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ABSTRAK 

Angga Andriyansah. 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah 

Penuh Saat Cuti Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Wanita Di Tinjau Dari Pasal 

1601 Huruf P Bagian 8e KUHPerdata dan UU No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Universitas Negeri Semarang, Tri 

Sulistiyono, SH.MH. Ristina Yudhanti, S.H.,M.Hum. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Upah Penuh; Cuti Reproduksi; Pekerja 

Wanita 

Wanita diberikan keistimewaan hak-haknya atas pria disebabkan karena 

kaum wanita menjalani fungsi reproduksi yang tidak dimiliki oleh kaum pria. 

Haid, Hamil, melahirkan, gugur kandung dan menyusui merupakan kodrat kaum 

wanita yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu diperlukan 

perlindungan khusus kepada wanita agar produktivitas di tempat  kerja dan di 

rumah  selalu terjaga. Salah satunya adalah perlindungan terhadap hak wanita 

dalam pekerjaan, dan pembayaran upah penuh saat melakukan cuti fungsi 

reproduksinya. 

Permasalahan penelitian ini, bagaimana pelaksanaan pemberian upah 

penuh dan hak-hak apa saja yang diberikan kepada pekerja wanita saat cuti fungsi 

reproduksi dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan KUHPerdata? 

bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita saat cuti fungsi 

reproduksi untuk memperoleh upah penuh dan apa sanksi yang diberikan bagi 

perusahaan yang melangar dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan 

KUHPerdata? hambatan apa yang terjadi dan Upaya apa yang dilakukan untuk 

meminimalisir terjadinya pelangaran pemberian upah penuh saat cuti fungsi 

reproduksi pada pekerja wanita? 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis sosiologis, dikaitkan 

aspek hukum dan peraturan perundangan yang berlaku kemudian dihubungkan 

dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini 

dalam pengumpulan data dengan mengadakan teknik wawancara, studi dokumen 

serta dengan penyebaran kuesioner. 

Simpulan, bahwa belum efektifnya penerapan peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan ketenagakerjaan dalam pelaksanan pemberian upah penuh terhadap 

hak-hak pekerja wanita saat melakukan cuti fungsi reproduksi belum terlaksana 

dengan baik dan belum efektifnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan, sehingga 

mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan dari  (perusahaan maupun pekerja) 

dalam melaksanakan norma, standard dan kebijakan ketenagakerjaan. 

perlindungan hukum melakukan pengawasan, pembinaan teknis kepada 

perusahaan, pemberian nota pemeriksaan, nota peringatan, BAP, sidang 

pengadilan, sanksi hukum, hambatan segi kuantitas SDM, kualitas SDM, upaya 

meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, Edukasi dan sosialisasi kepada 

perusahaan dan pekerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Wanita diberikan keistimewaan hak-haknya atas pria disebabkan karena 

kaum wanita menjalani fungsi reproduksi yang tidak dimiliki oleh kaum pria. 

Haid, Hamil, melahirkan dan menyusui merupakan kodrat kaum wanita yang 

sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu diperlukan perlindungan 

khusus kepada wanita agar produktivitas di tempat  kerja dan di rumah  selalu 

terjaga. Salah satunya adalah perlindungan terhadap hak wanita dalam pekerjaan. 

Karena dewasa ini, kenbanyakan wanita memiliki peran ganda, yaitu mengurus 

rumah tangga dan bekerja. Kebanyakan dari mereka yang bekerja tidak 

mengetahui perlindungan khusus dari pemerintah yang diberikan pada kaum 

wanita yang bekerja. Perhatian yang benar bagi pemerintah dan masyarakat  

terhadap tenaga kerja terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang 

memberikan kelonggaran-kelonggaran maupun larangan-larangan yang 

menyangkut kedirian seseorang wanita secara umum seperti cuti hamil, kerja pada 

malam hari dan sebagainya.  

  Pengawasan Ketenagakerjaan diadakan guna mengawasi berlakunya 

undang-undang dan peraturan-peraturan dibidang Ketenagakerjaan, yang 

diselenggarakan guna mewujudkan perlindungan hukum yang ideal dan keadilan 

sosial melalui pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Keadilan sosial 

akan tercapai apabila penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
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Ketenagakerjaan dilaksanakan secara efektif, baik melalui fungsi pelayanan 

administrasi maupun fungsi penegakan hukum.  

 Penerapan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dimaksudkan 

untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan 

pekerja / buruh, sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka 

meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat 

terjamin.Untuk dapat menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

Ketenagakerjaan secara baik di seluruh wilayah Republik Indonesia, diperlukan 

pengawasan Ketenagakerjaan yang independent dengan kebijakan yang 

sentralistik, meskipun dengan pelaksanaan yang didesentralisasikan. 

 Sesuai dengan Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 tentang 

Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan, fungsi pengawasan 

Ketenagakerjaan dalam menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi 

kerja dan perlindungan pekerja saat melakukan pekerjaannya, seperti yang terkait 

dengan jam kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, kesejahteraan 

tenaga kerja, penggunaan pekerja / buruh anak dan orang muda, pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi tenaga kerja, perlindungan penempatan tenaga kerja 

asing, tenaga kerja cacat hendaya, perlindungan tenaga kerja dalam hubungan 

kerja, serta jaminan sosial dan kesejahteraan bagi tenaga kerja.  

 Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan secara nasional dan universal 

dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan 

masyarakat yang diberlakukan di seluruh wilayah dan daerah, serta 

dilaksanakan pada seluruh perusahaan tanpa kecuali. Penegakan hukum 
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dilaksanakan secara represif, tanpa peninggalan tindakan-tindakan preventif 

dan edukatif, seperti : sosialisasi, pembinaan, konsultasi. Independensi dalam 

pengawasan ketenagakerjaan mengandung makna, bahwa pengawasan 

Ketenagakerjaan hanya dilaksanakan semata-mata bagi perlindungan dan 

kesejahteraan tenaga kerja serta untuk mendorong kemajuan dunia usaha, 

sehingga harus terlepas dari kepentingan-kepentingan lainnya. 

 Tujuan perlindungan pekerja perempuan, perlindungan pekerja / Buruh 

wanita adalah setiap upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan 

melindungi agar pekerja / buruh dapat hidup layak sebagai manusia dan sebagai 

wanita agar mendapat perlakuan yang sesuai dengan kodrat, harkat dan 

martabatnya. Dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

memberikan batasan perlindungan kepada pekerja / buruh wanita antara lain, 

perlindungan yang bertujuan menjaga fisik dan akibat buruk yang mungkin timbul 

dari pekerjaan, perlindungan untuk menjaga fungsi reproduksi, perlindungan yang 

bertujuan penghapusan diskriminasi pekerja wanita dan laki-laki. 

 Penyimpangan Terhadap Hak Wanita dalam Bekerja Pada praktek di 

lapangan, sering dijumpai beberapa penyimpangan yang terjadi, diantaranya: 

1. Pekerja wanita yang merasakan sakit pada saat haid hanya diberikan 

kesempatan untuk beristirahat di poliklinik ataupun ruangan khusus 

pelayanan kesehatan perusahaan saja. Ada pula pekerja wanita yang dipaksa 

untuk memperlihatkan darah haid sebagai bukti untuk mendapatkan cuti haid. 

Sebagian lagi pengusaha tidak keberatan pekerja wanita cuti haid tetapi tidak 

membayar upah selama tidak bekerja. 
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2. Pekerja wanita tidak diijinkan cuti hamil selama 1,5 bulan sebelum 

melahirkan tetapi diberikan ijin cuti melahirkan selama 3 bulan. Padahal cuti 

hamil diberikan untuk menjaga agar wanita hamil tidak membahayakan diri 

dan kandungannya selama bekerja. Ada juga sebagian pengusaha yang 

mengijinkan pekerja wanita cuti hamil dan melahirkan tetapi tidak membayar 

upah selama tidak bekerja. Bahkan banyak terdengar bahwa pengusaha 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja wanita yang 

hamil ataupun melahirkan. 

3. Pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan tidak diberikan cuti dengan 

alasan menggugurkan dengan sengaja. Apabila pekerja tersebut tidak masuk 

kerja maka dianggap menjalani cuti tahunan. 

4. Pekerja wanita tidak diberi kesempatan untuk menyusui. Andaipun diberikan 

kesempatan tetapi tidak diberikan tempat yang layak untuk menyusui. 

5.  Pekerja wanita yang bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00 tidak disediakan 

makanan bergizi dan angkutan antar jemput. 

 Contoh Kasus Pelanggaran Hak Wanita dalam Bekerja Buruh Jambu Bol 

Akan Duduki Pabrik. Jumat, 27 Mei 2011 pukul 04:00 WIB Kudus, sumber dari 

koran KOMPAS. Sekitar 200 buruh Pabrik Rokok Jambu Bol berunjuk rasa di 

depan pabrik di Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa 

Tengah, Kamis (26/5). Mereka bahkan mengancam menduduki pabrik selama 

sebulan jika perusahaan tidak memenuhi hak-hak mereka. 

 Dalam aksinya, para buruh yang didominasi perempuan itu menutup pintu 

masuk pabrik. Mereka berorasi secara bergantian sembari membawa tiga spanduk 
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besar bertuliskan, ”Tuntaskan hak-hak buruh Jambu Bol” dan ”Pemilik PR Jambu 

Bol harus segera penuhi janji”. 

 Seorang buruh bernama Paijah usia 40 tahun, buruh asal Desa 

Gondangwangi, mengaku sejak 2008 tidak mendapatkan hak-haknya sebagai 

buruh secara penuh, yakni tidak menerima premi dan uang tunggu. ”Kalau 

dihitung-hitung, saya berhak mendapatkan sekitar Rp 10 juta,” kata ibu dua anak 

yang menganggur sejak tiga tahun lalu. 

 Pendamping buruh dari Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh 

Indonesia (FSBDSI), Eny Mardiyanti, mengemukakan, aksi itu merupakan 

peringatan para buruh kepada pemilik PR Jambu Bol agar memenuhi janji. 

Melalui aksi ini, buruh meminta kejelasan waktu pembayaran dan jumlah uang 

yang bakal diterima masing-masing buruh. 

 ”Kalau tidak ada tanggapan dari pemilik dan direksi, buruh akan 

menggelar aksi di depan pabrik selama sebulan. Dari hitung-hitungan buruh, 

pemenuhan hak yang harus dibayarkan kepada sekitar 3.000 buruh adalah Rp 35 

miliar,” kata seorang bernama Eny. 

Dalam jawabannya kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 

Kabupaten Kudus, Pemilik PR Jambu Bol, Nawawi Rusydi, menyatakan tidak 

akan mengingkari tanggung jawab. Komitmen itu telah tertuang dalam nota 

kesepahaman dengan pemimpin unit kerja dan 3.804 karyawan, 12 Juni 2008, 

(sumber www.kompas.com). 
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 Ketentuan mengenai hak reproduksi diatur dalam Undang-Undang No.13 

Tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang HAM. 

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa ”Wanita berhak 

untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau 

profesinya terhadap hal hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau 

kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”. Penjelasan ayat (2) 

menjelaskan aspek perlindungan khusus tersebut pada dua hal yakni pelayanan 

kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian 

kesempatan untuk menyusui anak. 

 Wanita yang bekerja merupakan arus utama di banyak industri. Mereka 

diperlakukan sama dari beberapa segi, hanya dari segi riwayat kesehatan mereka 

seharusnya diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam hal pelayanan kesehatan. 

Pekerja wanita dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kerja 

secara maksimal, tanpa mengabaikan kodratnya sebagai wanita. Sesuai dengan 

kodratnya, pekerja wanita akan mengalami haid, kehamilan, melahirkan dan 

menyusui bayi. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang HAM, Wanita 

berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan 

atau profesinya terhadap hal hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau 

kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. 

 Perlindungan khusus bagi pekerja wanita merupakan bagian dari 

perlindungan pekerja pada umumnya, seperti perlindungan atas hak-hak dasar 

pekerja untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan 
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kesehatan kerja, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan 

sosial tenaga kerja. 

 Perlindungan hukum terhadap hak reproduksi wanita dalam pembayaran 

upah penuh saat cuti, yang dalam konteks ini adalah hamil, melahirkan dan 

menyusui tidak hanya sekedar terpenuhinya hak dan pelayanan kesehatan. Namun 

juga perlindungan hukum bagi wanita dalam posisinya sebagai tenaga kerja, di 

berbagai sektor, di berbagai bidang dan di berbagai tingkatan. Isu-isu pokok 

antara lain mengenai hak untuk hamil pada masa kerja, hak mendapat 

perlindungan keselamatan dan keamanan kehamilan saat bekerja, hak cuti, hak 

mendapat upah penuh yang adil pada saat cuti, dan hak mendapat kesempatan 

menyusui pada waktu kerja. 

 Masalah tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin kompleks 

sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan 

tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran 

dimaksud tidak jarang melanggara peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan 

perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil 

langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang 

terjadi. 

 Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan 

ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat 

dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan 
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demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan 

fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat 

ditegakkan. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga 

dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan 

kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan 

ktenagakerjaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan 

kerja dapat terjamin. 

Dikarenakan itu dibutuhkan kejelasan dalam peraturan yang mengatur 

akan perlindungan hukum  terhadap pekerja wanita yang melakukan cuti fungsi 

reproduksi nya dimana gaji nya tetap dibayarkan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, karena masih ada ketidak jelasan dan kurang pemahaman tentang sanksi 

yang akan di berikan kepada perusahaan yang tidak membayarkan gaji secara 

penuh terhadap para pekerja wanita yang melakukan cuti fungsi reproduksinya, 

sehingga memberikan kecemasan dan ketidaknyamanan oleh perkerja tentang 

haknya. Dan juga mencegah agar perusahaan tidak semenang-menang terhadap 

pekerja yang tidak mengerti tentang hukum jika peraturan dan sanksi itu jelas 

adannya dan diketahui oleh para pekerja maka tidak akan ada hak yang terampas 

dan merasa di rugikan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti dengan judul: “ Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah 

Penuh Saat Cuti Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Wanita Di Tinjau Dari 

Pasal 1601 Huruf P Bagian 8e KUHPerdata dan UU No.13 Tahun 2003 
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Tentang Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah”. 

1.2. Idenfikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1.  Identifikasi Masalah 

 Kesehatan merupakan hak dasar semua warga negara, hal ini secara jelas 

dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Terkait dengan hak 

reproduksi wanita yang merupakan hak khusus dikarenakan fungsi reproduksinya, 

-yang tidak dimiliki laki-laki, Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa ”Setiap 

orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan 

dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

 Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi 

reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dengan kata lain, hak 

reproduksi harus dijamin dan dilindungi, sehingga serta merta melahirkan 

kewajiban-kewajiban bagi suami, masyarakat, negara, dan pihak terkait lainnya 

untuk memenuhi hak-hak perlindungan bagi wanita terkait hak reproduksinya 

tersebut. Di dalam hak perlindungan itulah, hak reproduksi mendapatkan 

tempatnya. Perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak perempuan dalam segala aspek 

kehidupan. 

 Pada tataran perundang-undangan, beberapa Undang-undang telah 

menjadikan isu perlindungan hak reproduksi dan pemberian upah secara penuh 
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saat cuti atau istirahat saat fungsi reproduksinya berdasarkan pasal 80, 81, 82, 83, 

84 dalam ketentuan dan pengaturan yang mengikat. Namun demikian masih 

terdapat catatan-catatan terhadap adanya ”jarak” antara kondisi ideal sebagaimana 

diarahkan dalam UU No.13 Tahun 2003 dengan kebijakan-kebijakan tersebut. 

Pada tataran peraturan pelaksana, terdapat beberapa kebijakan secara normatif 

sudah mengarah dan mendukung pemenuhan perlindungan hak khusus tersebut 

namun belum tersosialisai dan diimplementasikan dengan baik. 

