upah dengan barang atau per* 
b iiatan  im bangan, dan ben tuk-bentuk upah lainnya. Berhubung dengan itu misalnya tidak dikenakan oleh Undang- 
und-ang in i: pekerjaan yang dijalankan oleh pelajaz-pclajar sckolah j>crtukangan yang bersifat pendidikan, pekerjaan 
yang dijalankan oleh scseorang untuk diri sendiri, pekerjaan yang dijalankan o leh anak untuk orang tuanya , sese- 
ocane, oiclt seorang rsteri unttfic suam inya, pekerjaan yang dijalankan oleh anggauta-anggauta sekeluarga untuk 
yerusah,2an  kcl.uarga itu  d w  pekerjaan yang dijalankan oleh seotang untuk tetangganya atas dasar tolong-m enolong 
.nrronuntf ,*a'af. kch iisaan . Darbra pasal ini diadakan 3 goiongan orang.

lO'frAl'^TrDCWA.SA : yaifiv^oranglaki-Iakisra-iupun perem puan ,yangberum ur 1 8 ta h u n k e  atas.

OHANG iWUP>X : y;uiriuorar.y,Vaki-laki m aupun pcrcm puan, yang berum ur lebih dari 14 tih u n , te tap i kurang 
dW T8 'nhun.
Oalam um ur itu  kem ungkinan kemajuan badan dan kecerdasan sedang berkem bang. 
Berhubung dengan itu , perlu diadakan pembatasan kerja yang mengenai bu ruh  m uda, 
un tuk  menjaga jangan sam pai kem ungkinan itu  terhalang.

A N A K  ialah orang laki-laki m aupun pcrem puan, yang hcrum ur 14 tahun ke baw ah. Pfenetapan
batas um ur ini berhubung dengan larangan pekerjaan anak.
Keadaan badan anak timum nya masih lemah.
Dipandang d a ri’sudut pendidikan, anak harus masih bersekolah sampai um ur 14 tah u n , 
yang kira-kira sampai sckolah menengah atau sekolah kepandaian istim ew a 2  a tau  3 tahun  
sesudahnya kcluar dari sckolah rendah.'D alam  penctapan batas um ur dan larangan pekerja
an anak terkandung cita-cita, bahwa anak-anak kita um um nya sekurang-kurangnya harus 
berpendidikan sekolah rendah ditam bah dengan 2 atau  3 tah u n , sekolah menengah atau 
sekolah kepandaian istimewa.

Batas um ur 14 tahun ini ialah sama dengan yang telah d itetapkan dalam  Conventie In ternational. Undang- 
undang  dari Pem erintah Hindia Belanda dulu  m engam bil sebagai batas um ur 12 tah u n  u n tu k  larangan pekerjaan
anak a).
U ndang-undang kerja ini dapat d ikatakan amat m aju dalam hal itu .

(2 ) Oalam Undang-undang ini dianggap tidak perlu ditcgaskan arti kata m ajikan, ialah um um nya tiap-tiap orang pem*
bcri pekerjaan (werkgevcr).

Yang dianggap penting ialah , perluasan arti yang term aktub  dalam ayat ini berhubung dengan tanggungjawab 
len tang  berlakunya U ndang-undang ini term aksud dalam pasal 17.

(3 ) !?crhiasau arti perusahaan sesuai dengan sifat um um  yang dim aksudkan dengan Undang-undang ini.

Pasal 2

Lm m gan pek:ej£ani am ik didasatkan a t  at makaod un tuk  menjaga kesehatannya dan pendidikannya. Badan anak 
.'■aasiib lem ah ujiiaft wrejnfclankan jKfcfrjsBn ajpa lagi yang bera t. Pekerjaan yang ringanpun m erugikan kem ungkinan 
'U m aj.ua n keccrdxsan, ip a  Iigi y a n g iif i ttfp a  rou tine,m enyebabkan  tum pulnya kecerdasan anak .

SeU\in daripada itu  larangan pekeij&an anak dihubungkan dengan kew ajiban belajar,bag i anak-anak. Sekarang 
d i Indonesia bclum  ada kew ajiban belajar.*) M nksudnya bersama-sama dengan larangan pekerjaan anak diadakan 
tem pat pendidikan yang cukup baik  bagi anak.

Pasal 3

Pasal ini m cm udahkan soal buk ti dalam m enun tu t pelanggaran larangan pekerjaan anak.

