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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri 

manusia secara kodrati yang bersifat universal.1 Oleh karena itu hak asasi 

manusia harus dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, 

dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.  

Penegakan hak asasi manusia merupakan mata rantai yang tak 

terputus dari prinsip demokrasi, negara hukum, dan kedaulatan rakyat. Oleh 

karena itu, pemerintahan yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat mustahil 

dapat diwujudkan bila tidak menegakkan hak asasi manusia.  

Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 

merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia. Guna menjamin 

penegakan hak asasi manusia tersebut, isu yang harus diperhatikan adalah 

adanya pemberi kerja yang melakukan diskriminasi dan tidak 

memperhatikan hak pekerja perempuan tersebut. 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut 

Piagam PBB) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 mempunyai 

tujuan untuk terwujudnya perdamaian dunia dalam penghapusan segala 

bentuk diskriminasi guna menjamin hak asasi manusia. Pasal 2 Piagam PBB 

menegaskan bahwa : 

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in 
this Declaration, without distinction of any kind, such as race, 

                                                            
1Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta : Kencana 
Preneda Media Group, 2012), hlm. 138. 
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colour, sex, language, religion, political or other opinion, 
national or social origin, property, birth or other status.  
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the 
political, jurisdictional or international status of the country or 
territory to which a person belongs, whether it be independent, 
trust, non-self-governing or under any other limitation of 
sovereignty”. 
 

Kalimat tersebut di atas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu :  

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang diatur 
dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, 
asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status 
lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar 
status politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara 
atau daerah dari mana seseorang berasal, baik yang merdeka, 
kepercayaan, non-pemerintahan sendiri atau berada di bawah 
batasan kedaulatan yang lain”. 
  

Kemudian mengenai penghapusan bentuk diskriminasi juga dipertegas 

dalam Pasal 7 dan 23 ayat 2 Piagam PBB.  Pasal 7 Piagam PBB berbunyi :  

“All equal before the law and are entitled without any 
discrimination to equal protection against any dsicrimination in 
violation of this Declaration and against any incitement to such 
dicrimination”. 
 

Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

“Setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak tanpa 
diskriminasi atas perlindungan yang sama terhadap bentuk 
diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap 
hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut”. 

  
Penghapusan diskriminasi dalam bekerja dinyatakan secara tegas 

dalam Pasal 23 ayat 2 Piagam PBB yang berbunyi : 

“Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay 
for equal work” 
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Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu :  

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas pengupahan yang 
sama untuk pekerjaan yang sama.  

 
Selain itu, penghapusan diskriminasi juga diatur dan dijamin dalam 

dasar konstitusi negara Indonesia dan Malaysia yaitu pada Pasal 28I ayat 2 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD 1945) dan Pasal 8 ayat 1 Konstitusi Federal Malaysia.  

Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 berbunyi: 

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 
 

Pasal 8 ayat 1 Konstitusi Federal Malaysia berbunyi: 

“All persons are equal before the law and entitled to the equal 
protection of the law.” 
 

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 
 

“Setiap orang adalah sama di hadapan hukum dan berhak atas 
perlindungan hukum yang sama”. 

  
International Labour Organization (selanjutnya disebut ILO) sebagai 

organisasi perburuhan internasional dari badan perserikatan bangsa-bangsa2 

telah membuat konvensi-konvensi untuk melindungi hak pekerja 

perempuan, yakni ILO Convention No. 45 Concerning The Employment of 

Women on Underground Work in All Kind of Mine, ILO Convention No. 

100 Concerning Equal Remuneration dan ILO Convention No. 111 

Concerning Discrimination (Employment and Occupation). Selain ketiga 

                                                            
2 International Labour Organization, http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lan 
g-en/index.htm, diunduh 28 Nopember 2013. 
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konvensi tersebut ILO juga telah membuat konvensi untuk menghapus 

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women.  

Keempat konvensi yang telah dibuat oleh ILO diatas telah diratifikasi 

oleh Indonesia, yakni melalui Indonesia Staatblad 1937 Nomor 219 

menyatakan berlakunya ILO Convention No. 45 Concerning The 

Employment of Women on Underground Work in All Kind of Mine (untuk 

selanjutnya disebut Konvesi ILO 45), Undang-Undang Nomor 80 Tahun 

1957 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 

No. 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk 

Pekerjaan yang Sama Nilainya (untuk selanjutnya disebut Konvensi ILO 

100), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO 

Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment 

and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan 

dan Jabatan) (untuk selanjutnya disebut Konvensi ILO 111), dan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (untuk selanjutnya disebut 

CEDAW).  