1.2.2.  Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang 

menjadi bahan penelitian yaituHak-hak apa sajakah yang diberikan upah penuh 

kepada pekerja wanita saat cuti fungsi reproduksi dalam Undang-undang No.13 

Tahun 2003 dan KUHPerdata; Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak 

pekerja wanita saat cuti fungsi reproduksi untuk memperoleh upah penuh dan apa 

sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang melangar dalam Undang-undang 

No.13 Tahun 2003 dan KUHPerdata; Hambatan apa yang terjadi dan Upaya apa 

yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelangaran pemberian upah penuh 

saat cuti fungsi reproduksi pada pekerja wanita;. Dengan adanya pembatasan 

masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah 

permasalahan yang ada dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah 

Penuh Saat Cuti Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Wanita yang manjadi objek 

penelitian. 
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1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 

1.3.1.  Bagaimana pelaksanaan pemberian  upah penuh dan hak-hak apa 

saja yang diberikan kepada pekerja wanita saat cuti fungsi 

reproduksi dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan 

KUHPerdata? 

1.3.2.  Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita 

saat cuti fungsi reproduksi untuk memperoleh upah penuh dan apa 

sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang melanggar dalam 

Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan KUHPerdata? 

1.3.3.  Hambatan apa yang terjadi dan Upaya apa yang dilakukan untuk 

meminimalisir terjadinya pelangaran pemberian upah penuh saat 

cuti fungsi reproduksi pada pekerja wanita? 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1.4.1.  Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemberian upah penuh 

dan hak-hak apa saja yang diberikan kepada pekerja wanita saat 

cuti fungsi reproduksi dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 

dan KUHPerdata. 
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1.4.2.  Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-

hak pekerja wanita saat cuti fungsi reproduksi untuk memperoleh 

upah penuh dan apa sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang 

melanggar dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan 

KUHPerdata. 

1.4.3.  Untuk mengetahui Hambatan apa yang terjadi dan Upaya apa yang 

dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelangaran pemberian 

upah penuh saat cuti fungsi reproduksi pada pekerja wanita. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu : 

1.5.1  Manfaat teoritis: 

1.5.1.1 Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum 

sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

1.5.1.2 Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan 

bagi peneliti khususnya terhadap Perlindungan Hukum 

Terhadap Pembayaran Upah Penuh Saat Cuti Fungsi 

Reproduksi Bagi Pekerja Wanita. 

1.5.1.3 Menambah sumber khasanah pengetahuan 

tentangPerlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah 

Penuh Saat Cuti Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Wanita 

bagi perpustakaan Universitas Negeri Semarang. 
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1.5.1.4 Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian 

berikutnya. 

1.5.2  Manfaat praktis: 

1.5.2.1  Dapat ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam 

Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah Penuh 

Saat Cuti Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Wanita dan 

berkaitan dengan hak-hak pekerja wanita sehingga dapat 

dicari solusi dengan menggunakan peraturan-peraturan dan 

undang-undang yang berlaku. 

1.5.2.2  Dapat diketahui jenis-jenis cuti reproduksi yang seperti apa 

yang dapat di berikan upah penuh dan perlindungan 

hukumnya. 

1.5.2.3  Menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota dan Provinsi 

khususnya dalam Perlindungan Hukum Terhadap 

Pembayaran Upah Penuh Saat Cuti Fungsi Reproduksi Bagi 

Pekerja Wanita. 

1.6.  Sistematika Penulisan Skripsi 

 Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas 

akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah : 

1.6.1  Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman 

judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 
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pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar table, dan daftar 

lampiran. 

1.6.2  Bagian Pokok Skripsi 

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, 

landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan 

serta penutup. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan  dan 

pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka, berisi tentang teori yang memperkuat penelitian 

seperti teori efektifitas dan efisiensi, teori partisipasi, teori 

akuntabiliitas dan hal – hal yang berkenaan dengan itu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahan yang digunakan, 

variable penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data 

dan pengolahan data.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentangPerlindungan Hukum 

Terhadap Pembayaran Upah Penuh Saat Cuti Fungsi Reproduksi 

Bagi Pekerja Wanita dan juga dapat mengetahui jenis-jenis cuti 

reproduksi yang dapat pembayaran upah penuh dan sanksi-sanksi 

yang di berikan jika da pihak yang melangar. 
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BAB V: PENUTUP 

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan 

dari pembahasan yang diuraikan diatas. 

1.6.3  Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur 

yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk 

mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Pengertian Tenaga Kerja dan Pekerja 

  Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan disebutkan mengenai pengertian Tenaga Kerja : “Tenaga Kerja 

adalah setia orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 

  Bekerja/pekerja seseorang pada orang lain maksudnya adalah seseorang 

yang bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan 

menguasainya sehingga orang tersebut harus tunduk pada orang lain yang 

memberikan pekerjaan tersebut. Dengan demikian, dalam hukum kerja tidak 

tercakup seseorang yang bekerja untuk kepentingan sendiri, dengan resiko dan 

tanggung jawab sendiri. 

  Namun, dengan diundangkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan istilah pekerja digandengkan dengan istilah buruh sehingga 

menjadi istilah pekerja/buruh. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 bahwa pekerja/buruh ialah “setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 

2.2.  Pengertian Perlindungan Hukum 

   Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang 
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bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi 

hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

2.3.  Pengertian Cuti dan Upah 

  Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu 

tertentu. Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan 

rohani.  

  Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan.Menurut Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan.  

2.4.  Teori, Fungsi dan Sistem Upah 

  Secara umum fungsi upah adalah untuk mengalokasikan secara efisien 

sumber-sumber tenaga manusia, sistem pengupahan akan menarik dan 

menggerakkan tenaga kerja kearah pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberikan 

mereka kontribusi relatif besar.  

  Selain itu upah bermanfaat untuk menggunakan sumber-sumber tenaga 

manusia secara efisien, yaitu pembayaran upah yanng relatif tinggi akan memaksa 
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pengusaha memanfaatkan tenaga kerja yang disewakan secara ekonomis atau 

seefisien mungkin. Sebab dengan cara demikian majikan dapat memperoleh 

keuntungan dari penggunaan tenaga kerja demikian pula sebaliknya para pekerja 

mendapat imbalan yang sesuai dengan kebutuhannya.  

  Terdapat beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan 

upah dan masing-masing sistem itu mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap 

dorongan atau semangat kerja serta nilai-nilai yang akan dicapai, antara lain: 

a. Sistem upah menurut banyaknya produksi  

Menurut sistem ini upah yang diberikan dapat mendorong para karyawan 

untuk bekerja lebih keras dan berproduksi  lebih banyak. Upah ini membedakan 

karyawan berdasarkan atas kemampuan masing-masing. 

b. Sistem upah menurut lamanya kerja  

  Sistem upah ini sebenarnya telah gagal dalam mengatur adanya perbedaan 

individual kemampuan manusia. Kegagalan ini karena tiap-tiap orang dapat 

menghasilkan waktu sebagaimana orang lain, sehingga semua orang sama. 

c. Sistem upah menurut senioritas 

  Sistem ini akan mendorong orang untuk lebih setia atau loyal terhadap 

perusahaan dan lembaga kerja. Jadi upah akan memberikan perasaan aman kepada 

karyawan yang cukup setia. 
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d. Sistem upah menurut kebutuhan 

  Sistem ini memberikan upah yang lebih besar kepada mereka yang sudah 

berkeluarga.Kelemahan sistem ini adalah tidak mendorong inisiatif 

kerja.Memberikan perasaan aman karena nasib seseorang menjadi tanggung jawab 

perusahaan atau masyarakat. (Koeshartono, 2005, hal. 95-96)  

2.4.1.  Kebijakan Pengupahan  

  Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu 

hubungan kerja, bahkan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja 

melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah 

pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai 

kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan maka pemerintah 

menetapkan kebijakan pengupahan yang dapat melindunngi pekerja/buruh, 

kebijakan tersebut meliputi: 

1. Upah minimum  

2. Upah kerja lembur 

3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar 

pekerjaannya 
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5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja Bentuk dan 

pembayaran upah 

6. Denda dan 

7. potongan upah  

Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 

1. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional 

2. Upah untuk pembayaran pesangon 

3. Upah untuk perhitugan pajak penghasilan 

  Pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan 

hidup yang layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi. Upah minimum  terdiri atas: 

a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 

b.  Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 

 Upah minimum tersebut diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup 

yang layak dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi 

dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.  

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. 

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak 

boleh lebih rendahdari ketentuam pengupahan yang ditetapkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tersebut lebih 

rendah atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, 

kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib 

membayar upah pekerja/buruh menurut perUndangan-Undangan yang 

berlaku. (Husni,2007, hal. 148-150) 
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2.4.2.  Komponen Upah 

  Pemberian upah yang tidak dalam bentuk uang dibenarkan asal tidak 

melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima. Imbalan atau penghasilan 

yang diterima oleh buruh tidak selamanya disebut sebagai upah, karena bisa jadi 

imbalan tersebut bukan termasuk dalam komponen upah. Dalam surat edaran 

menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 tentang pengelompokan komponen upah 

dan pendapatan non upah disebutkan bahwa: 

Termasuk Komponen Upah, adalah: 

1. Upah pokok, merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh 

menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

perjanjian. 

2. Tunjangan tetap, suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 

pekerjaan yang berikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang 

dibayarkan bersamaan dengan upah pokok sepeerti tunjangan anak, 

tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, dan tunjangan kehamilan. 

3. Tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjangan 

pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, dengan kata lain 

tunjangna tersebut diberikan tanpa mengindahkan kehadiran buruh dan 

diberikan bersamaan dengan dibayarnya upah pokok. 

4. Tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran yang secara langsung maupun 

tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap 



 
 

 
 

22 

bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan 

pembayaran upah pokok. 

Tidak termasuk komponen upah: 

1. Fasilitas, kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena hal-hal yang 

bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti 

fasilitas kendaraan antar jemput, sarana ibadah, dll. 

2. Bonus, pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan 

atau karena buruh berprestasi melebihi target produksi yang normal atau 

karena peningkatan produktivitas. 

3. Tunjangan hari raya(THR), dan pembagian keuntungan lainnya.  

 

 Upah minimum ini wajib ditaati oleh pengusaha, kecuali pengusaha yang 

tidak mampu membayar upah minimum, dapat dikecualikan dari kewajiban 

tersebut dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Tenaga Kerja 

setempat. Berdasarkan permohonan tersebut menteri tenaga kerja dapat 

menanngguhkan pelaksanaan upah minimum paling lama 12 bulan. 

2.4.3.  Penentuan Upah Minimum 

  Organisasi pekerja international atau international labour organization 

(ILO) telah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan penentuan upah minimum 

dalam konvensi ILO No. 131 dan No. 135 Tahun 1970 tentang penetapan upah 

minimum di negara berkembang.Permasalahan yang sering terjadi di negara 

berkembang seperti Indonesia adalah (1) terdapat kesenjangan pendapatan yang 
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tinggi antara pekerja yang paling rendah dan pimpinan perusahaan tertinggi, selain 

itu antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. (2) pendapatan per kapita di 

negara berkembang cukup rendah serta tingkat pengangguran dan setengah 

pengangguran cukup tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi dan perluasan 

kesempatan kerja sering menjadi prioritas utama diatas perbaikan upah. 

  Upah yang diterima pekerja perlu dijaga supaya tidak kurang dari jumlah 

tertentu sehingga cukup memenuhi pekerja dan keluarganya. Untuk itu diatur 

beberapa ketentuan perlindungan sebagai berikut: 

  Upah pada dasarnya harus dibayar dalam bentuk uang. Sebagian upah 

dapat dibayarkan berbentuk natura, tetap nilainya melebihi 25% dari upah 

Pemerintah campur tangan menetapkan upah minimum regional atau upah 

minimum provinsi sebagai jaring pengaman supaya upah pekerja jangan sampai 

lebih rendah dari upah minimum tersebut. Pemotongan upah oleh pengusaha 

untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan setelah menndapat surat kuasa dari 

pekerja yang bersangkutan, kecuali kewajiban pembayaran untuk negara seperti 

pajak dan iuran dana jaminan sosial yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan. Bila pengusaha dinyatakan pailit, maka pembayaran upah pekerja 

wajib didahulukan. 

  Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja yang bersedia 

melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak 

memperkejakanya baik karena kesalahan pengusaha sendiri maupun karena 

halangan yang dialami pengusaha. 
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  Pembayaran upah biasanya dilakukan perusahaan tempat bekerja atau 

kantor perusahaan kecuali ditentukan lain menurut perjanjian. Bila upah terlambat 

dibayar melebihi 3 hari, maka pengusaha wajib membayar tambahan sebagai 

berikut: 

1. 5% untuk setiap hari keterlambatan mulai hari keempat 

sampai hari kedelapan. 

2. 1% untuk setiap hari keterlambatan mulai hari kesembilan dengan 

ketentuan bahwa seluruh tambahan untuk satu bulan tidak boleh melebihi 

50% 

3. Bila selama satu bulan atau lebih upah belum dibayar, maka pengusaha 

diwajibkan juga membayar bunga atas upah tersebut sesuai bunga yang 

ditetapkan bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan. 

(Koeshartono, 2007, hal. 100-102) 

2.4.4.  Ketentuan Pembayaran Upah 

  Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur 

sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. 

Upah yang diberikan oleh pengusaha tidak boleh diskriminasi antara pekerja pria 

dan pekerja wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.  

  Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh  tidak melakukan pekerjaan 

(pasal 93 (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo. 

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah),prinsip ini 

dikenal dengan asas “no work no pay”, asas ini tidak berlaku mutlak, maksudnya 
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dapat dikesampingi dalam hal-hal tertentu atau dengan kata lain pekerja tetap 

mendapatkan upah meskipun tidak dapat melakukan pekerjaan. Adapun 

penyimpangan terhadap asas “no work no pay” ini adalah: 

1. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan 

Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. 

2. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, 

menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan 

atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau 

orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal 

dunia. 

3. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang 

menjalankan kewajiban terhadap negara. 

4. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan 

ibadah yang diperintahkanagamanya. 

5. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi 

pengusaha tidak memperkejakannya, baik karena kesalahan sendiri 

maupun halangan yanng seharusnya dapat dihindari pengusaha. 

6. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat. 

7. Pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas 

persetujuan pengusaha, dan 

8. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan (Pasal 93 

(2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). 
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Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit adalah sebagai berikut: 

a. Untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah 

b. Untuk 4 bulan kedua, dibayar 75% dari upah 

c. Untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah 

d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah, sebelum pemutusan 

hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 

Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 (2) huruf c sebagai berikut: 

Pekerja/buruh menikah,dibayar untuk selama 3 hari 

1. Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari 

2. Menghitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari 

3. Membabtiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari 

4. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 hari 

5. Suami/isteri, orang tua/mertua atau anank atau menantu meninggal dunia, 

dibayar selama 2 hari 

6. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar selama 1 

hari. 