Pasal 4 , 5 dan 6

Pasal-pasal ini m em batasi pekerjaan orang m uda dengan tnolarang pekerjaan orang m uda yang m udah m erusak 
atau  bcrbahaya bagi kesehatannya. Orang m uda masih harus mengembangkan kem ungkinan kem ajuannya. iasmani 
dan rohani. Dalam pas;U 4 ayat (2 ) dan (3) d iatur dalam hal-ha! vane dapat dikecuatikan dari larangan pekerjaan ot3ng 
muda pada malam hari.

a) O leh  p e m e rin ta h  prae fe d e ra l pada ta h u n  1949 bat.is  m i < tir..u iA ,i:i tiu*".i.id i 14 ;a h u n  (S tb l. 1949 N o . RV

*) Hatu mlu menurut UU Nr. 4 Tahun 1950 yang nuitoi »tiK-;l.ikuk.in untuk sclutuh Indonesia 18 Maret 1954 dengan UU Nr. I 2
Taliun 1954 (LNNo. 38TLN N»\5Sl>).
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Pasal 7 ,8  dan 9

Pasal-pasal ini membatasi pekerjaan orang w anita atas pertim bangan, bahwa wanita itu lemah badannya dan untuk 
m enjaga kesehatan dan kesusilaannya. Dikccualikan dari larangan pekerjaan w anita pada malam hari, pekerjaan yang 
m enuru t sifat, lem pat dart keadaan seharusnya dijalankan oleh orang w anita, misalnya pekerjaan dalam rum ah sakit.

Pasal 10

Dalam  paraJ ini iite t-ip k an  w aktu  keija m aksim am  dan  w aktu  istirahat. Jikalau kita mcngingat masa pembangunan 
jw gw a y 2iT|g ii-ta ca/iizya  /romptTgunafcari pekerjaan buruh  di ncgeri kita yang pada um um nya belum
rasionif, m aka pcnctapan w aktu kerja dan istfrafr.it tad i mcnggambarkan dengan cukup jclas maksud pernerintah un tuk  
m em pcrtinggi derajat penghidupan dan kecerdasan buruh .

P asal 11

Dalam pasal ini d ite tapkan , bahwa pada hari-hari raya yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pernerintah, buruh 
tidak  bo leh  menjalankan pekerjaan. M aksudnya: ialah bahw a buruh sepatutnya mendapat kcsem patan juga merayakan 
hari raya itu .

Pengccualian dalam pasal ini misalnya mengenai pekerjaan dalim  perusahaan kereta api, perusahaan pengangkutan
lain , yang karena sifatnya harus berjalan terus.

Pasal 12

Pasal ini m crupakan kekccualian tcrhadap penetapan jam  kerja, w aktu istirahat dan hari libur dalam  pasal 10 dan
11, ya itu  m cngatur hal-hal di mana buruh terpaksa bekerja terus un tuk  menghindarkan kekacauan atau gangguan 
dalam. productic a tau  adm inistrasi. Itupun m asih dengan pem batasan w aktu  kerja sam pai 54 jam  seminggu. Pekerjaan 
itu  m em ang bcrat, akan te tap i o leh  karena tidak  selalu dipergunakan dan biasanya hanya mengenai pekerjaan masa 
(seizoen-arbeid), maka dalam  prakteknya aturan in i tidak  akan mem bawa akibat yang m em gikan kesehatan buruh .

Syarat-syarat un tuk  menjaga kesehatan dan  keselam atan buruh  akan d ite tapkan  dalam  Peraturan Pernerintah, 
m isalnya yang mengenai cara kerja giliran, pem batasan lam anya w aktu  kerja, masa dan lain sebagainya.

Pasal 13
Pasal ini menjamin w ak tu  istirahat bagi b u ru h  wanita pada w aktu  haidh dan pada w aktu  sebelum dan aesudah- 

nya  m elahirkan anak, un tuk  tnenjaga kesehatan dan  keselam atan buruh  w anita dan anaknya.

Pernerintah berm aksud akan m enetapkan dalam  Undang-undang lainnya bahw a buruh w anita tad i selama w ak tu  
is tirahat itu  te tap  m enerim a upahnya penuh.

Dalam  aturan ayat (4 ) terkandung m aksud Pernerintah un tuk  menjam in kesem patan bagi b u ruh  u n tu k  m enjalan- 
kan tow aijbannya terhadap  anaknya. D ipikirkan juga o leh  Pernerintah, misalnya kem ungkinan m engadakan tem pat 
p c r i t ip in  din pianeliharaan. m a k ^ n a k b u iu h  w anita.

