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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Teoritis 

1. Sistem Hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia 
 

Subekti mengemukakan bahwa suatu sistem adalah suatu 

susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas 

bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu 

rencana atau pola hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. 

Sistem yang baik, tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih 

(overlapping). Belleffoid mengatakan pula bahwa sistem hukum 

adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu 

berdasarkan asas-asas tertentu.7 

Sistem hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Sistem Hukum 

Eropa Benua atau sering juga disebut Civil Law System dan Sistem 

Hukum Inggris atau sering juga disebut Common Law System.8 

Indonesia dan Malaysia merupakan 2 (dua) negara yang 

mempunyai sistem hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut karena 

Indonesa dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Negara Belanda 

sedangkan Malaysia oleh hegemoni kekuasaan Negara Inggris. Oleh 

karena itu, hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum Negara 

Indonesia dan Negara Malaysia. 

 

                                                            
7 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25212/4/Chapter%20I.pdf. Diunduh pada tanggal 
15 Desember 2013. 
8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 235. 
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a. Sistem Hukum Indonesia 
 

Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas 

konkordansi, maka hukum yang berlaku di Hindia Belanda 

sejalan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Belanda 

merupakan salah satu pendukung terkemuka sistem hukum 

Eropa Kontinental. Dengan demikian, secara mutatis 

mutandis sistem Eropa Kontinental dilaksanakan di Indonesia.9 

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh hagemoni kekuasaan 

Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang 

merupakan peninggalan Belanda.10 

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa 

Kontinental atau civil law ialah “hukum memperoleh kekuatan 

mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang 

berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di 

dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.” Prinsip dasar ini 

dianut dengan mengingat salah satu tujuan hukum yakni 

tercapainya kepastian hukum. Kepastian hanya dapat dicapai 

jika tindakan-tindakan hukum manusia diatur dengan peraturan-

peraturan tertulis. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, melainkan 

                                                            
9 Nyoman Surata, “Sistem Hukum Indonesia : Unikum yang Dinamis”, http://fakultashukum-
universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-
yang-dinamis.html. Diunduh pada tanggal  28 Nopember 2013 
10 Budiman Ginting, “Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Altenatif  Metode Pembaharuan 
Hukum Indonesia”, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf, 
diunduh 28 Nopember 2013. 
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hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam 

batas-batas kewenangannya. Putusan hakim dalam suatu perkara 

hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (Res 

Ajudicata).11 

b. Sistem Hukum Malaysia 
 

Negara Malaysia adalah negara yang menganut sistem 

hukum Anglo Saxon atau yang juga disebut sebagai Common 

Law.12 Sistem hukum Malaysia terdiri dari hukum-hukum yang 

muncul dari tiga periode penting dalam sejarah Malaysia, yakni 

dari Kesultanan Malaka, penyebaran Islam ke Asia Tenggara, 

dan selanjutnya penyerapan budaya hukum pemerintahan 

kolonial Inggris yang memperkenalkan pemerintahan yang 

konstitusional dan sistem hukum anglo saxon.13 

Anglo Saxon atau common law merupakan sistem hukum 

yang mulai bekembang di Inggris pada abad ke XI. Common 

law sering disebut sebagai “Unwritten Law” (tidak tertulis), 

namun hal ini tidak sepenuhnya benar sebab dalam common law 

juga dikenal sumber-sumber hukum yang tertulis (statutes). 

Sumber hukum dalam sistem hukum common law ialah putusan-

                                                            
11 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Ed.2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 
hlm. 69 
12 Embassy of Malaysia at Washington D.C, http://www.erieri.co.uk/freedata/HRCodes/ 
MALAYSIA.htm, diunduh 28 Nopember 2013. 
13http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Documents/Global%20Dispute%20Resolution/Di
spute%20Resolution%20Around%20the%20World/dratw_malaysia_2011.pdf. Diunduh pada 
tanggal 28 Nopember 2013. 
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putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan 

tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara.14 

Sumber dalam sistem Common Law ialah putusan 

pengadilan dan melalui putusan pengadilanlah kaidah-kaidah 

hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat secara 

umum. Selain dari putusan pengadilan, dalam sistem Common 

Law juga dikenal kebiasaan, peraturan perundang-undangan 

yang bersifat tertulis dan peraturan administrasi negara. 