  Upah mempunyai kedudukan yang strategis, dalam hal perusahaan 

dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang 

yang didahulukan pembayarannya. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan 

segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. 
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2.4.5.  Upah Lembur 

  Harus mempekerjakan pekerja/buruh sesuai dengan waktu 

kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, jika melebihi 

ketentuan tersebut harus dihitung/dibayar lembur. Cara penghitungan upah lembur 

telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-72/MEN/1984 

tentang dasar perhitungan upah lembur yaitu sebagai berikut: 

Apabila jam kerja lembur dilakukanpada hari biasa: 

a. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar sebesar 1,5 (satu setengah) 

upah sejam 

b. Untuk jam kerja berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 kali upah sejam 

Apabila jam kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau 

hari raya resmi. 

c. Untuk setiap jam dalam batas 7 jam atau 5 jam apabila hari raya tersebut 

jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja 

seminggu harus dibayar upah sedikit-dikitnya 2 kali upah sejam. 

d. Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 jam atau 5 jam apabila hari raya 

tersebut jatuh pada hari raya terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari 

kerja seminggu, harus dibayar upah sebesar 3 kali upah sejam 

e. Untuk jam kerja  kedua setelah 7 jam atau 5 jam apabila hari raya tersebut 

jatuh pada hari raya terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja 

seminggu, harus dibayar upah sebesar 4 kali upah sejam 
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Upah sejam dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

a.    Upah sejam bagi pekerja bulanan 1/173 upah sebulan 

b.    Upah sejam bagi pekerja harian 2/20 upah sehari 

c.    Upah sejam bagi pekerja borongan atau satuan 1/7 rata-rata hasil kerja sehari 

  Komponen upah untuk dasar perhitungan upah lembur terdiri atas [1] upah 

pokok, [2] tunjangan jabatan, [3] tunjangan kemahalan, [4] nilai pemberian catu 

untuk karyawan sendiri. (Husni, 2007, hal.156-158). 

2.4.6.  Perlindungan hukum negara pada warganya 

  Secara umum perlindungan hukum bagi pekerja/buruh atau disebut juga 

perlindungan kerja menurut Imam Soepomo sebagaimana yang oleh Agusmidah, 

terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut. 

1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang 

berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja 

suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari 

baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut 

tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. 

Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial. 

2. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan 

pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya 

sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat 

dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesehatan kerja. 
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3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan 

yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja 

lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. 

Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja. 

Secara umum perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu: 

1)      Perlindungan Hukum Pasif 

  Berupa tindakan-tindakan dari luar (selain buruh/pekerja) 

yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan 

dan kebijaksanaan berkaitan dengan hak pekerja wanita. 

2)      Perlindungan Hukum Aktif 

  Berupa tindakan dari pekerja wanita yang berkaitan dengan upaya 

pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dibagi menjadi dua yaitu: 

a.       Perlindungan hukum aktif-preventif, yaitu berupa hak-hak yang diberikan 

oleh pekerja wanita berkaitan dengan penerapan aturan ataupun 

kebijaksanaan pemerintah ataupun pengusaha yang akan diambil sekiranya 

mempengaruhi atau merugikan hak -hak pekerja wanita. 

b.      Perlindungan hukum aktif-represif, yaitu berupa tuntutan kepada pemerintah 

atau pengusaha terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah 

diterapkan kepada pekerja wanita yang dipandang menimbulkan kerugian.  

UUD 1945 menyebutkan dalam pasalPasal 27 (2); 

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 
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Pasal 28 D (Perubahan); 

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak hubungan kerja. 

2.5.  Ketentuan Hukum Tentang Hak Wanita dalam Pekerjaan 

 Di Indonesia terdapat Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 

2003 yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-

hak dasar pekerja, dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminas atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia 

usaha. Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita khususnya diatur dalam pasal 

18, 76-84, 86. Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang HAM  menyebutkan 

bahwa pekerja wanita berhak mendapat perlindungan dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dimana 

dalam Pasal 1601 P bagian 8e memberikan perlindungan kepada pekerja yang 

melakukan cuti dalam pembayarah upah penuh saat cuti dan hak atas 

pengangkatan dengan Cuma-Cuma ke tempat asalnya atau ke tempat cuti pulang-

pergi.  

 Disini pekerja merasa dilindungi hak nya karna Pasal Dalam Undang-

Undang ini bisa di pergunakan jika terdapat suatu Perusahaan yang melangar akan 

pemberian upah penuh. Undang-Undang HAM. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 

HAM menyatakan bahwa ”Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan 
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khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal hal yang dapat 

mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi 

reproduksi wanita”. Penjelasan ayat (2) menjelaskan aspek perlindungan khusus 

tersebut pada dua hal yakni pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, 

hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak. 

 Demikian pula wanita yang merasakan sakit pada masa haid tidak wajib 

bekerja pada hari pertama dan kedua (Pasal 81 ayatt (1)). Batas cuti melahirkan 

adalah 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan (Pasal 82 ayat (1)). Lamanya 

cuti dapat diperpanjang dengan dasar surat keterangan dokter atau bidan. 

Sedangkan bagi yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1,5 

bulan atau sesuai surat keterangan dokter ( Pasal 82 ayat (2)) Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003. 

 Wanita tetap berhak mendapat upah penuh selama cuti dan istirahat (Pasal 

84). Kewajiban pengusaha membayar upah penuh juga berlaku bagi pekerja pria 

yang cuti (2 hari) karena isterinya melahirkan atau keguguran kandungan (Pasal 

93 ayat (20)). Dalam Undang-Undang ketenagakerjaan tidak ada pengaturan 

mengenai pembatasan hak cuti bersalin tekait jumlah anak.  

 Bagi wanita bekerja yang masih menyusui, harus diberi kesempatan 

sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu 

kerja, yakni dengan dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama (Pasal 83). Kondisi hamil, melahirkan, 
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keguguran kandungan atau menyusui tidak dapat dijadikan alasan bagi pemutusan 

hubungan kerja (Pasal 153). Hal ini diperkuat dengan ketentuan pada ayat (3) 

yang menegaskan bahwa ”Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan 

fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.” 

 Beberapa acuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan 

melindungi hak pekerja wanita dalam pembayaran upah penuh saat cuti kerja 

terhadap fungsi reproduksi: 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 81 

Pekerja perempuan dalam masa haid, merasa sakit dan melapor pada pengusaha, 

TIDAK WAJIB bekerja pada hari 1 dan 2 pada waktu haid. 

Pasal 82 

Pekerja wanita berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 

bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter atau bidan 

Pekerja wanita  yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh 

istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau 

bidan 

Pasal 83 

Pekerja wanita yang anaknya masih menyusui berhak atas  kesempatan sepatutnya 

untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja 
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Pasal 84 

Setiap pekerja wanita yang menggunakan hak waktu istirahat sesuai pasal, 79, 80 

dan 82 berhak mendapatkan upah penuh. 

Dalam KUHPerdata 

Pasal 1601 huruf P bagian (8e) 

Pemberian gaji selama suatu waktu cuti setelah sesuatu masa kerja tertentu atau 

hak atas pengangkutan dengan Cuma-Cuma ke tempat asalnya atau ke tempat cuti 

pulang-pergi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam proses penelitian. Sedangkan ”penelitian itu sendiri diartikan sebagai 

sebagai upaya dalam bidang Ilmu Pengetahuan yang dijalankan untuk 

memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis 

untuk mewujudkan kebenaran” (Mardalis, 2004 : 24) 

 Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu 

masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang 

ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu 

menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. 

Sebaliknya bagi awam, ”kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh 

campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai 

masuk akal oleh banyak orang” (Sunggono, 2006:43). 

 Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh 

data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun 

metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah Metode Kualitatif dengan 

pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai 

berikut. 
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3. 1 Tipe Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian 

kualitatif.   

Yang dimaksud  penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah” (Moleong, 

2011:6).  

 

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, 

pertama, menyelesaikan metode kualitatif akan lebih mudah 

apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; kedua, metode ini 

menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti 

dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 

2011: 9-10). 

 

3. 2 Pendekatan Penelitian 

 Cara yang dapat dilakukan dalam memudahkan saat melakukan 

penelitian. Metode pendekatan untuk penelitian yang dilaksanakan penulis 

termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis – sosiologis (empiris). “Metode 

pendekatan yuridis sosiologis  adalah suatu penelitian yang menitik beratkan 

perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum” (Marzuki, 

2005 : 87). 

 Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara 

pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode ini digunakan 

berdasarkan beberapa pertimbangan, (Moleong, 2011 : 9-10) 
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3. 3 Variabel Penelitian 

 Menurut Suharsimi Arikunto (1998:99) “variabel penelitian adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”.Hal ini senada 

dengan pendapat Ibnu Hajar (1999:156) yang mengartikan “variabel adalah objek 

pengamatan atau fenomena yang diteliti”. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi 

(1982:437) “variabel adalah semua keadaan, faktor, kondisi, perlakuan, atau 

tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen”. Variabel dalam penelitian 

ini adalah objek pengamatan dalam penelitian yaitu Perlindungan Hukum 

Terhadap Pembayaran Upah Penuh Saat Cuti Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja 

Wanita. 

3. 4 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Mengacu 

pada lokasi inibisa wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat 

yang khusus menangani masalah.  

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah dan beberapa Perusahaan yang ada di Jawa Tengah. 

3. 5 FokusPenelitian 

 Fokus penelitian ini pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber 

dari pengalaman peneliti atau  pengetahuan yang diperolehnya dalam kepustakaan 

ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2011: 97). Dalam penetapan fokus 

ini sangat penting, karena dengan adanya fokus maka seorang peneliti dapat 

membatasi penelitian atau studi. Penetapan fokus penelitian yang jelas, maka 
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penelitian dapat membuat keputusan yang tepat didalam mencari data – data yang 

akan diambil. 

 Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Hak-hak apa saja yang diberikan upah penuh kepada pekerja wanita saat 

cuti fungsi reproduksi dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan 

KUHPerdata. 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita saat cuti 

fungsi reproduksi untuk memperoleh upah penuh dan apa sanksi yang 

diberikan bagi perusahaan yang melangar dalam Undang-undang No.13 

Tahun 2003 dan KUHPerdata. 

3.  Hambatan apa yang terjadi dan Upaya apa yang dilakukan untuk 

meminimalisir terjadinya pelangaran pemberian upah penuh saat cuti 

fungsi reproduksi pada pekerja wanita. 

3. 6 Sumber Data Penelitian  

 Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan 

dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi: 

a. Data primer  

 “Data primer merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, 

atau diwawancarai” (Moleong, 1990: 112). Sumber data primer diperoleh peneliti 

melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara 

terhadap informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau 

observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, 
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mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa 

bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. Hubungan antara peneliti 

dengan responden atau informan dibuat seakrab mungkin supaya subyek 

penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih 

leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan 

dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap 

permasalahan penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 

beberapa Pegawai di lingkungan Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dan beberapa pekerja perusahaan di wilayah 

Jawa tengah yang berkaitan dengan perihal Perlindungan Hukum terhadap tenaga 

kerja wanita dan pengupahan. 

b. Sumber Data sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-

undangan. Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti 

guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini 

sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen-

dokumen resmi. 

3. 7 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Wawancara (interview) 

 ”Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
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pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu “(Moleong, 2011: 186). Melalui wawancara, diharapkan peneliti 

memperoleh gambaran mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita 

terhadap pembayaran upah penuh saat melalukan cuti fungsi reproduksi. Yang 

menjadi informasi dalam penelitian ini beberapa pegawai dinas ketenagakerjaan 

dan trasmigrasi provinsi Jawa Tengah dan beberapa pekerja wanita di Jawa 

Tengah. 

 Data yang diambil dalam wawancara pegawai Disnaker dan Pekerja/Buruh 

ini mengenai  Bagaimana pelaksanaan pemberian upah penuh dan hak-hak apa 

saja yang diberikan kepada pekerja wanita saat cuti fungsi reproduksi dalam 

Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan KUHPerdata. Bagaimana perlindungan 

hukum terhadap hak-hak pekerja wanita saat cuti fungsi reproduksi untuk 

memperoleh upah penuh dan apa sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang 

melangar dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan KUHPerdata. Hambatan 

apa yang terjadi dan Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya 

pelangaran pemberian upah penuh saat cuti fungsi reproduksi pada pekerja wanita. 

Prosedur pengajuan cuti dan pelaksanaan cuti. 

b. Pengamatan (Observasi) 

 “Observasi berarti peneliti melihat dan mendengarkan (termasuk 

menggunakan tiga indra lain) apa yang dilakukan atau diperbincangkan para 

responden dalam aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, baik sebelum, menjelang, 

ketika dan sesudahnya”. (Hamidi, 2004: 74) 
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 Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan setting kegiatan 

yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang 

diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang sesuatu peristiwa yang 

bersangkutan. 

 Data yang diambil melalui Pengamatan (Observasi)  pegawai Disnaker dan 

Pekerja/Buruh ini mengenai Bagaimana pelaksanaan pemberian upah penuh dan 

hak-hak apa saja yang diberikan kepada pekerja wanita saat cuti fungsi reproduksi 

dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan KUHPerdata. Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita saat cuti fungsi reproduksi 

untuk memperoleh upah penuh dan apa sanksi yang diberikan bagi perusahaan 

yang melangar dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan KUHPerdata. 

Hambatan apa yang terjadi dan Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir 

terjadinya pelangaran pemberian upah penuh saat cuti fungsi reproduksi pada 

pekerja wanita. 

c. Dokumentasi  

 Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, 

agenda dan sebagainya. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa 

buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan guna untuk memperoleh 

informasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita terhadap 

pembayaran upah penuh saat melalukan cuti fungsi reproduksi. 
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 Data yang diambil melalui Dokumentasi adalah data dari buku yang 

membahas tentang perlindungan hukum pekerja wanita, teori-teori dalam 

penelitian, data jumlah perusahaan dan pekerja, data jumlah pelanggaran. 

3. 8 Keabsahan Data 

 Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. ”Teknik 

keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria 

yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian” (Moleong, 2004: 

324). 

 Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian 

dilapangan salah satunya adalah teknik triangulasi. “Teknik triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” 

(Moleong, 2004:330).Triangulasi yang sering  digunakan antara lain sebagai 

berikut. 

1. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu 

mengurangi bias dalam pengumpulan data. 

 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan 

sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk 

membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang 
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digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format wawancara / 

protokol wawancara (dalam metode wawancara),catatan pengamatan (dalam 

metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang 

peneliti. 

 Teknik triangulasi lain yang digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan 

melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil  wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa 

yang dilakukan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dkatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa-apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan yang perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat, orang berpendidikan, 

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

e. “Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan” (Moleong 2011: 331). 

3. 9 Teknik Analisis Data  

 “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Moleong 

2011: 103). 
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 Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain (Moleong, 2011: 248). 

 

 Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang 

susunannya dibuat secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan 

berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam 

empat tahap yaitu: 

a. Pengumpulan Data 

 Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan 

hasil observasi dan wawancara dilapangan. 

b. Reduksi Data 

 “Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan  dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan” (Miles 1992: 16). 

c. Penyajian Data  

 “Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan” (Miles 

1992:17). 

d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi  

 Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “reduksi data dan 
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sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian” (Miles 1992: 92). 

Bagan 3.1 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Sumber: (Miles 1992:92) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Pelaksanaan Pemberian Upah Penuh Dan Hak-Hak Apa Saja Yang 

Diberikan Kepada Pekerja Wanita Saat Cuti Fungsi Reproduksi Dalam 

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Dan KUHPerdata. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Budi Prabawaning Dyah. 

SH.MH selaku Kepala Seksi bidang Pengawasan dan juga di bantu oleh Ibu Erry 

selaku pegawai Dinas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah, maka diperoleh data-data sebagai berikut. Pelaksanaan pemberian upah 

penuh pada pekerja wanita oleh perusahaan kepada pekerja berdasarkan prosedur 

yang berlaku itu otomatis harus di berikan dengan melakukan pengajuan cuti 

fungsi reproduksi kepada pimpinan perusahaan dengan melengkapi persyaratan 

yang ditentukan dan disetujui oleh pimpinan perusahaan terkait, maka dengan itu 

upah akan tetap diberikan secara penuh kepada pekerja, tetapi pada kenyataanya 

masi banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan 

pelaksanaan pemberian upah penuh kepada pekerja wanita saat cuti fungsi 

reproduksi yaitu sebagai berikut: 

1. Pekerja wanita yang merasakan sakit pada saat haid hanya diberikan 

kesempatan untuk beristirahat di poliklinik ataupun ruangan khusus 

pelayanan kesehatan perusahaan saja. Ada pula pekerja wanita yang ada 

dipaksa untuk memperlihatkan darah haid sebagai bukti untuk 
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mendapatkan cuti haid. Sebagian lagi pengusaha tidak keberatan pekerja 

wanita cuti haid tetapi tidak membayar upah selama tidak bekerja. 