Tasii 14

Pasal ini m engharuskan w ak tu  iU irahat tahunan  selama dua minggu. Buruh k ita  seharusnya d iberi kesem patan 
u n tu k  bcristirahat yang akan dipergunakan u n tu k  m enengok kaum  keluarga a tau  un tuk  m engadakan peijalanan pe- 
riinjauan dengan maksud u n tu k  menyegarkan badan  dan p ik irin  serta meluaskan pem andangan. Dalam hal ini dipikir- 
kan m engadakan tem pat-tem pat istirahat dan peninjauan bagi buruh .

A turan dalam ayat (2 ) antara lain d itujukan kepada buruh  yang bekerja di kcpulauan lain daripada asalnya.

Pasal 15

Ayat (1 ) dari pasal menjam in kesempatan bagi b u ru h  un tuk  menjalankan kewajiban m enurut agam anya. A turan 
dalam  ayat (2 ) ini m em beri kesem patan bagi bu ruh  un tuk  m erayakan hari kem enangannya.

Pasal 16

Pasal 16 ini m em uat aturan pangkal untuk aturan-aturan  yang lebih khusus tentang tem pat kerja clan perum ahan 
b u ruh  yang discdiakan oleh m ajikan. A turan-aturan selanjutnya yang khusus akan dikeluarkan dalam Peraturan Pc- 
m crin tah . Menurut ayat (3) pegawai pengawasan perburuhan yang J ilun juk  oleh M enton yang diserahi utu*an Per- 
b w u h an  bcrhak untuk memberi perintah-perintah tentang penjagaan kebcrsihan dan kesehatan dalam tem pat kerja 
dan pcrum ahan bu iuh  yang discdiakan oleh m ajikan.
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Pasal 17

Pasal ini m enetapkan siapa yang bcrtanggungjawab, bahwa aturan-aturan dalam Undang-undang ini, dalam Per* 
atu ian-fjcraturan  Pemerintah yang dikeluarkan berhubung dengan Undang-undang ini dan perintah-perintah term aksud’ 
dalain pasnl 16 ayat (3) diindahkan. Jikalau majikan m em enuhi kew ajibannya. niscaya tidak akan dijalankan pekerjaan 
yang hcKentimgan dengan aturan-aturan itu.

Pasal 18

Pasrji' ini’ tiv.vn.’j j t  W D arnatunn  I'T.wfcunun. Hal-hal yang dikenakan hukum an agak berat berhubung dengan pcnting- 
nyv  tuj'uan- i,:vj'ang.<i«dang.i'ni daji terfoetekangnya pcrburtahan dan bu juh  di negeri ini.

Pasal 19 ,

Pasal ini membcri peraturan rentang pcnuntutan dan penghukum an, jika majikan itu  suatu badan hukum .

Pasal 20

M cnyeout pegawai-pegawai yang khusus diw ajibkan mengusut pelanggaran aturan-aturan kerja dalam  dan ber- 
hubum ; dengan lindang-undsmg ini.

Pasal 21

U ntuk menjamin supaya Undang-undang ini bcrlaku selekas-lekasnya dan menghindarkan. kcsulitaji-kesulitan 
bcrluiburm  dengan keadaan sekarang, maka diadakan macam-macam kem ungkinan tentang cara m enetapkan berlaku
nya.

Dalam Pcratur.'in Pem erintah dapat d ite tapkan , bahw a Undang-undang ini berlaku berangsurangsur untuk pekerja
an atau  m acam  pekerjaan yang te rten tu .

Peratur.in Pem erintah dapat juga m cnetapkan, bahw a aturan-aturan dalam  Undang-undang ini dapat berlaku 
sebngktn atau  schm tlmya.

Cara yanji ketign ialah mengadakan aturan-aturan  pcralihan un tuk  m em pcrm udah berlakunya Undang-undang 
ini dengan mem[>crsinpkati keadaan.

Dengan sctulirinya usaha pcrsiapan dan peralihan ini m em erlukan kebijaksanaan yang sungguh-simgguh. Maka dari 
itu  kew ajiban ini’ discrahkan kepada Peraturan Pem erintah yang dengan cara yang lebih ”k m as”  dapat mcngatasi
kcsulitan -kcs\ilitan.
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