Sumber hukum kebiasaan, peraturan perundang-undangan 

dan peraturan administrasi negara dalam sistem Common Law 

tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki seperti halnya 

dalam Civil Law. Dalam sistem Common Law, hakim memiliki 

wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan yang berlaku 

dan membuat putusan dengan menciptakan prinsip-prinsip 

hukum baru yang menjadi pegangan bagi hakim-hakim lainnya 

untuk mengadili perkara yang sejenis.15 

2. Pekerja Perempuan Menurut Hukum Internasional 
 

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan menurut 

hukum internasional secara tegas terdapat pada The Universal 

Declaration of Human Right (Piagam PBB) dan Konvensi 

International labour Organisation (ILO).  

                                                            
14 R. Abdoel Djamali, Op.Cit, hlm. 70 
15 Ibid., hlm. 71. 
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a. Piagam Persekutuan Bangsa-Bangsa atau The Universal 
Declaration of Human Right 

 
Piagam Persekutuan Bangsa-Bangsa atau The Universal 

Declaration of Human Right merupakan landasan hukum 

perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bersifat 

umum, belum secara khusus diperuntukkan bagi pekerja 

perempuan. Pasal 2 Piagam PBB berbunyi : 

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth 
in this Declaration, without distinction of any kind, such as 
race, 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 diatas 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. 
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Mengenai penghapusan bentuk diskriminasi dipertegas 

dalam Pasal 7 dan Pasal 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 segala bentuk 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” 

 
Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu :  

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

 
b. Konvensi International Labour Organisation 
 

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam 

Konvesi International Labour Organisation terdapat pada ILO 

Convention No. 45 Concerning The Employment of Women on 

Underground Work in All Kind of Mine (untuk selanjutnya 

disebut Konvensi ILO 45), ILO Convention No. 100 Concerning 

Equal Remuneration (untuk selanjutnya disebut Konvensi ILO 
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100), ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination 

(Employment and Occupation) (untuk selanjutnya disebut 

Konvensi ILO 111) dan Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Againts Women (untuk selanjutnya 

disebut CEDAW). 

1) International Labour Organisation Convention No. 45 
Concerning The Employment of Women on 
Underground Work in All Kind of Mine 

 
Rumusan perlindungan hukum terhadap perempuan 

terdapat pada Konvensi ILO 45. Konvensi secara tegas 

melarang penempatan pekerja perempuan untuk bekerja 

bawah tanah untuk melakukan kegiatan tambang. 

Konvensi ini merupakan satu-satunya perjanjian 

internasional yang secara khusus mengatur keberadaan 

pekerja perempuan. 

2) International Labour Organisation Convention No. 
100 Concerning Equal Remuneration 

 
Rumusan perlindungan hukum terhadap pekerja 

perempuan terkandung dalam Pasal 1 ayat 2 Konvensi 

ILO 100. Dalam pasal tersebut disyaratkan pemberian 

upah yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk 

pekerjaan serupa ditetapkan tanpa diskriminasi 

berdasarkan jenis kelamin. 

3) International Labour Organisation Convention No. 
111 Concerning Discrimination (Employment and 
Occupation) 
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Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dalam 

Konvensi ILO 111 terdapat pada Pasal 2 yang 

mengharuskan setiap peserta konvensi untuk 

mencanangkan sebuah kebijakan nasional yang 

mendukung kesetaraan pekerjaan dan jabatan dengan 

maksud untuk menghilangkan diskriminasi. 

4) Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Againts Women 

 
Perlindungan hukum terhadap perempuan lebih eksplisit 

diatur dalam Convention on the Elimintion of All Forms 

of Discrimination Againts Women (untuk selanjutnya 

disebut CEDAW). Konvensi diadopsi untuk menjadi 

instrumen standart internasional yang menetapkan secara 

universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki 

dan perempuan. Hak-hak perempuan secara tegas 

dinyatakan dalam Pasal 7 CEDAW, antara lain : 

1) Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan 

umum dan untuk dapat dipilih dalam  pemilihan 

umum untuk semua lembaga yang didasarkan atas 

pemilihan umum; 

2) Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan 

pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk 
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menduduki jabatan publik dan menjalankan segala 

fungsi publik pada seluruh tingkatan pemerintahan; 

3) Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi 

non-pemerintah dan asosiasi-asosiasi yang 

berkenaan dengan kehidupan publik dan politik 

negara. 

3. Pekerja Perempuan Menurut Hukum Indonesia 
 

a. Konstitusi Negara Indonesia 
 

Hak perempuan tersirat dalam landasan konstitusional di 

Indonesia, yakni terdapat dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 

(selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi:  

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 
itu.” 

 
Merujuk pada pasal diatas, atas dasar apapun segala 

bentuk perlakuan diskriminatif tidak boleh dilakukan kepada 

siapapun tidak terkecuali pekerja perempuan.  

b. Istilah Perempuan 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perempuan 

adalah orang (manusia) yang mempunyai puki; dapat 

menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.16 Kata 

                                                            
16 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai 
Pustaka, 2002), hlm. 856.   

Febri Jaya, Studi Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Di Indonesia Dan  Malaysia, 2014 
UIB Repository©2014



18 
 

perempuan merupakan sebutan untuk orang yang telah dewasa 

maupun anak-anak17, berbeda dengan kata wanita merupakan 

sebutan untuk orang dewasa saja18. Menurut pasal 108 BW, 

seorang perempuan yang bersuami memerlukan bantuan atau 

izin (kuasa tertulis) dari suaminya untuk mengadakan suatu 

perjanjian. Namun ketentuan pasal 108 BW tersebut telah tidak 

berlaku lagi sejak diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk 

Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang (selanjutnya disebut 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963). 

Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut Undang-

Undang Ketenagakerjaan) menyatakan pengusaha dilarang 

memperkerjakan pekerja perempuan yang berumur kurang dari 

18 (delapan belas) tahun antara pukul 23.00 sampai dengan 

pukul 07.00. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut Penulis 

menganalogikan bahwa usia dewasa seorang perempuan adalah 

18 (delapan belas) tahun.  

Ketentuan usia dewasa tersebut berbeda dengan ketentuan 

dewasa dalam Pasal 330 BW yang menyatakan usia dewasa 

adalah genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah 

melaksanakan perkawinan.  

                                                            
17 http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan diunduh tanggal 15 Desember 2013. 
18 http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita diunduh 15 Desember 2013. 
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Seseorang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) 

tahun tetapi telah melaksanakan perkawinan dianggap dewasa 

menurut ketentuan Pasal 330 BW. Pasal ini memiliki hubungan 

yang erat dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perkawinan). Dimana pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan 

menyatakan seorang laki-laki yang diizinkan untuk 

melaksanakan perkawinan adalah yang telah genap berusia 19 

(sembilan belas) tahun sedang untuk perempuan berusia 16 

(enam belas) tahun. 

Pada asasnya Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan menjadi lex specialis derogat legi generali dari 

ketentuan Pasal 330 BW dan Pasal 7 Undang-Undang 

Perkawinan, sehingga usia dewasa seorang perempuan untuk 

dapat bekerja adalah 18 (delapan belas) tahun.    

c. Istilah Tenaga kerja 
 

Dalam hukum ketenagakerjaan terdapat berbagai istilah 

yang perlu kita cermati, antara lain istilah tenaga kerja, pekerja, 

pemberi kerja dan pengusaha. Berbagai istilah tersebut perlu kita 

cermati guna menghindari terjadinya perbedaan pendapat dalam 

menggunakan istilah tersebut. 