2. Pekerja wanita tidak diijinkan cuti hamil selama 1,5 bulan sebelum 

melahirkan tetapi diberikan ijin cuti melahirkan selama 3 bulan. Padahal 

cuti hamil diberikan untuk menjaga agar wanita hamil tidak 

membahayakan diri dan kandungannya selama bekerja. Ada juga sebagian 

pengusaha yang mengijinkan pekerja wanita cuti hamil dan melahirkan 

tetapi tidak membayar upah selama tidak bekerja. Bahkan banyak 

informasi bahwa pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

kepada pekerja wanita yang hamil ataupun melahirkan. 

3. Pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan tidak diberikan cuti 

dengan alasan menggugurkan dengan sengaja. Apabila pekerja tersebut 

tidak masuk kerja maka dianggap menjalani cuti tahunan. 

4. Pekerja wanita tidak diberi kesempatan untuk menyusui. Andaipun 

diberikan kesempatan tetapi tidak diberikan tempat yang layak untuk 

menyusui. 

5. Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan norma pelatihan bagi tenaga 

kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun lembaga-lembaga 

latihan swasta. 

6. Pelanggaran terhadap norma perlindungan penempatan tenaga kerja di 

dalam negeri, seperti : dalam penyelenggaraan penempatan tenaga kerja 

Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), pengerahan tenaga kerja melalui 

Bursa Kerja Swasta, kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan tenaga 
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kerja cacat hendaya, maupun pelanggaran persyaratan dan prosedur 

pemagangan di dalam luar negeri.  

7. Pelanggaran dalam penempatan dan penggunaan Tenaga Kerja Warga 

Asing (TKWNAP), seperti : bekerja tanpa menggunakan IMTA, bekerja di 

luar pekerjaan yang diijinkan, tidak membayar Dana Peningkatan 

Keterampilan Kerja, tidak melaksanakan alih teknologi.  

8. Pelanggaran terhadap norma perlindungan penempatan tenaga kerja ke 

luar negeri, baik pada saat proses pengerahan, seleksi, pelatihan, 

penampungan sementara, pembuatan perjanjian kerja, pengiriman, selama 

penempatan, maupun pada saat pemulangan.  

9. Pelanggaran terhadap norma-norma perlindungan kerja yang mengatur hak 

dan kewajiban pekerja, seperti : waktu kerja dan waktu istirahat, 

pengupahan, penggunaan tenaga kerja perempuan dan anak, sistem 

hubungan kerja, dan sistem pemutusan hubungan kerja.  

10. Pelanggaran terhadap norma keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja, 

sehingga menyebabkan masih tingginya angka kecelakaan kerja, penyakit 

akibat kerja, peledakan, kebakaran, serta kerusakan lingkungan.  

11. Pelanggaran dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 

seperti : Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar 

Sebagian Tenaga Kerja dan atau Upah (PDS TK/UPAH), serta perusahaan 

menunggak iuran.  

 Dari uraian di atas, dapat diindikasikan bahwa salah satu faktor penyebab 

belum efektifnya penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 



 
 

 
 

48 

ketenagakerjaan dalam pelaksanan pemberian upah penuterhadap hak-hak pekerja 

wanita saat melakan cuti fungsi reproduksi adalah belum efektifnya fungsi 

pengawasan ketenagakerjaan, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat 

kepatuhan dari kelompok sasaran (perusahaan maupun pekerja) dalam 

melaksanakan norma, standard dan kebijakan ketenagakerjaan.  

 Keefektifan fungsi pengawasan ketenagakerjaan bukan hanya dalam 

pelaksanaan pemberian upah penuh saat cuti fungsi reproduksi pekerja wanita 

tetapi juga ditujukan bagi sisi seperti jangkauan lebih jauh agar dapat mendorong 

terciptanya ketenangan kerja, meningkatnya produktivitas dan efisiensi kerja, dan 

meningkatnya daya saing perusahaan, sehingga berdampak pada perluasan 

lapangan kerja, meningkatnya minat investasi, serta mampu mengatasi 

pengangguran dan pengentasan kemiskinan. 

Efektivitasdapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana 

dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta 

kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat 

dicapai dengan hasil yang memuaskan (Martoyo, 1998:23). 

4.1.1  Prosedur Pengajuan Cuti Fungsi Reproduksi 

1. Bagian SDM menerbitkan form cuti untuk pekerja / buruh / karyawan 

yang ingin melakukan cuti. 

2. Pekerja / buruh / Karyawan mengisi form tersebut sesuai jenis cuti yang di 

ambil. 

3. Form cuti yang sudah diisi tersebut ditanda tangani oleh pekerja / buruh / 

karyawan dan  meminta persetujuan pimpinan atau atasan terkait. 
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4. Setelah ditanda tangani form cuti dikirim ke bagian SDM serta 

dilampirkan surat rekomendasi dari dokter atau perawat yang menangani 

untuk dapat dilakukan penginputan dan kemudian di arsipkan. 

5. Pekerja / buru / karyawan menunggu keputusan dari pimpinan atau atasan 

apakah cuti yang diajukan dapat diterima dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor dari rekomendasi surat keterangan dokter atau perawat 

yang menangani. 

6. Setelah disetujui maka pekerja wanita dapat melakukan hak cuti fungsi 

reproduksinya dan secara otomatis upah akan dibayarkan secara penuh. 

 Melihat dari ketentuan tersebut, pekerja atau buruh wanita yang 

melahirkan berhak atas cuti bersalin/melahirkan selama 1,5 bulan sebelum saatnya 

melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan atau jika diakumulasi menjadi 

3 bulan. 

  Sedangkan jika pekerja atau buruh wanita tersebut keguguran, waktu 

istirahatnya adalah 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter 

kandungan yang menangani keguguran pekerja atau buruh wanita itu. Namun, 

dalam hal ini, menurut dokter, karyawan tersebut dinyatakan melahirkan dan 

bukan keguguran.Sehingga, yang berlaku bagi pekerja atau buruh wanita tersebut 

adalah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK). 

 Keterangan dokter tersebut sesuai dengan definisi keguguran (disebut 

juga abortus) yang dikemukakan oleh Dr.Chrisdiono M. Achadiat Sp. OG., dalam 

bukunya “Obsteri dan Ginekologi” (hal. 26), yaitu: 
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“Abortus adalah suatu proses berakhirnya suatu kehamilan, di mana janin belum 

mampu hidup di luar rahim (belum viable); dengan kriteria usia kehamilan <20 

minggu atau berat janin <500 gram.” 

 Karena usia kehamilannya yang sudah mencapai 8 bulan (lebih dari 20 

minggu), maka pekerja / buruh wanita tersebut dapat dianggap melahirkan dan 

bukan keguguran. 

 Proses melahirkan yang terjadi lebih awal dari yang diperhitungkan oleh 

dokter kandungan, tidak dengan sendirinya menghapuskan hak karyawan tersebut 

atas cuti bersalin/melahirkan secara akumulatif 3 (tiga) bulan. 

 Dan segala pemenuhan hak pemberian upah penuh saat cuti fungsi 

reproduksi pada pekerja wanita harus tetap dibayarkan secara penuh tanpa ada 

pengurangan yang merugikan pekerja wanita dan merasa hak nya terenggut secara 

paksa dan sepihak, karena sudah secara jelas Undang-undang No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) 

sudah mengatur dan menjelaskannya agar upah di bayarkan secara penuh saat 

pekerja wanita melakukan cuti fungsi reproduksinya itu wajib untuk di taati oleh 

Pengusaha dan Pekerja Wanita. 

 Sedangkan pengambilan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan 

responden tersebar di beberapa perusahaan di Jawah Tengah dengan jumlah 

responden 60 pekerja/buruh, data penelitian terdiri dari data primer dan data 

skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap 60 

pekerja/buruh wanita yang tersebar di perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah, 

pengambilan data ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Cara 
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pengambilan data dilakukan secara random di masing-masing unit perusahaan 

terpilih, sedangkan data sekunder merupakan data rekapitulasi data dari 

pencatatan kegiatan yang dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. 

 Dari pengambilan data secara kuesioner terhadap para pekerja/buruh wanita 

yang berusia sekitar 21-35 tahun, 75% pernah melakukan cuti hamil dan 

melahirkan, 90% pernah melakukan cuti haid, dan 0% untuk cuti keguguran dan 

kesempatan menyusui karena pekerja wanita tidak perna melakukan cuti 

keguguran dan izin menyusui, pemenuhan haknya pun telah dipenuhi secara 

maksimal oleh perusahaan dan tidak dipersulit dalam mengajukan cuti fungsi 

reproduksinya pembayaran upahnya pun sudah dibayarkan dengan penuh, dan 

tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran upahnya, sesuai data yang 

diperoleh upah yang diperoleh pun sudah sesuai dengan UMR yang berlaku di 

wilayah Semarang, tetapi 50% pekerja/buruh wanita merasa upah yang di berikan 

belum bisa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan dengan 

keluarganya sehingga 20% pekerja/buruh memiliki penghasilan tanbahan diluar 

kerjaannya menjadi pekerja/buruh perusahaan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa pekerja/buruh perusahaan 

terpilih dapat dikatakan sebenarnya hak pekerja wanita yang melakukan cuti 

fungsi reproduksi sudah dipenuhi dengan maksimal dengan dibayarkanya upah 

penuh pekerja wanita tersebut. (Responden pada tanggal 05 Februari 2013 pukul 

15.30). 
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Tabel 4.1 

Data Kuesioner Responden Di Lapangan 

No Jenis Cuti Persentase 

1 Cuti Hamil 75% 

2 Cuti Melahirkan 75% 

3 Cuti Keguguran 0% 

4 Cuti Haid 90% 

5 Kesempatan menyusui 0% 

6 Pemenuhan Hak 100% 

7 Upah Belum Mencukupi 50% 

8 Kerja Sampingan 20% 

 

4.1.2  Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemberian Cuti Dan 

Pengambilan Cuti Fungsi Reproduksi Pekerja Wanita 

 Hasil dari wawancara dengan Ibu Budi Prabawaning Dyah. SH.MH selaku 

Kepala Seksi bidang Pengawasan dan juga di bantu oleh Ibu Erry selaku pegawai 

Dinas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tersebut 

dapat diketahui bahwasannya Cuti itu merupakan hak dari pekerja dan pekerja itu 

mempunyai kewajiban untuk mengambil cuti tersebut dan pengusaha tetap 

membayarkan upahnya secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Secara mendasar dapat diketahui jelas dasar pemberian cuti itu merupakan 

hak pekerja contohnya: apabila pekerja sakit, secara medis dianjurkan untuk 

istirahat tidak melaksanakan pekerjaan, maka berdasarkan undang-undang tenaga 

kerja, pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan istirahat karena sakit. 

Perusahaan wajib memberikan hak tersebut karena apabila tidak dan terpaksa 

pekerja itu melakukan pekerjaannya maka kemungkinan besar akan 

mempengaruhi ritme (irama kerja) karena pekerja tidak berkerja secara optimal 
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bahkan memungkinkan akan menulari penyakit tersebut kepada rekan kerja 

dilingkungannya dan ini akan menimbulkan masalah baru. 

 Cuti yang wajib diambil oleh pekerja contohnya pekerja wanita yaitu Cuti 

melahirkan hal ini wajib diambil karena apabila tidak diambil, pekerja wanita 

tersebut bisa mengalami pendarahan bahkan keguguran, sehingga bisa merenggut 

nyawa.Sedangkan hamil merupakan anugrah bagi kaum wanita yang tidak ada 

pada kaum pria. 

 Jadi Cuti itu merupakan hak pekerja dan juga kewajiban perusahaan untuk 

memberikan cuti dan membayarkan upah nya secara penuh sesuai ketentuan yang 

berlaku atau yang sudah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Perusahaan(PP), 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB), hal ini tidak bisa dikaitkan dengan penilaian 

kinerja seorang pekerja wanita. 

  Pembayaran upah biasanya dilakukan perusahaan tempat bekerja atau 

kantor perusahaan kecuali ditentukan lain menurut perjanjian. Bila upah terlambat 

dibayar melebihi 3 hari, maka pengusaha wajib membayar tambahan sebagai 

berikut: 

1. 5% untuk setiap hari keterlambatan mulai hari keempat 

sampai hari kedelapan. 

2. 1% untuk setiap hari keterlambatan mulai hari kesembilan dengan 

ketentuan bahwa seluruh tambahan untuk satu bulan tidak boleh melebihi 

50% 

3. Bila selama satu bulan atau lebih upah belum dibayar, maka pengusaha 

diwajibkan juga membayar bunga atas upah tersebut sesuai bunga yang 
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ditetapkan bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan. 

(Koeshartono, 2007, hal. 100-102) 

  Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur 

sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. 

Upah yang diberikan oleh pengusaha tidak boleh diskriminasi antara pekerja pria 

dan pekerja wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.  

  Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh  tidak melakukan pekerjaan 

(pasal 93 (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo. 

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah),prinsip ini 

dikenal dengan asas “no work no pay”, asas ini tidak berlaku mutlak, maksudnya 

dapat dikesampingi dalam hal-hal tertentu atau dengan kata lain pekerja tetap 

mendapatkan upah meskipun tidak dapat melakukan pekerjaan. Adapun 

penyimpangan terhadap asas “no work no pay” ini adalah: 

1. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan 

Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. 

2. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, 

menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau 

keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang 

tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. 

3. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang 

menjalankan kewajiban terhadap negara. 
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4. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan 

ibadah yang diperintahkanagamanya. 

5. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi 

pengusaha tidak memperkejakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun 

halangan yanng seharusnya dapat dihindari pengusaha. 

6. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat. 

7. Pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas 

persetujuan pengusaha, dan 

8. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan (Pasal 93 (2) 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). 

4.1.3  Hak-Hak Yang Mendapat Cuti Fungsi Reproduksi Dan 

Pembayaran Upah Penuh 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Budi Prabawaning Dyah. 

SH.MH selaku Kepala Seksi bidang Pengawasan dan juga di bantu oleh Ibu Erry 

selaku pegawai Dinas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah, maka diperoleh data-data sebagai berikut : 

Yang harus di perhatikan dalam pemenuhan hak-hak normatif pekerja 

wanita agar tidak dilanggar dan yang termasuk dalam hak-hak yang diberikan saat 

pekerja wanita melakukan fungsi reproduksinya yaitu. 
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Dalam KUHPerdata 

1. Pasal 1601 huruf P bagian (8e) 

Pemberian gaji selama suatu waktu cuti setelah sesuatu masa 

kerja tertentu atau hak atas pengangkutan dengan Cuma-Cuma ke 

tempat asalnya atau ke tempat cuti pulang-pergi. 

Dalam Pasal 1601 huruf P bagian (8e) Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPer) tidak menjelaskan secara jelas hak fungsi 

reproduksi apakah yang mendapatkan upah penuh saat cuti fungsi 

reproduksi pada pekerja wanita dan hanya menjelaskan bahwa 

pemberian gaji selama suatu waktu cuti setelah sesuatu masa kerja 

tertentu atau hak atas pengangkutan dengan Cuma-Cuma ke tempat 

asalnya atau ke tempat cuti pulang-pergi. Dan menurut narasumber, 

jika dalam KUHPer tidak menjelaskan hak mana yang mendapat upah 

penuh maka dapat dialihkan atau mengacu kembali kepada Undang-

undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan agar hak dari 

pekerja wanita tersebut tetap dapat terlindungi dan terpenuhi secara 

utuh. 

A. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

1. Pasal 81 

Pekerja perempuan dalam masa haid, merasa sakit dan melapor 

pada pengusaha, TIDAK WAJIB bekerja pada hari 1 dan 2 pada 

waktu haid. 
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Hal ini mengandung pengertian bahwa pekerja atau buruh 

perempuan diperbolehkan tidak masuk bekerja asal : tidak mampu lagi 

untuk bekerja di tempat kerja  karena merasakan sakit dan harus 

memberitahukan kepada pihak pengusaha atau personalia yang 

bertanggung jawab untuk memberikan ijin tidak bekerja. 

2. Pasal 82 

Pekerja wanita berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum 

melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan 

dokter atau bidan. 

Pekerja wanita  yang mengalami keguguran kandungan berhak 

memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan 

dokter kandungan atau bidan. 

Pasal ini dimaksudkan menjamin waktu istirahat bagi pekerja 

perempuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan 

anaknya.   Tetapi jika menurut dokter dalam waktu yang telah 

ditentukan ternyata kondisi kesehatan pekerja perempuan belum atau 

tidak memungkinkan untuk bekerja, maka dapat diperpanjang selama-

lamanya 3 bulan sebelum saat pekerja tersebut melahirkan . 

Hal yang perlu diperhatikan mengenai cuti melahirkan atau 

gugur kandungan adalah buruh atau pekerja perempuan tidak dapat di 

PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ) oleh perusahaan dan pekerja 

perempuan mendapat upah penuh dan cuti tersebut tidak dipotong 

dengan cuti tahunan.    



 
 

 
 

58 

Dan bagi pekerja wanita yang sedang hamil perusahaan dilarang 

untuk memperkerjakan diwaktu malam hari dan melakukan kerja 

lembur Pekerja/Buruh Perempuan Hamil dilarang Bekerja antara 

Pukul 23.00 S/D Pkl 07.00, Jika Menurut Keterangan Dokter Hal itu 

Berbahaya bagi Dirinya dan Kandungannya, jika pekerja wanita 

sedang hamil dan pekerjaannya dilakukan dengan berdiri di haruskan 

dipindakan ke dalam posisi yang duduk, larangan dalam melakukan 

pekerjaan berat pun harus di perhatikan oleh perusahaan karena harus 

tetap menjaga kesehatan dan keselamatan dari pekerja wanita yang 

sedang hamil. 

3. Pasal 83 

Pekerja wanita yang anaknya masih menyusui berhak 

atas  kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu 

harus dilakukan selama waktu kerja. 

Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya adalah lamanya 

waktu yang diberikan kepada pekerja perempuan untuk menyusui 

bayinya, apabila hal itu perlu dilakukan selama waktu kerja. 

Perusahaan yang mempekerjakan perempuan disarankan untuk 

menyediakan tempat penitipan dimana pada saat-saat tertentu pekerja 

perempuan tersebut dapat menyusui anaknya tetapi itupun harus 

mempertimbangkan atau memperhatikan kondisi dan kemampuan 

perusahaan. 



 
 

 
 

59 

Dan dalam Pasal 84 Undang-undang No.13 Tahun 2003 menyebutkan 

bahwa, Setiap pekerja wanita yang menggunakan hak waktu istirahat sesuai pasal, 

79, 80 dan 82 berhak mendapatkan upah penuh. Dari penjelasan pasal 84 tersebut 

dapat di ketahui bahwa hak cuti fungsi reproduksi pada pekerja wanita yang 

mendapat upah penuh terdapat pada pasal 82 yaitu cuti melahirkan dan cuti gugur 

kandung (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2013 pukul 11.00).  

4.2  Perlindungan Hukum Yang Di Berikan Kepada Pekerja Wanita Saat 

Cuti Fungsi Reproduksi Untuk Memperoleh Upah Penuh Dan Sanksi 

Yang Diberikan Bagi Perusahaan Yang Melanggar 

 Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan salah satu 

bidang yang strategis karena tenaga kerja dan transmigrasi merupakan factor 

dominan dan mempunyai korelasi yang kuat dengan pembangunan bangsa dan 

Negara, khususnya dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan disisi 

lain terdapat jumlah penduduk yang cukup besar dengan tingkat kesejahteraan, 

pendidikan dan partisipasi masyarakat yang relatif rendah dimana sebagian besar 

penduduk berada dan tinggal di pedesaan.  

 Masalah Ketenagakerjaan  dan Ketranmigrasian hingga saat ini masih 

diwarnai dengan berbagai masalah yang sangat  komplek dan cukup berat dengan  

berbagai issue  dimana jika ditinjau dari segi pengawasan tenaga kerja mulai dari 

issue pekerja anak, pekerja perempuan, masalah penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia ( TKI ) di  luar negeri, ditambah  makin  meningkatnya  kasus 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di perusahaan dari tahun ke tahun 
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sehingga memerlukan solusi mencarikan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja 

yang ter PHK. 

A. Penyimpangan Yang Terjadi Di Lapangan 

 Penyimpangan Terhadap Hak Wanita dalam Bekerja Pada praktek di 

lapangan, sering dijumpai beberapa penyimpangan yang terjadi, diantaranya: 

1. Pekerja wanita yang merasakan sakit pada saat haid hanya diberikan 

kesempatan untuk beristirahat di poliklinik ataupun ruangan khusus 

pelayanan kesehatan perusahaan saja. Ada pula pekerja wanita yang 

dipaksa untuk memperlihatkan darah haid sebagai bukti untuk 

mendapatkan cuti haid. Sebagian lagi pengusaha tidak keberatan pekerja 

wanita cuti haid tetapi tidak membayar upah selama tidak bekerja. 

2. Pekerja wanita tidak diijinkan cuti hamil selama 1,5 bulan sebelum 

melahirkan tetapi diberikan ijin cuti melahirkan selama 3 bulan. Padahal 

cuti hamil diberikan untuk menjaga agar wanita hamil tidak 

membahayakan diri dan kandungannya selama bekerja. Ada juga sebagian 

pengusaha yang mengijinkan pekerja wanita cuti hamil dan melahirkan 

tetapi tidak membayar upah selama tidak bekerja. Bahkan banyak 

informasi bahwa pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

kepada pekerja wanita yang hamil ataupun melahirkan. 

3. Pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan tidak diberikan cuti 

dengan alasan menggugurkan dengan sengaja. Apabila pekerja tersebut 

tidak masuk kerja maka dianggap menjalani cuti tahunan. 
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4. Pekerja wanita tidak diberi kesempatan untuk menyusui. Andaipun 

diberikan kesempatan tetapi tidak diberikan tempat yang layak untuk 

menyusui. 

5. Pekerja wanita yang bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00 tidak disediakan 

makanan bergizi dan angkutan antar jemput. 

 Dengan adanya berbagai informasi tersebut Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi bidang pengawasan selaku instansi yang berwenang untuk 

menindaklanjuti segala pelangaran yang di lakukan oleh beberapa perusahaan, 

karena salah satu tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang 

Pengawasan ialah mengawasi penerapan dan berlakunya peraturan Undang-

undang di perusahaan seperti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). 

B. Tindakan Yang Dilakukan Disnaker Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja 

Wanita dengan alur dibawah ini. 

Bagan 4.1 

Alur Perlindungan Hukum. 
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 Dalam perlindungan hukum Disnaker selaku instansi yang memiliki 

kewajiban, wewenang, dan tugas diperbolehkan menindak para pengusaha atau 

perusahaan yang melanggar, dilakukannya pengawasan dan pembinaan secara 

rutin setiap 1-3 bulan kepada perusahaan maka dapat diketahui perusahaan mana 

yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, dan juga bisa diperoleh informasi melalui laporan 

dan aduan langsung dari pekerja / buruh yang merasa dan mengalami pelangaran 

terhadap hak-haknya setelah menerima laporan dan aduan dari pekerja / buruh 

maka Disnaker bidang pengawasan melakukan kroscek ke lapangan atau 

perusahaan terkait untuk memperoleh keterangan dan kebenaran untuk dilakuakn 

pembinaan. 

 Setelah dilakukannya pengawasan terhadap perusahaan dan hal-hal apa saja 

yang ditemui di perusahaan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam 

Undang-Undang dan termasuk dalam pelanggaran maka bidang pengawasan 

memberikan teguran atau nasehat teknis (pembinaan), jika setelah diberikan 

nasehat teknis (pembinaan) tidak memberikan perubahan ke arah positif maka 

bidang pengawasan membuatkan nota pemeriksaan terhadap pelangaran 

perusahaan tersebut, nota pemeriksaan berlaku selama 14 hari di waktu itu lah 

perusahaan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dari pekerja yang telah 

dilangar, jika selama 14 hari setelah nota pemeriksaan diberikan kepada 

perusahaan yang bersangkutan dan perushaan tersebut tetap tidak memenuhi 

kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dari para pekerja wanita makan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang Pengawasan akan membuatkan nota 
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peringatan untuk perusahaan yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 hari 

diberikan kepada perusahaan tersebut dalam waktu tersebut perusahaan tetap 

dianjurkan untuk memenuhi hak-hak dari pekerja wanita yang telah dilangar, jika 

proses tersebut belum juga membuat perusahaan yang bersangkutan memenuhi 

hak-hak dari pekerja wanita yang dilanggar maka Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi bidang Pengawasan akan melakukan proses ke BAP yang dilakukan 

oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang pengawasan yang memiliki kedudukan 

sebagai pengawas spesialis dan dilaporkan kepada pihak kepolisian agar diproses 

lebih lanjut, jika semua sudah lengkap bukti-bukti dan berkas-berkas pelengkap 

maka pelangaran oleh perusahaan tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk 

di sidangkan. 

Maka dalam persidangan pihak-pihak yang bersangkutan dalam 

pelanggaran tersebut antara perusahaan/pengusaha dan pekerja serta pihak 

pemerintah pun diharapkan hadir dalam persidangan, jika kasus itu sudah masuk 

atau dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan maka proses hukum akan terus 

berjalan dan tidak bisa di batalkan hinga pembuktian dan penjatuhan pidana, 

tetapi jika baru sampai BAP dan pemangilan saksi dan tersangka dalam proses itu 

bisa dibatalkan tuntutan dengan syarat perusahaan atau pengusaha telah 

memenuhi hak dan kewajibannya kepada pekerja / buruh wanita yang dilanggar, 

dan jika melakukan proses dalam aturan perdata pun sama prosesnya dan jika 

sampai ke persidangan maka terjadilan proses pengugatan antara pekerja kepada 

pihak perusahaan yang bersangkutan, dalam setiap tahapan proses yang dilakukan 

oleh bidang pengawasan tersebut dalam melakukan perlindungan hukum terhadap 
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pekerja wanita yang haknya dilanggar jika perusahaan bersedia membayar atau 

memenuhi hak-hak dari pekerja wanita tersebut maka peroses hukum yang 

berjalan tersebut bisa di berhentikan atau disudahi karena perusahaan dianggap 

sudah memenuhi hak dari pekerja wanita dan tidak ada yang merasa dirugikan dan 

melanggar Undang-undang yang berlaku kecuali sudah dilimpahkan ke kejaksaan 

dan pengadilan sudah tidak bisa dibatalkan dan proses hukum tetep berlanjut. 

Wawancara dengan Ibu Budi Prabawaning Dyah.SH.MH selaku Kepala Seksi 

bidang Pengawasan dan juga dibantu oleh Ibu Erry selaku pegawai Dinas di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah(Wawancara pada tanggal 

28 Januari 2013 pukul 11.00). 

Secara umum perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu: 

1)      Perlindungan Hukum Pasif 

  Berupa tindakan-tindakan dari luar (selain buruh/pekerja) 

yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan 

dan kebijaksanaan berkaitan dengan hak pekerja wanita. 

2)      Perlindungan Hukum Aktif 

  Berupa tindakan dari pekerja wanita yang berkaitan dengan upaya 

pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dibagi menjadi dua yaitu: 

a.       Perlindungan hukum aktif-preventif, yaitu berupa hak-hak yang diberikan 

oleh pekerja wanita berkaitan dengan penerapan aturan ataupun 

kebijaksanaan pemerintah ataupun pengusaha yang akan diambil sekiranya 

mempengaruhi atau merugikan hak -hak pekerja wanita. 
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b.      Perlindungan hukum aktif-represif, yaitu berupa tuntutan kepada pemerintah 

atau pengusaha terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah 

diterapkan kepada pekerja wanita yang dipandang menimbulkan kerugian.  

UUD 1945 menyebutkan dalam pasalPasal 27 (2); 

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

Pasal 28 D (Perubahan); 

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak hubungan kerja. 

Tabel 4.2 

Data Perselisihan Dan Tingkat Penyelesaian Tahun 2012 

No KAB/KOTA KASUS 

JENIS PERSELISIAN 
DISELESAIKAN 

Kepentingan PHK Antar SP 

Kepentingan TK PHK TK 
Antar 

SP 
TK PB Anjuran Proses 

1 Kota Semarang 175 10 20 56 20 0 0 49 15 111 

2 Kab. Semarang 24 1 0 3 0 0 0 19 5 0 

3 Kab. Kendal 9 0 0 2 0 0 0 4 0 0 

4 Kab. Demak 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 

5 Kab. Grobogan 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

6 Kota Salatiga 16 0 0 1 0 0 0 15 1 0 

7 Kab. Pati 11 0 0 0 0 0 0 4 7 0 

8 Kab. Kudus 11 0 0 0 0 0 0 4 4 3 

9 Kab. Rembang 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

10 Kab. Blora 5 0 6 0 6 0 0 3 0 2 

11 Kab. Jepara 17 0 0 2 0 0 0 12 1 4 

12 Kota Pekalongan 17 0 0 0 0 0 0 6 1 10 

13 Kab. Pekalongan 8 0 0 1 0 0 0 7 1 0 
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14 Kab. Batang 11 0 0 0 0 0 0 7 4 0 

15 Kab. Pemalang 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

16 Kab. Brebes 3 0 0 2 0 0 0 3 0 0 

17 Kota Tegal 18 2 48 14 48 0 0 12 2 2 

18 Kab. Tegal 16 0 0 1 0 0 0 16 0 0 

19 Kab. Banyumas 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 

20 Kab. Cilacap 7 0 400 2 400 0 0 5 2 0 

21 Kab. Banjarnegara 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

22 Kab. Purbalinga 13 0 0 3 0 0 0 9 4 0 

23 Kota Magelang 7 0 0 1 0 0 0 4 2 1 

24 Kab. Magelang 4 0 0 5 0 0 0 2 2 0 

25 Kab. Wonosobo 10 0 4 0 4 0 0 10 0 0 

26 Kab. Temanggung 5 0 0 5 0 0 0 2 3 0 

27 Kab. Purworejo 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 

28 Kab. Kebumen 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

29 Kota Surakarta 12 0 0 10 0 0 0 10 2 0 

30 Kab. Seragen 3 0 30 1 30 0 0 3 0 0 

31 Kab. Sukoharjo 14 0 0 11 0 0 0 13 1 0 

32 Kab. Kr. Anyar 22 0 73 0 73 0 0 3 19 0 

33 Kab. Boyolali 10 0 2 15 2 0 0 8 2 0 

34 Kab. Klaten 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 

35 Kab. Wonogiri 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Jumlah 493 13 583 141 583 0 0 269 84 133 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

 

 Dari tabel 4.2 Data Perselisihan Dan Tingkat Penyelesaian Tahun 2012 

diatas dapat diuraikan bahwa jumlah tingkat kasus pelanggaran cukup tinggi di 

Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 493 kasus, dan Kota Semarang paling banyak 

terjadi kasus sebesar 175 kasus dan yang kedua adalah Kabupaten Semarang 

dengan 24 kasus disusul oleh Kabupaten Kr. Anyar dengan 22 kasus. Selainnya 

dari masing-masing Kabupaten / Kota di Jawa Tengah terdapat kasus kurang dari 

20 kasus kebawa, namun dari semua kasus yang terjadi masih banyak kasus yang 

belum diselesaikan dengan maksimal dan kasus PHK lah yang paling banyak 
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terjadi kepada para pekerja dengan 76 kasus PHK di Kota Semarang dan 724 

kasus PHK di Provinsi Jawa Tengah, yang kedua adalah kasus kepentingan tenaga 

kerja 593 kasus kepentingan tenaga kerja telah terjadi di Provinsi Jawa Tengah 

dan Kota semarang menyumbang 30 kasus yang telah terjadi. Maka Kota 

Semarang yang paling banyak terjadi kasus pelanggaran tenaga kerja. 

Tabel 4.3 

Data Pelanggaran Norma Kerja Tahun 2011-2012 di Provinsi Jawa Tengah 

No Jenis Pelanggaran 2011 2012 

1 Jumlah Perusahaan Melanggar 1.015 363 

2 Jumlah Perusahaan di Nota 833 325 

3 WLK 461 167 

4 WKWI 10 15 

5 TKA 10 7 

6 TKI 45 6 

7 UMP 173 79 

8 Upah Lembur 44 11 

9 THR 5 9 

10 Cuti Tahun 53 13 

11 Cuti Haid 19 2 

12 PP/PKB 105 62 

13 P4D/P4P 0 0 

14 PWBD 236 73 

15 PDS TK 153 100 

16 PDS Upah 75 65 

17 PDS Prog 105 90 

18 Perusahaan Menggunakan Iuran 1 3 

19 Lain-lain 102 97 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3 Data Pelanggaran Norma Kerja Tahun 2011-2012 

di Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan bahwa jumlah perusahaan yang 

melanggar pada tahun 2011 sebanyak 1,015 dan pada tahun 2012 sebanyak 363 
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dari perbandingan 2 tahun itu dapat dilihan bahwa terjadi penurunan dalam jumlah 

pelangaran yang terjadi selama 1 tahun, dan pelanmgaran yang sudah sampai 

tahap pemberian nota pada tahun 2011 mecapai 833 dan pada tahun 2012 

mencapai 325 yang sudah diberikan nota, dalam data tabel diatas disebutkan 

bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelangaran terhadap 

Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) pada tahun 2011 terjadi sebanyak 461 dan 

tahun 2012 sebanyak 167 pelanggaran, dan yang kedua terbanyak terjadi pada 

pelanggaran Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) sebanyak 236 pada tahun 

2011 dan sebanyak 73 pada tahun 2012, selanjutnya terbanyak pada pelanggaran 

Upah Minimum Provinsi pada tahun 2011 terjadi sebanyak 173 pelanggaran dan 

pada tahun 2012 terjadi sebanyak 79 pelanggaran, maka dapat disimpulkan bahwa 

pelanggaran masi banyak terjadi diberbagai jenis pelanggaran yang harus lebih 

diperkecil jumlah pelanggarannya dengan mempersempit peluang perusahaan 

melakukan pelanggaran dengan mempertegas peengawasan dan Undang-Undang 

yang berlaku. 

Tabel 4.4 

Data Perusahaan dan Tenaga Kerja Tahun 2012 di Provinsi Jawa Tengah 

No 
KAB/KOTA 

Jumlah 

persh 

TK 

Wanita  

TK Laki-

laki 

Jumlah 

TK 

1 Kota Semarang 3.180 166.370 110.243 276.613 

2 Kab. Semarang 761 27.327 63.391 90.718 

3 Kab. Kendal 523 6.259 16.330 22.589 

4 Kab. Demak 254 7.747 6.366 14.113 

5 Kab. Grobogan 284 1.322 3.541 4.863 

6 Kota Salatiga 382 5.886 7.717 13.603 

7 Kab. Pati 575 32.646 13.409 46.055 

8 Kab. Kudus 1.147 89.003 34.543 123.546 

9 Kab. Rembang 245 3.217 3.895 7.112 
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10 Kab. Blora 424 3.138 7.645 10.783 

11 Kab. Jepara 346 18.546 18.546 37.092 

12 Kota Pekalongan 315 8.523 9.110 17.633 

13 Kab. Pekalongan 491 9.916 20.182 30.098 

14 Kab. Batang 211 6.206 8.956 15.162 

15 Kab. Pemalang 400 2.321 6.610 8.931 

16 Kab. Brebes 310 3.700 6.866 10.566 

17 Kota Tegal 447 4.662 6.646 11.308 

18 Kab. Tegal 448 6.142 10.221 16.363 

19 Kab. Banyumas 820 7.463 14.659 22.122 

20 Kab. Cilacap 1.070 7.354 44.098 51.452 

21 Kab. Banjarnegara 535 4.018 7.157 11.175 

22 Kab. Purbalinga 359 33.436 9.299 42.735 

23 Kota Magelang 262 3.381 6.121 9.502 

24 Kab. Magelang 256 6.471 12.068 18.539 

25 Kab. Wonosobo 187 2.211 5.416 7.627 

26 Kab. Temanggung 361 7.107 11.887 18.994 

27 Kab. Purworejo 476 5.130 7.155 12.285 

28 Kab. Kebumen 316 4.065 4.490 8.555 

29 Kota Surakarta 813 17.551 21.843 39.394 

30 Kab. Seragen 726 10.568 7.657 18.225 

31 Kab. Sukoharjo 376 37.044 20.278 57.322 

32 Kab. Kr. Anyar 442 26.399 26.627 53.026 

33 Kab. Boyolali 569 14.036 11.720 25.756 

34 Kab. Klaten 1.488 16.563 20.518 37.081 

35 Kab. Wonogiri 537 3.190 8.036 11.226 

 
Jumlah 20.336 608.918 593.246 1.202.164 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

 

 Dilihat dari tabel 4.4 Data Perusahaan dan Tenaga Kerja Tahun 2012 di 

Provinsi Jawa Tengah diatas dalam Provinsi Jawa Tengah terdapat 35 Kabupaten / 

Kota yang tersebar dan dari 35 Kabupaten / Kota tersebut terdapat sebanyak 

20.336 perusahaan yang terdiri dari 608.918 tenaga kerja wanita dan 593.246 

tenaga kerja laki-laki dapat di lihat jumlah tenaga kerja wanita jauh lebih banyak 

dibanding tenaga kerja laki-laki. Maka jika di total jumlah tenaga kerja wanita dan 
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laki-laki menjadi sebanyak 1.202.164 tenaga kerja yang ada di Provinsi Jawa 

Tengan dan tersebar di 35 Kabupaten / Kota. Dan Kota Semarang lah yang paling 

banyak terdapat perusahaan dan tenaga kerja dengan 3.180 perusahaan terdiri dari 

166.370 pekerja wanita dan 110.243 pekerja laki-laki maka total pekerja yang ada 

di Kota Semarang sebanyak 276.613, yang dua melimiliki jumlah perusahaan 

terbanyak ada di Kabupaten Klaten dengan 1.488 perusahaan dengan 16.563 

pekerja wanita dan 20.518 pekerja laki-laki total pekerja yang ada di Kabupaten 

Klaten sebanyak 37.081 pekerja, dan terbanyak ketiga adalah Kabupaten Kudus 

dengan jumlah perusahaan sebanyak 1.147 perusahaan terdiri dari 89.003 pekerja 

wanita dan 34.543 pekerja laki-laki maka jumlah pekerja yang ada di Kabupaten 

Kudus sebanyak 123.546. 

4.2.1.  Sanksi Hukum Yang Diberikan 

 Sanksi hukum yang diberikan pada perusahaan yang melangar, sanksi 

yang diberikan menyangkut penyimpangan terhadap pemberian hak-hakpekerja 

wanita dalam bekerja dan memperoleh upah penuh saat melakukan cuti fungsi 

reproduksi.Adapun sanksi hukum yang diberikan kepada pengusaha atas 

pelanggaran terhadap ketentuan diatas adalah: 

1. Pengusaha yang tidak memberikan istirahat selama 1,5 bulan sebelum 

melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 

atau bidan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun 

dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 
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2. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita antara pukul 23.00 s.d 

07.00 tetapi tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi pidana 

kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) 

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

3. Dalam hukum perdata sanksi bisa di jatuhkan dengan saksi denda atau 

pencabutan izin oprasional suatu perusahaan melalui sidang gugatan di 

pengadilan. 

4.3  Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir 

Terjadinya Pelanggaran Pemberian Upah Penuh Saat Cuti Fungsi 

Reproduksi Pada Pekerja Wanita 

 Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pembayaran upah penuh 

saat cuti fungsi reproduksi kepada pekerja wanita di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa hambatan dalam segi 

Kuantitas di sisi sumber daya manusianya (SDM) dan segi Kualitas di sisi sumber 

daya manusianya (SDM). 

4.3.1. Segi Kuantitas SDM 

 Disegi Kuantitas SDM ini kurang mencukupi dari standar yang ada untuk 

menangani setiap perusahaan yang ada di setiap kota/kabupaten, kenyataan 

menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum untuk para pekerja wanita 

belum optimal.  

Faktor Lingkungan Internal Yang Mempengaruhi 
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 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari lingkungan internal, yaitu 

aparatur Pengawas Ketenagakerjaan, fasilitas kerja, kapasitas anggaran, peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan, serta kapasitas manajemen. 

1. Aparatur Pengawas Ketenagakerjaan 

a. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan sampai tahun 2013 berjumlah 143orang, 

dengan perusahaan sebagai objek pengawasan yang tercatat berdasarkan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di 

Perusahaan sebanyak 20.336 perusahaan. Jumlah tersebut belum termasuk obyek 

pengawasan latihan kerja swasta, penempatan tenaga kerja di dalam negeri, serta 

penempatan tenaga kerja di luar negeri atau perusahaan-perusahaan lain yang 

belum terdaftar.  

 Dengan jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang hanya 143 orang, terjadi 

kesulitan untuk dapat menjangkau seluruh perusahaan.Karena dengan kondisi 

demikian, satu orang pengawas ketenagakerjaan perbandingannya harus 

mengawasi sebanyak 60 perusahaan per tahun. 

Disamping itu, tingkat penyebarannya tidak merata pada seluruh provinsi dan 

kabupaten / kota sesuai dengan beban kerjanya. Banyak kabupaten / kota hanya 

memiliki 1 – 2 orang, bahkan kabupaten / kota yang sama sekali tidak memiliki 

Pengawas Ketenagakerjaan.  

 Apabila rasio 1 orang pengawas ketenagakerjaan mengawasi secara tuntas 

terhadap 60 perusahaan per tahun, maka dibutuhkan sebanyak 339 orang. 

Berdasarkan rasio tersebut maka masih diperlukan penambahan Pengawas 
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Ketenagakerjaan sebanyak 196 orang untuk dapat mengawasi 20.336 perusahaan 

dengan rasio 1 orang pengawas mengawasi 60 perusahaan per tahun. 

 Tetapi pada kenyataannya dengan jumlah pengawas hanya 143 orang 

sehingga hanya dapat mengawasi 8.580 perusahaan per tahun jika harus mengikuti 

rasio 1:60 maka ada 11.756 perusahaan yang tidak dapat diawasi dan jika dengan 

jumlah pengawas 143 harus mengawasi 20.336 maka 1 orang pengawas akan 

mengawasi 142 perusahaan per tahun dengan rasio perbandingan 1:142 maka itu 

sangat tidak efektif kinerja yang dilakukan. 

2. Fasilitas Kerja 

 Kemampuan masing-masing daerah sangat beragam dalam menyediakan 

sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan 

ketenagakerjaan. Sebagai contoh : masih banyak kabupaten dan kota  yang tidak 

mampu menyediakan sarana kerja yang memadai, seperti fasilitas komputer, 

faximile, sarana transportasi, maupun perangkat untuk pembinaan yang lain.  

3. Kapasitas Anggaran  

 Pada umumnya pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota 

mengalokasikan anggaran yang sangat terbatas untuk membiayai pengawasan 

ketenagakerjaan, bahkan ada kabupaten dan kota yang tidak mengalokasikan 

anggarannya sama sekali. Akibat dari rendahnya dukungan anggaran, maka 

kegiatan-kegiatan pengawasan ketenagakerjaan seperti pemeriksaan, pengujian, 

pembinaan maupun biaya transportasi tidak dilaksanakan secara optimal dan tidak 

mencapai target yang ditetapkan baik jumlah maupun kualitasnya. 

4. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan  
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 Terdapat peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang sudah tidak 

relevan dengan kondisi kebutuhan lapangan, serta peraturan pelaksanaan atau 

kebijakan belum dibuat atau sudah ada tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan 

sehingga memerlukan revisi. 

Misalnya : 

a. Undang-undang Uap Tahun 1930, merupakan Undang-undang yang 

dikeluarkan pada jaman colonial Belanda. Aturan yang dibuat dalam undang-

undang ini sudah ketinggalan dan tidak relevan lagi dengan perkembangan 

teknologi saat ini.  

b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, yang 

diterbitkan pada masa dan kondisi yang tidak sesuai dengan perkembangan 

ini, sehingga mengalami ketertinggalan dan ketidaksesuaian.  

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sampai 

saat ini masih terdapat peraturan pelaksanaannya yang belum dibuat.  

d. Masih banyak aturan pelaksana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan belum dibuat dan diterbitkan baik dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun setingkat Peraturan 

Menteri.  

5. Kapasitas Manajemen  

 Kelemahan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen pengawasan 

ketenagakerjaan khususnya di kabupaten dan kota. Hal ini berakibat pada kegiatan 

tidak direncanakan dengan matang, pembinaan, pemeriksaan dan pengujian tidak 

tuntas dan tidak tepat sasaran, lemahnya pembagian tugas, lemahnya penggerakan 
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dan pengendalian atasan langsung, lemahnya koordinasi, lemahnya pelaporan, 

sehingga tidak tersedia data obyek pemeriksaan maupun data hasil kegiatan. 

Pemerintah provinsi maupun pusat tidak mampu melakukan pengendalian, karena 

belum efektifnya fungsi monitoring, evaluasi dan supervise.  

6. Struktur Organisasi  

 Tidak memadainya struktur organisasi pengawasan ketenagakerjaan pada 

pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, sehingga struktur yang ada tidak 

mampu menampung urusan dan kewenangan yang harus dijalankan. Ada 

beberapa kabupaten / kota yang bahkan tidak memiliki struktur organisasi yang 

membidangi pengawasan ketenagakerjaan.  

 Untuk menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara nasional 

diperlukan lembaga pengawasan ketenagakerjaan diseluruh provinsi, kabupaten 

dan kota. Hingga saat ini, dari 480 kabupaten dan kota, terdapat 301 kabupaten 

dan kota yang telah memiliki lembaga pengawasan ketenagakerjaan, sehingga 

masih terdapat sebanyak 179 kabupaten / kota yang belum memiliki lembaga 

pengawasan ketenagakerjaan. Akibatnya urusan dan masalah pengawasan 

ketenagakerjaan tidak membingungkan pekerja, pengusaha maupun masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan. 

7. Komunikasi dan Informasi  

 Terhambatnya arus komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, 

kabupaten dan kota, terjadi akibat kekeliruan pemahaman tentang konsep otonomi 

daerah. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya arus informasi baik dari 

pemerintah pusat yaitu mengenai muatan kebijakan dan program yang harus 
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diketahui dan dilaksanakan oleh daerah, maupun informasi mengenai keadaan 

ketenagakerjaan di daerah yang seharusnya diketahui oleh pemerintah 

pusat.Rentang kendali pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pengawasan 

ketenagakerjaan selama pemerintahan otonomi daerah tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Sesuai dengan konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 tentang 

pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan disebutkan bahwa 

sistem pengawasan ketenagakerjaan harus diterapkan di seluruh tempat kerja 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ketenagakerjaan harus 

berada di bawah supervisi dan kontrol pemerintah pusat. 

