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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan istimewa yang pantas 

dihormati dalam pekembangan dunia, terkhusus di Indonesia. Peranan perempuan 

di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia yang 

menjadikan awal peradaban bagi seluruh generasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

kedudukan perempuan begitu penting pada setiap pundi-pundi kehidupan. 

Meskipun perempuan terlihat seperti sosok yang lembut, namun kelembutannya 

tidak menjadikan kedudukan perempuan diabaikan. Melalui potensi perempuan 

lah pembangunan ketenagakerjaan bisa berkembang hingga saat ini. 

Perempuan maupun laki-laki sebagai subyek dan obyek pembangunan 

mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama. Yang membedakan 

hanyalah jenis kelamin dan reproduksi. Pada masa ini, tidak sedikit perempuan 

berperan aktif dalam kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja merupakan hal 

yang sudah biasa. Karena perempuan memiliki potensi juga yang tidak kalah 

dibandingkan dengan kaum laki-laki, baik dari segi intelektual, kemampuan, 

maupun keterampilan. Apalagi dengan semakin meningkatnya perkembangan di 

dunia industrial dan teknologi membawa perempuan pada posisi yang sejajar 

dengan laki-laki. karena dengan teknologi yang semakin canggih dan serba 

praktis, tidak ada hambatan lagi bagi perempuan untuk melakukan pekerjaan di 

berbagai bidang. 
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Ruang lingkup ketenagakerjaan tidak sempit, terbatas, dan sederhana. 

Dalam prakteknya sangat kompleks dan multidimensi. Maka dari itu, ada 

benarnya jika hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja, 

tetapi meliputi juga di luar hubungan kerja, serta perlu diindahkan oleh semua 

pihak dan perlu perlindungan pihak ketiga, yaitu penguasa (pemerintah) jika ada 

pihak-pihak yang dirugikan. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan kemakmuran yang merata baik materiil maupun non materiil 

yang ditujukan kepada rakyat indonesia sebagaimana hal tersebut berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang 

selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dapat dikatakan bahwa tenaga kerja 

memiliki peranan penting selaku pelaku pembangunan serta memiliki kedudukan 

penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan.1 

Pekerja atau buruh perempuan juga manusia yang mempunyai kebutuhan 

sosial, sehingga memerlukan kebutuhan  pokok, kesehatan, perumahan, 

ketentraman, dan sebagainya untuk pekerja/buruh dan keluarga pekerja/buruh 

tersebut. Mengingat pekerja/buruh adalah pihak yang lemah dari pengusaha yang 

kedudukannya lebih kuat. Maka pekerja/buruh perlu mendapatkan perlindungan 

atas hak-haknya.2 

 
1 Fithriatus Shalihah, ‘Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja 

Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM’, UIR Law Review, Vol 15, 

No 02, 2017, hlm. 150. 

2 Ni Wayan Mega Jayantri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada 

Malam Hari di Minimarket Alfamart Mataram (Studi berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan)’, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 

2013, hlm. 4.  
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Perlindungan hukum kepada pekerja/buruh perempuan merupakan suatu 

pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh Konstitusi sebagaimana 

yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur 

bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang 

mengatur “setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan juga dalam Pasal 

28D ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 

Pelanggaran atas hak dasar yang dilindungi konstitusi dalam Pasal-Pasal tersebut 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang mana hak tersebut bertujuan 

untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar pekerja. Ketentuan yang diatur di 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang 

selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) juga mengatur perlindungan 

kepada para pekerja/buruh bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak 

tanpa memberikan diskriminasi. Sedangkan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan 

mengatur kepada pengusaha atau pemberi kerja untuk memberikan segala hak dan 

kewajiban para pekerja/buruh dengan tidak adanya diskriminasi.3 

Perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

terhadap pekerja perempuan dapat diberikan baik dengan memberikan tuntutan, 

santunan, maupun dengan jalan pemberian hak hak yang seharusnya didapatkan 

 
3 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2003, hlm. 60. 
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oleh pekerka/buruh tersebut, serta perlindungan fisik maupun perlindungan sosial 

ekonomi melalui peraturan yang berlaku dalam perusahaan tersebut. 