Selain Indonesia, Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Againts Women juga telah diratifikasi Malaysia pada tahun 

1995.3 Meskipun Malaysia belum meratifikasi ILO Convention No. 45 

Concerning The Employment of Women on Underground Work in All Kind 
                                                            
3 http://www.wao.org.my/ 
Convention+on+the+Elimination+of+All+Forms+of+Discrimination+Against+Women+%28CED
AW%29_52_5_1.htm diunduh tanggal 15 Desember 2013. 
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of Mine, ILO Convention No. 100 Concerning Equal Remuneration dan ILO 

Convention No. 111 Concerning Discrimination (Employment and 

Occupation). Ratifikasi CEDAW tersebut menegaskan kembali komitmen 

Malaysia untuk memberikan hak asasi manusia kepada perempuan.4 

Melihat konsistensi Indonesia dan Malaysia dalam meratifikasi 

konvensi ILO mengenai perlindungan pekerja perempuan, membuktikan 

bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang menghormati hak 

asasi perempuan. Indonesia dan Malaysia sama-sama menjamin 

perlindungan hukum bagi pekerja perempuan masing-masing negara. 

Pengaturan mengenai pekerja perempuan di Indonesia dan Malaysia telah 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan masing-

masing negara. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi Indonesia 

maupun Malaysia sama-sama telah memberikan perlindungan hukum 

terhadap penghapusan tindakan diskriminasi terhadap setiap orang termasuk 

perempuan. 

Namun menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin 

Iskandar, menyatakan suatu pengakuan terhadap eksistensi diskriminasi 

terhadap pekerja perempuan. Selain pemecatan pekerja perempuan yang 

sedang hamil, diskriminasi juga terjadi dalam hal upah, tunjangan, 

kesempatan mengikuti pelatihan hingga kesempatan meningkatkan karir.5  

Hal ini selaras dengan kasus pemecatan Nurely Yudha Sinaningrum, staf 
                                                            
4 Ibid. 
5 http://bisnis.liputan6.com/read/469450/pekerja-perempuan-di-indonesia-masih-alami-
diskriminasi diunduh tanggal 15 Desember 2013. 
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ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena sedang hamil tua pada 

tanggal 03 Agustus 2011. Nurely Yudha Sinaningrum dipecat oleh anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan digantikan oleh pekerja laki-laki.6 

Diskriminasi terhadap pekerja perempuan juga terjadi di Malaysia. 

qHal ini dapat dibuktikan melalui data yang didapatkan dari Human 

Resources Departement, Ministry Foreign Affairs, yang mencatat jumlah 

pekerja perempuan di sektor Middle Management sebanyak 26 (dua puluh 

enam) orang sedangkan jumlah pekerja laki-laki sebanyak 235 (dua ratus 

tiga puluh lima) orang dan jumlah pekerja perempuan di sektor High 

Management sebanyak 6 (enam) orang sedangkan jumlah pekerja laki-laki 

sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.7 Data tersebut menyiratkan 

bahwa diskriminasi bagi perempuan di Malaysia masih memiliki 

eksistensi. 

Uraian di atas, mencerminkan masih terdapat permasalahan dalam 

pemberian perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Indonesia dan 

Malaysia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik 

melakukan kajian hukum dengan judul “Studi Perbandingan Hukum 

Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan di Indonesia 

dan Malaysia.” 

 

 

                                                            
6 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e4e348fccb12/hamil-tua-staf-ahli-anggota-dpr-
dipecat diunduh tanggal 15 Desember 2013 
7 refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=41174e424&skip=0&query=women%20employee%20
discrimination&coi=MYS diunduh tanggal 15 Desember 2013. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain : 

1. Bagaimana perlindungan hukum pekerja perempuan di Indonesia dan 

Malaysia? 

2. Peraturan hukum negara manakah yang lebih memberikan 

perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari Penulisan skripsi dengan tema 

Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Khususnya Mengenai Perlindungan 

Hukum Pekerja Perempuan di Indonesia dan Malaysia adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk memaparkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan 

ketentuan pekerja perempuan di Indonesia dan Malaysia. 

b. Untuk memaparkan dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum 

bagi pekerja perempuan di Indonesia dan Malaysia. 

c. Untuk memaparkan dan menganalisis peraturan hukum negara 

manakah yang lebih baik dalam mengatur ketentuan pekerja 

perempuan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi 

semua pembaca, khususnya : 

a. Bagi Pemerintah 
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Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai kuasa untuk 

membuat hukum. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum di Indonesia 

khususnya hukum ketenagakerjaan dan menjadi bahan bagi 

pemerintah untuk mengkaji ketentuan-ketentuan pekerja perempuan. 

b. Bagi Pengusaha dan Pekerja 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

maupun pengetahuan kepada pengusaha dan pekerja mengenai hak-

hak maupun kewajiban-kewajibannya yang diberikan undang-undang 

khususnya pekerja perempuan. 

c. Bagi Akademisi 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu 

pengetahuan kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen 

sehingga dapat menambah wawasan khususnya tentang ketentuan-

ketentuan pekerja perempuan baik di Indonesia maupun di Malaysia. 
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