A. Faktor Lingkungan Eksternal Yang Mempengaruhi 

 Lingkungan Eksternal Adanya faktor-faktor yang  berada di luar lembaga 

pengawasan ketenagakerjaan, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap 

eksistensi, fungsi dan proses pengawasan ketenagakerjaan. Faktor-faktor tersebut 

seperti : 1) lemahnya dukungan kebijakan dari pimpinan politik dan pimpinan 

pemerintahan di daerah terhadap pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, baik 

dukungan kebijakan maupun dukungan anggaran, 2) lemahnya pemahaman stake 

holders baik pimpinan perusahaan, para pekerja, pimpinan organisasi perusahaan 

dan organisasi pekerja maupun masyarakat pada umumnya, mengenai tujuan dan 

manfaat Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai katalisator bagi pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut 

mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi stake holders dalam mendorong 

pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, 3) Terputusnya rentang kendali dan 

garis komando dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan pada sistem 
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pemerintahan desentralisasi, bersamaan dengan penyerahan kewenangan dan 

urusan ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan apabila 

memperhatikan peluang sebagaimana ketentuan baik pada Undang-undang Nomor 

22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, fungsi 

penegakan hukum merupakan fungsi yang tetap ditangani oleh pemerintah Pusat. 

Hal tersebut dengan berbagai pertimbangan : 1) bahwa otonomi daerah lebih 

ditujukan untuk memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengambil 

kebijakan politik, 2) meningkatkan pelayanan dengan lebih mendekatkan pada 

masyarakat sehingga memperoleh kemudahan. Oleh karena itu otonomi daerah 

lebih pada desentralisasi fungsi politik dan fungsi administrasi, sedangkan 

fungsihukum (baik formulasi maupun penegakannya) tetap ditangani oleh 

pemerintah pusat. Hal tersebut dapat dilihat dimana fungsi penegakan hukum pada 

sektor-sektor pembangunan yang lain, seperti : keimigrasian, bea cukai, pajak, 

lingkungan hidup, maupun pengawasan obat dan makanan (POM), tetap ditangani 

oleh pemerintah pusat dengan membentuk badan-badan perwakilan di daerah. 

Wawancara dengan Ibu Budi Prabawaning Dyah. SH.MH selaku Kepala Seksi 

bidang Pengawasan dan juga di bantu oleh Ibu Erry selaku pegawai Dinas di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah(Wawancara pada 

tanggal 28 Januari 2013 pukul 11.00). 

4.3.2. Belum Efektifnya Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Dan 

Kinerja Disnakertrans 

 Dari uraian di atas, dapat diindikasikan bahwa salah satu faktor penyebab 

belum efektifnya penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
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ketenagakerjaan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja 

wanita adalah belum efektifnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan, sehingga 

mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan dari kelompok sasaran (perusahaan 

maupun pekerja) dalam melaksanakan norma, standard dan kebijakan 

ketenagakerjaan.  

 Keefektifan fungsi pengawasan ketenagakerjaan bukan hanya ditujukan 

bagi sisi perlindungan tenaga kerja semata-mata.Tetapi jangkauan lebih jauh agar 

dapat mendorong terciptanya ketenangan kerja, meningkatnya produktivitas dan 

efisiensi kerja, dan meningkatnya daya saing perusahaan, sehingga berdampak 

pada perluasan lapangan kerja, meningkatnya minat investasi, serta mampu 

mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. 

Efektivitasdapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana 

dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta 

kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat 

dicapai dengan hasil yang memuaskan (Martoyo, 1998:23). 

 Akibat dari belum efektifnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan 

menyebabkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan perlindungan dan 

kesejahteraan tenaga kerja melalui peningkatan kemampuan dan produktivitas 

perusahaan, menjadi kontra produktif. Kondisi yang lain adalah tidak efektif, tidak 

efisien dan tidak ekonomisnya kondisi perusahaan, yang disebabkan : 

meningkatnya konflik hubungan industrial karena ketidakpuasan pekerja, 

meningkatnya resiko-resiko kerja seperti kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 

rendahnya motivasi dan kemampuan tenaga kerja, rendahnya produktifias tenaga 
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kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja 

sehingga mempengaruhi tingkat konsumsi dan daya beli.  

4.3.3. Segi Kualitas SDM 

 Segi Kualitas SDM Terdapat kelemahan sikap dari Pengawas 

Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas, sehingga pelaksanaan pembinaan, 

pemeriksaan, pengujian menjadi tidak optimal.Terbukti dari rendahnya 

pencapaian target, pemeriksaan yang tidak tuntas dan tidak ada tindak lanjut, 

rendahnya kualitas pemeriksaan, serta tidak adanya pelaporan. 

 Adanya penempatan Pengawas Ketenagakerjaan di daerah pada lembaga 

dan fungsi di luar pengawasan ketenagakerjaan, dan sebaliknya penempatan 

pegawai yang  bukan dan tidak memiliki kompetensi pengawasan ketenagakerjaan 

ditempatkan pada jabatan dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. 

 Serta tidak sesuainya kemampuan dengan yang diharapkan atau yang 

diinginkan dalam melaksanakan tugasnya, daya kemampuan diri untuk 

bersosialisasi dengan masyarakat yang kurang dan tidak dapat mengikuti 

pergembangan zaman dan informasi yang semakin maju diberbagai bidang 

sehinnga menyebabkan kurangnya informasi yang lengkap. 

A. Faktor Penyebab Tidak Terselesaikannya Pelangaran Sampai Tuntas Dari 

Segi Diri Pengawas 

 Tidak adanya keberanian dalam diri pengawas dalam melanjutkan suatu 

proses penyelesaian masalah secara hukum antara pekerja dan perusahaan 

dikarenakan adanya beberepa faktor yaitu: 
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1. Ketakutan akan citra wilayah dan perusahaan yang buruk  menyebabkan 

investor tidak ingin datang dan menginvestasikan dananya di wilayah atau 

perusahaan tersebut dikarenakan adanya proses hukum di wilayah dan 

perusahaan tersebut. 

2. Kedudukan suatu hak milik perusahaan yang dimiliki oleh penguasa 

wilayah atau milik pejabat instansi tertentu memberikan dampak ketakutan 

terhadap pengawas yang ingin memproses permasalahan ktenagakerjaan 

terhadap hak-hak pekerja wanita dengan jalur hukum. 

3. Karena ingin menjaga kekondusifan suatu wilayah agar tidak 

menimbulkan issue-issue negatif yang berkembang sehingga menjadi nilai 

buruk untuk wilayah dan instansi terkait. 

4. Tidak adanya keberanian pengawas untuk mengungkap kasus ke rana 

hukum karena tidak ingin berurusan dengan kepolisian, menganggap sia-

sia saja dikarenakan perusahaan memiliki peran penting dan di lindungi 

oleh pihak kepolisian atau pejabat tertentu. 

5. Kurangnya dana atau anggaran yang dimiliki Disnaker bidang pengawasan 

untuk biaya penyelesaian kasus jika harus dilanjutkan ke BAP dan 

persidangan. 

4.3.4. Upaya Yang Dilakukan 

 Dalam niat untuk memperbaiki suatu kebijakan dan perlindungan hukum 

terhadap pekerja wanita dalam pembayaran upah penuh saat cuti fungsi 

reproduksinya, bidang pengawasan melakukan beberapa upaya yang secara umum 

sudah beberapa kali dilakukan seperti pembinaan langsung terhadap para 
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pengusaha, melakukan penyadaran atau sosialisasi kepada  perusahaan-

perusahaan dan masyarakat atau pekerja di kabupaten/kota, dan melakukan 

penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

ada pula beberapa kebijakan dan program yang disusun dan akan segera 

diterapkan dalam peraturan yang berlaku. Sosialisasi dan pembinaan langsung 

yang telah dilakukan Disnaker bidang pengawasan selama tahun 2012: 

Tahun 2012 

Jumlah Perusahaan  : 120 Perusahaan 

Jumlah Kabupaten / Kota : 8 Kabupaten / Kota 

Terdiri dari :  

1. Batang  

2. Wonosobo 

3. Purbalinga 

4. Banyumas 

5. Kota Surakarta 

6. Rembang 

7. Kota Magelang 

8. Banjarnegara 

Yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 

Jumlah Perusahaan  : 240 Perusahaan 

Jumlah Kabupaten / Kota : 8 Kabupaten / Kota 

Terdiri dari :  

1. Purworejo  
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2. Kabupaten Magelang 

3. Rembang 

4. Salatiga  

5. Kabupaten Pekalongan 

6. Kabupaten Pemalang 

7. Kabupaten Sukoharjo 

8. Blora  

4.3.5. Upaya Melalui Kebijakan Dan Program 

1. Kebijakan  

 Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar mampu 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan ketenagakerjaan, dilaksanakan melalui kebijakan:  

“Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan dengan dukungan peranserta 

masyarakat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

perlindungan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja” 

Kebijakan di atas dilaksanakan melalui tiga pilar pendekatan, yaitu : 

a. Optimalisasi kapasitas perangkat dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan 

di pusat dan daerah. 

b. Optimalisasi dukungan peranserta masyarakatyaitu : pekerja, pengusaha, 

organisasi pekerja organisasi pengusaha, organisasi profesi, perguruan 

tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat pada umumnya 

untuk mendukung dan melaksanakan sebagian tugas pengawasan 

ketenagakerjaan.  
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c. Optimalisasi dukungan pemerintah daerah baik dalam bentuk dukungan 

kebijakan maupun dukungan anggaran, untuk kelancaran pengawasan 

ketenagakerjaan di daerah.  

 Kebijakan revitalisasi tersebut mempunyai makna, bahwa pengawasan 

ketenagakerjaan sebagai fungsi penegakan hukum adalah merupakan fungsi 

dan tanggung jawab negara (pemerintah) yang tidak dapat dialihkan kepada 

kekuatan-kekuatan di luar negara (pemerintah).Namun demikian untuk 

meningkatkan efektivitasnya, maka fungsi pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat serta sebagian fungsi pelayanan teknis dapat dilaksanakan oleh 

unsure-unsur masyarakat, melalui jejaring kerja pengawasan 

ketenagakerjaan.Sedangkan fungsi formulasi kebijakan dan penegakan 

hukum harus tetap menjadi fungsi negara (pemerintahan). 

2. Tujuan 

 Tujuan revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk 

mengefektifkan penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

ketenagakerjaan, sehingga dapat terwujud kesejahteraan tenaga kerja dan 

kemajuan berusaha. 

Sasaran 

Sasaran revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan yang akan dicapai adalah : 

1) Sasaran Antara 

a) Meningkatnya  jumlah pembinaan, pemeriksaan dan pengujian yang 

dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.  
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b) Meningkatnya jumlah objek (perusahaan) yang mendapat pembinaan, 

pemeriksaan dan pengujian.  

c) Meningkat dan meluasnya jumlah tenaga kerja serta masyarakat yang 

diberikan pembinaan.  

d) Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan 

ketenagakerjaan, seperti dalam wujud organisasi : Asosiasi Ahli 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (A2K3), Perusahaan Jasa Keselamatan 

Dan Kesehatan Kerja (PJK3), Asosiasi K3, Jasa Diklat K3, PJK3 Inspeksi, 

Profesional K3, Kader Norma Kerja, LSM, Petugas Lapangan Penyuluh 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PLPK3), Petugas Lapangan Penyuluh 

Perlindungan Tenaga Kerja (PLPTK).  

e) Meningkatnya kualitas pembinaan, sehingga mampu meningkatkan 

pemahaman masyarakat, pengusaha dan tenaga kerja tentang pentingnya 

perlindungan tenaga kerja.  

f) Meningkatnya kualitas pemeriksaan dan pengujian, sehingga mampu 

mendeteksi kondisi dan lingkungan kerja secara cermat.  

g) Terselesaikannya kasus-kasus ketenagakerjaan secara tuntas.  

h) Rendahnya angka pelanggaran norma ketenagakerjaan.  

i) Rendahnya angka resiko-resiko kerja di perusahaan, seperti : kecelakaan 

kerja, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran, dan kerusakan 

lingkungan kerja.  

j) Meningkatnya jumlah kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial bagi 

tenaga kerja, sehingga mengurangi angka : perusahaan wajib belum daftar 
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(PWBD), perusahaan daftar sebagian (PDS) tenaga kerja, upah, dan 

program, tunggakan iuran, serta lancarnya pelayanan jaminan.  

k) Rendahnya angka pengaduan dan unjuk rasa normatif.  

l) Meningkatnya pemahaman dan peranserta masyarakat dalam melaksanakan 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan ketenagakerjaan.  

m) Meningkatnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan 

maupun anggaran.  

2) Sasaran Akhir 

a) Terciptanya ketenagakerjaan bekerja dan ketenangan berusaha.  

b) Tercapainya efisiensi, efektivitas dan produktivitas perusahaan.  

c) Meningkatnya kesejahteraan dan daya konsumsi tenaga kerja.  

d) Bertambahnya kesempatan kerja.  

e) Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan.  

3. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan meliputi revitalisasi 

sumber daya manusia, lembaga pengawasan ketenagakerjaan, operasional 

pengawasan ketenagakerjaan, peranserta stakeholder dan masyarakat dalam 

rangka mewujudkan pengawasan ketenagakerjaan yang mandiri (independent), 

tidak memihak (fair treatment) dan seragam (equal implementation) serta 

professional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

A. Program yang Bersifat Radikal 

 Dengan memperhatikan kelemahan pelaksanaan pengawasan 

ketenagakerjaan di daerah dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, selain itu 
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memperhatikan tuntutan masyarakat pengusaha dan pekerja yang merasa 

dirugikan dengan lemahnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan sehingga 

menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, serta keluhan para pelaksana 

pengawasan ketenagakerjaan di daerah yang merasa terhambat dalam 

menjalankan fungsinya, maka langkah yang paling optimisti untuk 

mengoptimalkan efektifitas fungsi pengawasan ketenagakerjaan adalah dengan 

mengembalikan penanganan urusan pengawasan ketenagakerjaan sepenuhnya 

menjadi kewenangan pemerintah pusat.  

 Hal tersebut memiliki landasan argumentasi yuridis yang kuat, dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 177, 

bahwa Pengawas Ketenagakerjaan ditunjuk, ditetapkan oleh Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi.  

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Revitalisasi Konvensi ILO 

Nomor 81 Tahun 1947 tentang Labour Inspection yang menetapkan bahwa 

pengawasan ketenagakerjaan harus dijalankan dibawah supervisi pemerintah 

pusat.  

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang 

menetapkan bahwa urusan hukum yang bersifat nasional tetap menjadi 

kewenangan pemerintah pusat. Peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan merupakan produk hukum nasional sehingga pengendalian 

dan penegakannya harus tetap ditangan pemerintah pusat.  
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4. Beberapa contoh penegakan hukum sektoral yang tetap ditangani oleh 

pemerintah pusat adalah : keimigrasian, bea cukai, pajak, lingkungan hidup 

serta pengawasan obat dan makanan, dengan membentuk badan-badan 

perwakilan di daerah.  

B. Program Gradual  

1. Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan 

 Jumlah perusahaan yang harus diawasi oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan sangat banyak dan beragam jenisnya. Untuk meningkatkan 

jumlah dan kualitas pengawas ketenagakerjaan baik  Pengawas Ketenagakerjaan 

Umum, Pengawas Spesialis dan Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS), ditempuh 

langkah-langkah atau program aksi sebagai berikut : 

a. Diklat fungsional pratama (Diknalma) Pengawas Ketenagakerjaan.  

b. Diklat jurusan (Dikjur) dan Diklat spesialis Pengawas Ketenagakerjaan.  

c. Diklat penyidik bagi Pengawas Ketenagakerjaan dan Pejabat Atasan 

Pengawas Ketenagakerjaan di daerah.  

d. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan dan perilaku (refreshing course) 

Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS.  

e. Penilaian (evaluasi kinerja) jabatan Pengawas Ketenagakerjaan.  