Dengan demikian, terdapat tiga bentuk perlindungan tenaga kerja yang 

secara teoritis dikenal, yaitu sebagai berikut: 4 

1. Perlindungan yang dilihat dari segi ekonomis, yakni suatu bentuk 

perlindungan tenaga kerja yang diberikan kepada para pekerja/buruh 

yang mana hal tersebut berupa suatu imbalan atau penghasilan yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pekerja/buruh dan 

keluarga pekerja/buruh tersebut, perlindungan ini juga mengatur dalam 

hal pekerja/buruh tersebut tidak sanggup melakukan pekerjaannya 

karena sesuatu hal di luar yang dikehendaki pekerja/buruh tersebut. 

Perlindungan bentuk ini biasa umum disebut masyarakat sebagai 

jaminan sosial. 

2. Perlindungan  yang dilihat dari segi teknis, yaitu suatu jenis 

perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mana 

perlindungan ini bertujuan agar pekerja/buruh yang melakukan sebuah 

pekerjaan merasakan rasa aman dari segala bahaya yang dapat timbul 

dari alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan oleh pekerja/buruh 

tersebut. Perlindungan bentuk ini biasa umum disebut masyarakat 

sebagai keselamatan kerja. 

3. Perlindungan yang dilihat dari segi sosial, yaitu suatu bentuk 

perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mana 

 
4 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 84. 
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perlindungan ini bertujuan memberikan hak kepada pekerja/buruh 

mengenai kesehatan dalam kehidupannya. Perlindungan ini dapat 

disebut sebagai kesehatan kerja. 

Berdasarkan objek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam UU 

Ketenagakerjaan bahwa pekerja/buruh perempuan memiliki perlindungan yang 

khusus karena kondisi biologis yang berbeda dengan pekerja/buruh laki-laki. 

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan 

yaitu terdapat di Pasal 27 dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, UU 

Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan (yang selanjutnya disebut dengan PP 78/2015), dan juga peraturan 

yang diatur oleh menteri tenaga kerja yang lain. Semua peraturan perundang-

undangan tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh perempuan 

secara khusus dalam melaksanakan pekerjaannya. Telah diatur jelas tentang 

ketentuan yang menjelaskan bahwa pekerja/buruh perempuan dengan tidak 

adanya diskriminasi memiliki hak yang sama dengan pekerja/buruh laki-laki 

dalam bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU Ketenagakerjaan. 

Salah satu perlindungan hukum yang dikhususkan untuk pekerja/buruh 

perempuan adalah perlindungan yang bersifat protektif. Dengan fungsi reproduksi 

perempuan, perempuan memiliki masa haid di setiap bulannya. Beberapa jam 

setelah darah haid pertamanya keluar, perut bagian bawah mendadak keram 

seperti diremas dan diputar, pinggul sampai ke selangkangan tiba-tiba pegal. 

Kepala berasa pusing dan tubuh merasa kelelahan meski tak melakukan apapun. 

Kebanyakan perempuan merasakan rasa sakit saat haid di hari pertama dan hari 
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kedua masa haid. Pada UU Ketenagakerjaan memberikan hak kepada 

pekerja/buruh perempuan untuk libur bekerja di hari pertama dan hari kedua saat 

merasakan sakit masa haid. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 81 

ayat (1) UU ketenagakerjaan yaitu “Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa 

haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja 

pada hari pertama dan kedua pada waktu haid”. Untuk melaksanakan ketentuan 

yang ada di pasal ini maka harus diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.5 

Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja/buruh perempuan dan 

pengusaha/pemberi kerja timbul setelah disepakati suatu perjanjian kerja oleh 

keduanya, yang mana pejanjian tersebut berisi pekerja/buruh memberikan 

pernyataan kebersediaan untuk bekerja dengan menerima upah dan 

pengusaha/pemberi kerja memberikan pernyataan kebersediaannya untuk 

mempekerjakan pekerja perempuan dengan membayar imbalan berupa upah yang 

wajib dibayar oleh pemberi kerja. 