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
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melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Jamsostek), tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Kedua pengertian tenaga kerja yang tersebut diatas 

terdapat perbedaan ruang lingkup hubungan kerja. Ruang 

lingkup hubungan kerja yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 2 

Undang-Undang Jamsostek lebih luas, karena orang yang 

melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja juga dikategorikan 

tenaga kerja, sedangkan definisi tenaga kerja dalam Pasal 1 ayat 

2 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengenal hal 

tersebut.19  

Perbedaan pengertian tenaga kerja dalam kedua undang-

undang diatas dipengaruhi oleh Undang-Undang Jamsostek 

yang diundangkan sebelum adanya Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, sehingga pengertian tenaga kerja yang 

                                                            
19 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2003), hlm. 16. 
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terdapat dalam Undang-Undang Jamsostek masih merujuk ke 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. 

d. Istilah Pekerja/Buruh 
 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang dimaksud pekerja/buruh adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Pengertian diatas terlihat bahwa pengertian 

pekerja/buruh tidak terlepas dari unsur bekerja dan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oleh karena itu, hanya 

seserang yang telah bekerja dan menerima upah dapat disebut 

pekerja.20  

Menurut Lalu Husni, pekerja adalah: 

“Pekerja adalah tenaga kerja, akan tetapi tenaga kerja belum 
tentu pekerja.”21 

 
Istilah buruh memang sangat populer di Indonesia. 

Menurut Budiono, kata buruh sering diidentikkan dengan 

sebutan pekerjaan kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan 

rendah. Bahkan pada zaman kolonial dahulu terdapat 

penggunaan istilah kuli, mandor, dan sejenisnya yang 

                                                            
20 Ibid., hlm. 20. 
21 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003, edisi revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 3. 

Febri Jaya, Studi Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Di Indonesia Dan  Malaysia, 2014 
UIB Repository©2014



22 
 

menempatkan buruh pada posisi yang lemah dibawah kekuasaan 

penguasa.22 

Secara filosofis istilah pekerja/buruh dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan adalah mengadopsi istilah yang 

digunakan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh) yang pada saat 

itu pemerintah menghendaki penggunaan istilah pekerja karena 

istilah buruh yang berkonotasi dengan pekerja kasar dan juga 

kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan. 

Sehingga pada era orde baru istilah serikat buruh diganti 

menjadi istilah serikat pekerja.23 

Pada masa era orde baru, setelah istilah serikat buruh 

diganti menjadi istilah serikat pekerja, timbul ketakutan 

dikalangan pekerja/buruh terhadap penggunaan istilah pekerja, 

karena serikat pekerja saat itu sangat sentralistik, sehingga para 

pekerja/buruh saat itu tidak dapat secara bebas untuk 

membentuk organisasi pekerja/buruh yang lain. Serikat pekerja 

saat itu juga tidak merespon tuntutan dari pekerja/buruh yang 

menuntut pemenuhan hak-hak dari pekerja/buruh. 

Pada saat Rancangan Undang-Undang Serikat 

Pekerja/Buruh kembali dibahas dibadan legislatif memunculkan 
                                                            
22 Ibid., hlm. 1. 
23 Lalu Husni, Op.cit, hlm. 20. 
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perdebatan penggunaan istilah pekerja dan buruh. Pemerintah 

menginginkan penggunaan istilah pekerja akan tetapi dari 

kalangan pekerja/buruh menginginkan penggunaan istilah 

buruh, maka perdebatan dalam rancangan Undang-Undang 

Serikat Pekerja/Buruh saat itu mengambil jalan tengah yang 

mensejajarkan istilah pekerja dan buruh dengan penggunaan 

istilah pekerja/buruh.24 

e. Pemberi Kerja 
 

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan 

hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Pembuat undang-undang membuat pengertian pemberi kerja 

dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan 

sangat luas. