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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 

Sabang sampai Merauke, di mana di dalamnya terdapat populasi 

kependudukan yang sangat meningkat pada setiap tahunnya. Mulai dari pria 

dan wanita yang di mana disetiap wilayahnya tidak terbagi rata, dengan 

demikian meningkat pula para tenaga kerja mulai dari pria dan wanita usia 

produktif dan usia non-produktif. 

Meningkatnya populasi penduduk di Indonesia meningkat pula jumlah 

para pencari kerja karena ketidakseimbangan antara pria dan wanita serta 

ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan yang ada membuat para pencari 

kerja tidak memperdulikan gender diantara masing-masing para buruh 

tersebut, bahkan disejumlah tempat kerja yang seharusnya dilakukan oleh pria 

tetapi dilakukan oleh wanita. Seakan pekerjaan yang mereka lakukan adalah 

pekerjaan yang dapat dilakukan siapapun. Setiap pekerja/buruh mempunyai 

hak untuk memperoleh perlindungan atas : 

a. Keselamatan kerja 

b. Moral dan kesusilaan 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai agama
1
 

                                                           
1 Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan 2003,  Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.108. 
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Sebagaimana telah diterangkan bahwa para pekerja/buruh berhak 

mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kodratnya dengan tidak 

membedakan antara pria dan wanita dalam batas kewajaran tetapi tidak pula 

adanya diskriminasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum terhadap para 

pekerja/buruh.  

Pembagian waktu antara pria dan wanita sangatlah penting juga di 

maksudkan agar terdapat perbedaan antara jam kerja pria dan wanita yang 

nantinya akan berdampak pada upah, jaminan, keselamatan dan keamanan 

bagi pekerja/buruh pria dan wanita. Adanya jaminan dan keamanan 

pekerja/buruh khususnya wanita selama di tempat kerja, serta penyedian 

angkutan antar jemput juga sangat perlu dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah pemberian hak-hak khusus 

terkait waktu istirahat.
2
 

Terdapat banyaknya kasus di Indonesia di mana para pekerja/buruh 

wanita bekerja tidak pada aturan yang sesuai dengan aturan ketentuan 

Undang-undang yang telah dibuat membuat banyaknya pekerja/buruh wanita 

yang bekerja di malam hari mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan. 

Oleh karena itu, pekerja/buruh wanita dilarang untuk bekerja di malam hari 

dan apabila terjadi kerja lembur pada malam hari pekerja/buruh wanita 

mendapatkan uang lembur sesuai dengan jam kerja lemburnya hal ini 

dimaksudkan agar para pekerja/buruh wanita mendapatkan haknya dan uang 

lembur tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan keluarganya agar tercapai kesejahteraan di keluarga para 

                                                           
2 Aloysius Uwiyono, 2014, Asas-asas Hukum Perburuhan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 87-88. 
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pekerja/buruh wanita. Sesuai dengan pasal 88 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan mengenai pengupahan bahwa, kebijakan 

pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi : 

a. Upah minimum 

b. Upah kerja lembur 

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya 

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 

f. Bentuk dan cara pemabyaran upah 

g. Denda dan potongan upah 

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 

i. Struktur dan skala pengupahan yang profesional 

j. Upah untuk pembayaran pesangon  

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan 

Pengupahan yang terdapat dalam pasal 88 ayat 2 huruf b sudah sangat 

jelas apabila terjadi jam kerja lembur bagi para pekerja/buruh wanita 

mendapatkan hak berupa upah sesuai dengan jam kerja lembur yang ditelah 

dikerjakannya dan upah yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara pihak 

perusahaan dan pekerja/buruh wanita tersebut dan tidak boleh lebih rendah 

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perusahaan tidak 

memberikan upah sebgaimana yang telah ditetapkan maka pihak perusahaan 

terhadap perjanjian atau kesepakatan tersebut akan batal demi hukum. Oleh 
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karena itu semua hak dan kewajiban bagi tenaga kerja wanita telah ditetapkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. 

Untuk kepentingan dalam penulisan penelitian ini maka penulis 

mengambil penelitian disebuah industri garment Bule-bule yang bergerak 

dalam hal penjahitan pakaian-pakaian yang digunakan dalam jumlah yang 

banyak karena di dalamnya kebanyakan para pekerjanya adalah wanita maka 

penulis tetarik untuk melakukan penelitian terkait dengan jam kerja dan juga 

upah yang diberikan perusahaan kepada para pekerja/buruh wanita tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba melakukan 

penelitian untuk melakukan analisa mengenai hal-hal yang terjadi pada 

pekerja/buruh wanita mengenai pelaksanaan jam kerja yang terkait dengan 

upah dan kesejahteraan para pekerja/buruh wanita yang dihubungkan dengan 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka 

penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian skripsi hukum 

dengan judul : “PELAKSANAAN JAM KERJA BAGI TENAGA KERJA 

WANITA TERKAIT DENGAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN DI 

BULE-BULE GARMENT SURAKARTA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Waktu Jam Kerja Wanita yang di 

atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan ? 
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2. Bagaimanakah upaya Bule-Bule Garment Surakarta terkait dengan upah 

dan kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Wanita ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembagian Waktu Jam Kerja Wanita yang 

di atur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan. 