Dalam suatu perjanjian atau kesepakatan terdapat syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar perjanjian atau kesepakatan tersebut dapat dikatakan sah. Dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menjelaskan bahwa  

Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Adanya kata sepakat dari para pihak 

b. Cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum 

c. Objek tertentu yang diperjanjikan 

 
5 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2007, hlm. 119. 
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d. Sebab atau kausa yang diperbolehkan 

Di Indonesia terdapat 2 bentuk perjanjian kerja yang diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (yang 

selanjutnya disebut dengan PKWT) yang biasa disebut sebagai pekerja kontrak, 

dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (yang selanjutnya disebut PKWTT) yang 

biasa disebut sebagai pekerja tetap. Di dalam UU Ketenagakerjaan mengatur 

segala hal tentang pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja. 

Ketentuan yang ada di dalam Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan 

mengatur bahwa “perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) didasarkan atas 

jangka waktu atau selesainya satu pekerjaan tertentu.” Berdasarkan Pasal 1 angka 

1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

KEP.100/MEN/VI/2004  Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) yang selanjutnya disebut Kepmenaker 100/2004 disebutkan 

bahwa “perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah 

perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu”. 

PKWT ditetapkan dengan melihat jangka waktu suatu pekerjaan atau 

dengan melihat selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT diperjanjikan dalam 

bentuk tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, selanjutnya PKWT yang 

telah disepakati harus didaftarkan ke dinas ketenagakerjaan. Selain itu, dalam 

PKWT tidak terdapat masa percobaan dan tidak dilakukan kepada pekerja tetap. 
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PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan 

sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 6 

1. Pekerjaan yang memiliki sifat musiman, yaitu pekerjaan yang hanya 

dapat dilakukan dalam musim tertentu yang mana pelaksanaan 

pekerjaan tersebut berdasarkan musim atau cuaca 

2. Pekerjaan yang memiliki sifat sementara yaitu pekerjaan tersebut yang 

hanya satu kali selesai pekerjaan 

3. Pekerjaan yang diselesaikan dengan jangka waktu yang singkat dan 

tidak lebih dari 3 (tiga) tahun penyelesaian suatu pekerjaan; atau 

4. Pekerjaan yang diberikan hanya pada saat terdapat produk baru atau 

kegiatan baru yang masih dalam masa percobaan. 

Di Indonesia, kebanyakan pengusaha memilih untuk menerapkan sistem 

PKWT. Bagi para pengusaha atau pemberi kerja, PKWT dianggap lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan menerapkan sistem perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu. Namun secara normatif, sistem yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut seringkali merugikan pekerja. Pekerja akan merasa tidak tenang 

dikarenakan sifat sementara dari kesepakatan kerja yang diterimanya. Disisi lain 

para pekerja/buruh tidak sedikit yang dirugikan dengan adanya sistem PKWT ini. 

Terdapat tidak sedikit perusahaan yang diduga mengambil keuntungan dari sistem 

PKWT ini tanpa memperhatikan pekerja/buruhnya. Bahkan banyak juga 

perusahaan yang tidak memperhatikan aturan-aturan dalam Undang-Undang. 

 
6 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 66. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, meski bagaimanapun juga baiknya sesuatu 

hubungan kerja yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama oleh pekerja 

perempuan dan perusahaan, maka masalah perselisihan antara pekerja perempuan 

dengan perusahan akan selalu ada dan bahkan sulit untuk dihindarkan. 

Masalah perselisihan antara pekerja perempuan dengan perusahaan akan 

selalu ada dan bahkan sulit untuk dihindarkan. Salah satu masalah perselisihan 

tersebut yaitu soal pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh perempuan akan menjadikan pekerja/buruh perempuan 

tersebut kehilangan mata pencaharian, yang berarti pula permulaan masa 

pengangguran dengan segala akibatnya. Hal ini juga berarti merupakan tidak 

mencukupinya kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya supaya tetap bertahan 

hidup. 

Ada 4 (empat) istilah dalam  pemutusan hubungan kerja, yaitu: 

1. Termination, yaitu putusnya hubungan kerja karena selesai atau berakhirnya 

kontrak kerja 

2. Dismissal, yaitu putusnya hubungan kerja karena tindakan indisipliner 

3. Redundancy, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan 

perkembangan teknologi 

4. Rettrechment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan 

masalah-masalah ekonomi, seperti resesi ekonomi, masalah pemasaran dan 
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sebagainya, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat / tidak mampu untuk 

memberikan upah kepada tenaga kerja / karyawannya. 7 

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi 

kerja terhadap para pekerja/buruh perempuan, selain merugikan pekerja/buruh 

tersebut akan menimbulkan suatu kerugian juga bagi pengusaha atau pemberi 

kerja. Karena pengusaha atau pemberi kerja pastinya telah mengeluarkan biaya 

untuk melatih tenaga kerja tersebut dan pengusaha telah mengetahui pekerjaan 

yang dibutuhkan perusahaan. 

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha kepada 

pekerja/buruh akan merugikan pekerja/buruh tersebut, diantaranya: 

1. Pekerja akan kehilangan mata pencahariannya yang merupakan sumber 

penghidupan untuk dirinya beserta keluarganya. 

2. Dalam hal mencari pekerjaan lagi, maka ia harus banyak mengeluarkan 

energi dan biaya untuk lamaran pekerjaan 

3. Biaya hidup dirinya beserta keluarganya selama ia belum mendapat 

pekerjaan ganti. 

4. Menambah beban pemerintah, dengan bertambahnya banyak 

pengangguran akan menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan 

rakyat, bangsa, dan negara. 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sering terjadi adalah PHK yang 

dilakukan oleh pihak pengusaha yang disebabkan pekerja perempuan berhalangan 

menjalankan pekerjaan atau melanggar perjanjian kerja karena masa haid yang 

 
7 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, Cet. 

IX, 2001, hlm. 164-165. 
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semuanya adalah hak yang kodrati dari perempuan yang dalam hal ini merugikan 

pihak perusahaan dan pihak perusahaan tidak memberikan cuti pada pekerja, 

padahal pemberian cuti itu sudah menjadi kewajibannya selain memberi upah.  

Maka menurut ketentuan yang ada seharusnya tenaga kerja perempuan yang 

terikat pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau harian lepas maupun 

dalam ikatan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) diberikan masa cuti 

saat hari pertama dan hari kedua masa haid yang telah diatur dalam Undang-

Undang tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi praktiknya, masih banyak 

perusahaan yang tidak memberikan cuti haid kepada para pekerja/buruh 

perempuan. sehingga seringkali terjadi dalam praktek banyak pekerja/buruh 

perempuan harian lepas yang diberikan pemutusan hubungan kerja oleh 

perusahaan.  

Hal tersebut sama terjadi di dalam kasus PT. PEI HAI di Kabupaten 

Jombang yang diberitakan di salah satu surat kabar jombang yang mana berita 

tersebut memberitakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja oleh PT. PEI HAI 

terhadap buruh perempuan harian lepas karena alasan cuti haid, di dalam kasus 

tersebut telah diselesaikan dengan cara mediasi dan menghasilkan keputusan 

bahwa buruh perempuan harian lepas tetap dilakukan pemutusan hubungan kerja 

dan perusahaan wajib memberikan uang pesangon terhadap para buruh perempuan 

harian lepas tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud 

untuk mengkaji lebih dalam penelitian dengan rumusan: “PEMUTUSAN 

HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH PEREMPUAN 

HARIAN LEPAS OLEH PERUSAHAAN KARENA ALASAN CUTI HAID” 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

terhadap pekerja/buruh perempuan harian lepas dengan alasan tidak 

masuk kerja karena haid? 

2. Apa upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh perempuan harian 

lepas atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan tidak 

masuk kerja karena haid? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu: 

1. Untuk menganalisa`dan menambah ilmu pengetahuan di bidang 

hukum perburuhan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi 

pekerja/buruh perempuan harian lepas terhadap pemutusan hubungan 

kerja karena cuti haid 

2. Diajukan sebagai pelengkap persyaratan studi dalam mecapai gelar 

Sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Memberi pemahaman dan pengembangan pengetahuan di bidang 

hukum ketenagakerjaan khususnya dalam pemenuhan hak 

pekerja/buruh Perempuan harian lepas terhadap pengambilan cuti haid. 
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2. Memberikan tambahan landasan bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian sejenis. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pertimbangan pemikiran bagi 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya; 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

perusahaan tentang pentingnya pemberian cuti haid kepada 

pekerja/buruh perempuan harian lepas 

 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Tipe penelitian hukum: 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian hukum 

doctrinal research, yuridis normatif karena dilakukan dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.8 

1.5.2. Pendekatan masalah: 

Skripsi ini menggunakan pendekatan masalah melalui (statute approach, 

conceptual approach, dan case approach) 

1. Pendekatan undang-undang atau statute approach dilakukan dengan 

menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang dikaji.9 

 
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed.Revisi, Cet.12, Kencana, Jakarta, 2017, 

hlm. 32. 

9 Ibid, hlm.136. 
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2. Pendekatan konseptual atau conceptual approach dilakukan beranjak 

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 

dalam ilmu hukum.10 

3. Studi Kasus atau case study dilakukan dengan melakukan telaah pada 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.11  

1.5.3. Sumber bahan hukum: 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi : 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian 

terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi penulisan 

yaitu meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional12: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek); 

3. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3989); 

 
10 Ibid, hlm.177 

11 Ibid, hlm 158 

12 Ibid, hlm. 184 

SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA   ... FERDY DWIYANDA PUTRA



15 
 

 
 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4356) 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5256); 

7. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan 

Konpensi Organisasi perburuhan Internasional No. 100 Mengenai 

Pengupahan yang Sama bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk 

Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembar Negara Nomor 171 Tahun 

1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1492); 

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO 

CONVENTION No 111 Concerning Discrimination in Respect of 

Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi 

Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3836); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 237, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747); 
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10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang 

Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1549); 

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: 

PER.02/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) Bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil, dan 

Melahirkan; 

12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor KEP.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban 

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara 

pukul 23.00 sampai dengan 07.00; 

13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); 

14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu; 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku 

literatur, pendapat para ahli, artikel, konsep yang terkait dengan hukum 

ketenagakerjaan, khususnya mengenai perlindungan hukum pada 

pekerja/buruh perempuan harian lepas terhadap pemutusan hubungan kerja 
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oleh perusahaan karenaa cuti haid dan bahan-bahan yang diperoleh dari media 

internet yang berkaitan dengan pembahasan pada rumusan masalah penulisan 

skripsi ini yang turut menunjang bahan hukum primer diatas. 

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum 

Dikumpulkan dengan cara menelusuri, menghimpun, mempelajari peraturan 

perundang-undangan, mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan kasus 

yang ada pada skripsi ini, literatur ilmiah yang memuat pendapat para sarjana, dan 

media elektronik yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian bahan hukum 

tersebut diolah dengan cara diteliti dan dikelompokkan satu persatu menurut 

permasalahannya untuk mempermudah analisa. 

1.5.5. Analisis bahan hukum 

Bahan hukum yang telah dikumpukan kemudian dianalisa dengan 

menganalisa suatu hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu 

kesimpulan secara khusus, sehingga dari bahan hukum yang telah didapatkan 

dapat dianalisa dan diuji dengan permasalahan yang ada sehingga dapat diperoleh 

suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan suatu masalah. 

 

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 

Skripsi yang berjudul “Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan 

Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas Karena Alasan Cuti Haid” ini 

dibagi menjadi 4 ( empat ) bab agar penulisan skripsi ini nantinya lebih jelas, 

sistematis, dan mudah dipahami. 
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Dalam Bab I skripsi ini adalah pendahuluan yang menjelaskan secara garis 

besar mengenai skripsi ini. Dalam Bab I, terdiri dari beberapa sub bab 

pembahasan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban 

sisematika penulisan. 

Dalam Bab II skripsi ini adalah pembahasan mengenai rumusan masalah 

yang pertama yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pengaturan hak 

pengambilan cuti haid untuk pekerja/buruh perempuan harian lepas di perusahaan. 

Dalam Bab III adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua 

yaitu mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja/buruh perempuan 

dalam menuntut pemenuhan hak cuti haid di perusahaan dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, maupun peraturan kerja bersama yang telah disepakati. 

Dalam Bab IV adalah penutup, yaitu membahas mengenai kesimpulan dan 

saran dari rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab – bab sebelumnya 

dalam skripsi ini. 
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