2. Peningkatan Intensitas Informasi dan Komunikasi Pengawasan 

Ketenagakerjaan  

Program aksinya : 



 
 

 
 

88 

a. Intensitasnya dan ekstensifikasi wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 melalui on line system laporan 

ketenagakerjaan (OLIS-SINLAPNAKER).  

b. Pemetaan kondisi pengawasan ketenagakerjaan.  

c. Intensitas pelaksanaan pelaporan pengawasan ketenagakerhaan berdasarkan 

Permenakertrans Nomor 09/Men/2005. 

d. Penyebaran produk-produk peraturan perundangan, kebijakan dan 

informasi-informasi pengawasan ketenagakerjaan.  

e. Intensifikasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

norma ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan maupun perusahaan 

dan pekerja.  

3. Peningkatan Intensitas Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan  

Program aksinya : 

Bantuan biaya transportasi dan operasi bagi Pengawas Ketenagakerjaan untuk 

melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan pembinaan objek pengawasan 

ketenagakerjaan serta penanganan kasus ketenagakerjaan. 

4. Peningkatan Fasilitas Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan 

Program aksinya : 

a. Penyediaan peralatan deteksi pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan 

kesehatan kerja.  

b. Penyediaan sarana administrasi pengawasan ketenagakerjaan.  

5. Peningkatan Kapasitas Peraturan Perundang-undangan  

Program aksinya : 
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a. Pengkajian / penelaahan peraturan perundangan.  

b. Penyempurnaan peraturan perundangan.  

6. Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengawasan Ketenagakerjaan  

Program aksinya : 

a. Bimbingan teknis penyusunan perencanaan pengawasan ketenagakerjaan.  

b. Bimbingan teknis penyusunan pelaporan pengawasan ketenagakerjaan.  

c. Bimbingan teknis fungsional dalam pelaksanaan pengawasan 

ketenagakerjaan.  

7. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Ketenagakerjaan  

Program aksinya : 

a. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) pengawasan 

ketenagakerjaan di beberapa daerah.  

b. Pembentukan pusat keselamatan kerja pada daerah konsentrasi industri.  

c. Penunjukan Petugas Lapangan Penyuluh Keselamatan dan Kerja (PLPK3).  

d. Penunjukan Petugas Lapangan Penyuluh Perlindungan Tenaga Kerja 

(PLPTK).  

e. Bimbingan teknis, penilaian kinerja, dan rapat koordinasi tenaga profesi dan 

pengurus lembaga penunjang pengawasan ketenagakerjaan.  

f. Pembinaan calon tenaga profesi penunjang pengawasan ketenagakerjaan.  

C. Program Terobosan  

Program terobosan dalam rangka tahun pengawasan ketenagakerjaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara pegawai Disnaker 

dan pekerja perusahaan, kuesioner untuk para pekerja perusahaan dan data arsip 

dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1.  Pelaksanaan Pemberian Upah Penuh Dan Hak-Hak Apa Saja Yang 

Diberikan Kepada Pekerja Wanita Saat Cuti Fungsi Reproduksi Dalam 

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Dan KUHPerdata. 

 Bahwa belum efektifnya penerapan peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan ketenagakerjaan dalam pelaksanan pemberian upah penuh 

terhadap hak-hak pekerja wanita saat melakan cuti fungsi reproduksi 

belum terlaksana dengan baik dan belum efektifnya fungsi pengawasan 

ketenagakerjaan, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan 

dari kelompok sasaran (perusahaan maupun pekerja) dalam melaksanakan 

norma, standard dan kebijakan ketenagakerjaan.  

 Keefektifan fungsi pengawasan ketenagakerjaan bukan hanya 

dalam pelaksanaan pemberian upah penuh saat cuti fungsi reproduksi 

pekerja wanita tetapi juga ditujukan bagi sisi seperti jangkauan lebih jauh 

agar dapat mendorong terciptanya ketenangan kerja, meningkatnya 

produktivitas dan efisiensi kerja, dan meningkatnya daya saing 
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perusahaan, sehingga berdampak pada perluasan lapangan kerja, 

meningkatnya minat investasi, serta mampu mengatasi pengangguran dan 

pengentasan kemiskinan. 

 Berdasarkan data yang di peroleh dari bebrepa pekerja/buruh 

perusahaan terpilih dapat di katakan bahwa hak pekerja wanita yang 

melakukan cuti fungsi reproduksi sudah dipenuhi dengan maksimal 

dengan dibayarkanya upah penuh kepada pekerja wanita tersebut.  

  Hak yang diberikan cuti fungsi reproduksi dalam KUHPerdata 

terdapat pada Pasal 1601 Huruf P bagian 8e, dan di Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada dalam Pasal 81 (cuti haid), Pasal 82 

(cuti hamil, melahirkan, gugur kandung), Pasal 83 (kesempatan menyusui), 

dan yang mendapat upah penuh adalah cuti hamil, melahirkan, gugur kadung, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 84. 

5.1.2.  Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pada Pekerja Wanita Dalam 

Pemberian Upah Penuh Saat Cuti Fungsi Reproduksi Dan Sanksi 

Hukumnya 

A. Perlindungan hukum  

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan atau nasehat teknis kepada 

perusahaan dan pengusaha. 

2. Pemberian Nota Pemeriksaan 

3. Pemberian Nota Peringatan 

4. Pemberian atau pembuatan BAP 

5. Melakukan persidangan 
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6. Pemberian sanksi hukum 

B. Sanksi Hukum 

1. Sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang melanggar hukum, antara lain : 

a. Pengusaha yang tidak memberikan istirahat selama 1,5 bulan sebelum 

melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 

atau bidan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan 

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

b. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita antara pukul 23.00 s.d 

07.00 tetapi tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi pidana 

kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

c. Dalam hukum perdata sanksi bisa di jatuhkan dengan saksi denda atau 

pencabutan izin oprasional suatu perusahaan melalui sidang gugatan di 

pengadilan. 

5.1.3.  Hambatan Dan Upaya 

1. Hambatan yang terjadi 

A. Disegi Kuantitas SDM ini kurang mencukupi dari standar yang ada 

untuk menangani setiap perusahaan yang ada di setiap kota/kabupaten, 

kenyataan menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan peraturan 
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perundang-undangan dan kebijakan ketenagakerjaan dalam 

perlindungan hukum untuk para pekerja wanita belum optimal. 

B. Disegi Kualitas SDM terdapat kelemahan sikap dari Pengawas 

Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas, sehingga pelaksanaan 

pembinaan, pemeriksaan, pengujian menjadi tidak optimal. Terbukti 

dari rendahnya pencapaian target, pemeriksaan yang tidak tuntas dan 

tidak ada tindak lanjut, rendahnya kualitas pemeriksaan, serta tidak 

adanya pelaporan.  

2. Upaya yang telah di lakukan  

1. Melakukan pembinaan langsung terhadap para pengusaha. 

2. melakukan penyadaran atau sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan 

dan masyarakat atau pekerja di kabupaten/kota, 

3. melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

4. Penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang di susun. 

5.2 SARAN 

5.2.1. Pelaksanaan Pemberian Upah Penuh Dan Hak Pekerja Wanita 

Saat Cuti Fungsi Reproduksi. 

1. Diharapkan para pengusaha atau perusahaan memahami isi dari 

pasal-pasal yang mengatur terdapat pada pasal 81, 82, 83, 84 

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Pasal 1601 huruf P bagian 8e KUHPerdata. 
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2. Disnaker harus menjamin para pekerja / buruh tidak perlu takut dan 

ragu lagi jika ingin mengajukan cuti fungsi reproduksinya dan 

menuntut haknya secara penuh. 

3. Perbaikan dari Undang-Undang yang mengatur pun harus selalu di 

lakukan agar lebih memberi kejelasan dan kepastian yang memang 

tidak ada cela yang bisa di tembus untuk melakukan suatu 

pelangaran. 

5.2.2. Perlindungan Hukum Dan Sanksi Hukum 

1. Sikap tanggap dalam menangani kasus tenaga kerja wanita lebih 

ditingkatkan oleh Disnaker. 

2. Cara dalam melindungi hak dari pekerja wanita lebih diperbanyak 

dengan cara-cara lain. 

3. Kepastian hukum yang jelas dan nyata. 

4. Tidak adanya tebang pilih dalam penyelesaian kasus. 

5.2.3. Hambatan Dan Upaya 

1. Kualitas SDM dan Kualitas SDM petugas pengawas bidang 

pengawasan  dipertingkat kemampuan individunya dan jumlah 

petugas pengawas masing-masing kabupaten atau kota ditamban 

atau diperbanyak. 

2. Pemberian Edukasi melalui sosialisasi ke perusahaan / pengusaha / 

pekerja lebih diperbanyak. 

3. Kebijakan yang dilakukan harus melindungi hak pekerja wanita. 
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4. Program-program yang dilakukan dalam upaya melindungi hak 

pekerja harus lebih diperbanyak. 
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Instrumen Penelitian Perusahaan 

“Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah Penuh Saat Cuti Fungsi 

Reproduksi Bagi Pekerja Wanita Di Tinjau Dari Pasal 1601 Huruf P Bagian 

8e KUHPerdata Dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” 

Nama  : 

Alamat : 

Usia  : 

Pendidikan : 

Jabatan : 

Perusahaan : 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apa wewenang, tugas dan kewajiban perusahaan dalam melindungi 

hak pekerja wanita? 

2. Menurut narasumber, Hak-hak apa saja yang diberikan upah penuh 

kepada pekerja wanita saat cuti fungsi reproduksi dalam Undang-

undang No.13 Tahun 2003 dan KUHPerdata? 

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita saat 

cuti fungsi reproduksi untuk memperoleh upah penuh menurut 

Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan KUHPerdata? 

4. Apakah semua hak-hak dari pekerja wanita itu sudah terpenuhi dan 

terlindunggi secara maksimal? 
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5. Apakah ada prosedur khusus dalam pengajuan cuti fungsi reproduksi 

dan pemberian upah nya? 

6. Ada berapa banyak kasus tentang pelangaran hak pemberian upah 

penuh saat cuti fungsi reproduksi? 

7. Apakah Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang perlindungan 

hukum pada pembayaran upah penuh saat cuti fungsi reproduksi dan 

KUHPerdata tentang pembayaran upah penuh pada pekerja wanita 

yang berlaku itu sudah di laksnakan dengan baik? 

8. Berapa Gaji/Upah yang di berikan kepada pekerja wanita, dan apakah 

sudah sesuai dengan UMR/UMK? 

9. Apakah perusahaan memiliki Peraturan Perusahaan atau Perjanjian 

Kerja Bersama (PP/PKB)? 

10. Hambatan apa yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum 

dan pelaksanaan penegakan hukum berkaitan dengan pemberian upah 

penuh saat cuti fungsi reproduksi pada pekerja wanita? 

11. Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelangaran 

pemberian upah penuh saat cuti fungsi reproduksi pada pekerja 

wanita? 
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Instrumen Penelitian Disnaker 

“Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah Penuh Saat Cuti Fungsi 

Reproduksi Bagi Pekerja Wanita Di Tinjau Dari Pasal 1601 Huruf P Bagian 

8e KUHPerdata Dan UU No.13 Tahun 2003” 

Nama  : 

Alamat : 

Usia  : 

Pendidikan : 

Jabatan : 

Institusi : 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apa wewenang, tugas dan kewajiban dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi dalam melindungi hak pekerja? 

2. Menurut narasumber, Hak-hak apa saja yang diberikan upah penuh 

kepada pekerja wanita saat cuti fungsi reproduksi dalam Undang-

undang No.13 Tahun 2003 dan KUHPerdata? 

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja 

wanita saat cuti fungsi reproduksi untuk memperoleh upah penuh 

menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan KUHPerdata? 

4. Apa sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang melangar dalam 

pemberian upah penuh saat cuti fungsi reproduksi bagi pekerja 

wanita? 
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5.  Apakah semua hak-hak pekerja wanita itu sudah terpenuhi? 

6. Apakah ada prosedur khusus dalam pengajuan cuti fungsi reproduksi 

dan pemberian upah nya? 

7. Ada berapa banyak kasus tentang pelangaran hak pemberian upah 

penuh saat cuti fungsi reproduksi? 

8. Apakah Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang perlindungan 

hukum pada pembayaran upah penuh saat cuti fungsi reproduksi dan 

KUHPerdata tentang pembayaran upah penuh pada pekerja wanita 

yang berlaku itu sudah dilaksnakan dengan baik? 

9. Hambatan apa yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum 

dan pelaksanaan penegakan hukum berkaitan dengan pemberian upah 

penuh saat cuti fungsi reproduksi pada pekerja wanita? 

10. Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelangaran 

pemberian upah penuh saat cuti fungsi reproduksi pada pekerja 

wanita? 
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KUESIONER 

Mohon kesediaan Ibu/Saudari untuk mengisi daftar pernyataan di bawah ini dengan 

memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan yang Ibu/Saudari 

rasakan yang sesungguhnya. Besar harapan saya kiranya jawaban yang Ibu/Saudari berikan 

seobyektif mungkin karena sangat membantu keakuratan data dari penelitian ini. 

A Identitas Responde 

Nama : _________________________________________________________________  

Propinsi tempat anda tinggal : _____________________ Kota :  ____________________  

Berapakah Gaji/Upah yang anda terima : ______________________________________  

1. Berapakah usia Anda saat ini? 

 Antara 17 sampai 20 tahun 

 Antara 21 sampai 30 tahun 

 Antara 31 sampai 40 tahun 

 Antara 41 sampai 50 tahun 

 Antara 51 sampai 60 tahun 

2. Jenis Kelamin Anda 

 Laki-Laki 

 Perempuan 

3. Tingkat pendidikan terakhir Anda? 

 SLTP/SMP 

 SLTA/SMA/SMU 

 Diploma 

 Sarjana (S1) 

 Pasca Sarjana (S2) 

 Doktoral (S3) 

 Lainnya, sebutkan __________________ 

4. Apakah profesi Anda sekarang? 

 Pegawai Swasta 

 Wiraswasta (Pengusaha) 

 Pegawai Negeri Sipil 

 Pelajar/Mahasiswa 

 Lainnya, sebutkan ________________  

B Daftar Pertanyaan 

1. Apakah Anda perna melakukan cuti fungsi reproduksi 

(hamil/melahirkan/menyusui/haid/keguguran)? 

 Ya 

 Kadang-kadang 

 Tidak 
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2. Apakah hak Anda yaitu cuti di berikan secara penuh/maksimal? 

 Ya 

 Kadang-kadang 

 Tidak 

3. Apakah hak Anda yaitu pemberian upah penuh saat cuti fungsi reproduksi 

(hamil/melahirkan/menyusui/haid/keguguran) sudah di berikan secara penuh ? 

 Ya 

 Kadang-kadang 

 Tidak 

4. Apakah saat Anda mengalami hamil/melahirkan/menyusui/haid/keguguran di 

perbolehkan untuk melakukan cuti fungsi reproduksi? 

 Ya 

 Kadang-kadang 

 Tidak 

5. Apakah Anda merasa hak-hak Anda sebagai pekerja wanita sudah di lindungi 

dengan penuh? 

 Ya 

 Kadang-kadang 

 Tidak 

6. Apakah pembayaran Gaji/Upah Anda dibayarkan secara langsung? 

 Ya 

 Kadang-kadang 

 Tidak 

7. Apakah pembayaran Gaji/Upah pernah mengalami keterlambatan? 

 Ya 

 Kadang-kadang 

 Tidak 

8. Apakah Gaji/Upah yang Anda terima sudah mencukupi kebutuhan Anda dan 

keluarga? 

 Ya 

 Kadang-kadang 

 Tidak 

9. Apakah Anda memiliki pendapatan di luar kerja? 
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 Ya 

 Kadang-kadang 

 Tidak 

10. Apakah Gaji/Upah Anda sudah sesuai UMR/UMK? 

 Ya 

 Kadang-kadang 

 Tidak 

 

 