2. Untuk mengetahui upaya Bule-Bule Garment terkait dengan upah dan 

kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Wanita. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran tentang keadaan tenaga kerja 

khusunya wanita di Bule-Bule Garment Surakarta yang berkaitan dengan 

pembagian waktu jam kerja atas kesesuian dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta membantu penulis 

dalam kemampuannya untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta 

kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Hukum perburuhan atau yang sekarang dikenal dengan istilah hukum 

ketenagakerjaan memberikan pengertian menurut ahli hukum Imam Soepomo 

yaitu hukum perburuhan adalah norma atau aturan tertulis atau tidak tertulis 

yang mengatur antara hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau 

buruh.
3
 

Waktu kerja antara pria dan wanita berbeda-beda di mana wanita 

dilarang untuk bekerja di malam hari. Menurut Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan penjelasannya mengenai 

perlindungan pada pekerja/buruh wanita dengan jam kerja yang juga telah di 

tentukan dan perusahaan yang memperkerjakan para pekerja/buruh wanita 

untuk dapat mempekerjakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah dalam undang-undang tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka kewajiaban dari perusahaan yang 

memperkerjaan para tenaga kerja wanita diharapkan dapat memberikan hak 

dan kewajiabannya sebagai perusahaan apabila telah terjadi kelebihan jam 

kerja terhadap wanita yang mengakibatkan lemburnya jam kerja maka dalam 

ketentuan aturan harus adanya upah atau uang lembur yang diberikan oleh 

perusahaan sesuai sebagaimana mestinya. Dimungkinkan dengan adanya uang 

lembur yang diberikan oleh perusahaan tersebut akan berdampak pada 

kesejahteraan tenaga kerja wanita yang dapat menunjang pemenuhan biaya 

kebutuhan para tenaga kerja wanita di Bule-Bule Garment. 

                                                           
3 Joni Bambang, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pustaka Setia. Hal, 45. 
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Para pekerja/buruh wanita juga dapat merasakan tidak terjadinya 

diskriminasi kepada mereka dikarenakan dengan adanya aturan yang telah 

diberikan oleh Pemerintah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diharapkan dapat berperan secara 

transparan agar kualitas para pekerja/buruh wanita dapat berjalan dengan baik. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya.
4
  

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan secara yuridis empiris. Penelitian yang di mana 

bukan hanya berdasarkan aturan perundang-undangan tetapi juga dikaitkan 

dengan data dilapangan berupa wawancara terhadap narasumber. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum, sifat yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif.
5
 Jenis penelitian deskriptif ini 

digunkan untuk menggambarkan suatu keadaan atau gejala yang secara 

langsung dilihat oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data secara 

                                                           
4 Kelik Wardiono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal), Surakarta: UMS press, hal. 

6. 
5 Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 35. 
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jelas mengenai Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja khususnya 

wanita di Bule-Bule Garment terhadap jam kerja yang diatur dalam UU 

No.13 Tahun 2003. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis dalam meneliti dan 

melakukan pengumpulan data dilakukan di Bule-Bule Garment sebuah 

industri garment di Surakarta beralamat di Bibis Wetan RT 01/RW 19 

Gilingan, Banjarsari, Surakarta. 

4. Jenis Data 

Jenis data yang disajikan berupa data primer dan data sekunder 

antara lain: 

a. Data Primer adalah keterangan atau data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber pertama dilapangan melalui proses wawancara 

terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang 

diperlukan dalam penelitian.
6
 Data yang diperoleh dari Bule-Bule 

Garment sebuah Industri konveksi penjahitan kain batik. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh sesuai dengan penelitian ini. 

Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

                                                           
6 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),  hal. 10. 
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c) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. 

d) Peraturan Badan Peyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Kendali Mutu dan 

Kendali Biaya pada Peyelenggaraan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan 

Upah Kerja Lembur. 

f) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-04/MEN/1998 

Tahun 1998. 

g) Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor SE-

08/M/BW/1999 Tahun 1999. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini yaitu berupa buku-buku atau tulisan-tulisan yang 

mendukung atau terkait dengan penelitian ini yang dijadikan 

pedoman dalam membahas masalah yang ditulis oleh penulis. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah: 
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a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, menganalisa, 

mengkaji data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Wawancara  

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai. Dalam penelitian ini dilakukan 

wawancara dari narasumber yaitu Pemilik Bule-Bule Garment 

Surakarta dan para tenaga kerja wanita. 

c. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung di mana penulis 

melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti di Bule-Bule 

Garment Surakarta. 

6. Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

metode analisa kualitatif. Metode ini dilalukan dengan cara memperoleh 

data dari narasumber secara lisan maupun tulisan yang kemudian 

dihubungkan dengan data-data yang diteliti secara jelas dan nyata yang 

kemudian dihubungkan untuk ditarik kesimpulan. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 

sistematika skripsi maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab 

antara lain: 
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Bab I Pendahuluan berisi antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

Bab II  Tinajaun Pustaka berisi Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja, 

Tinjauan Umum Tentang Jam Kerja dan Wanita, Tinjauan Umum Tentang 

Upah dan Jaminan Sosial. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menjelaskan mengenai 

penelitian dan pembahasan yang diteliti berupa jawaban pokok permasalahan 

yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai pelaksanaan pembagian 

waktu jam kerja wanita yang di atur dalam Undang-undang  Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Upaya Bule-Bule Garment terkait dengan 

upah dan kesejahteraan bagi tenaga kerja wanita.  

Bab IV Penutup ini merupakan kesimpulan dan saran dari rumusan 

masalah yang menjadi objek dalam penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


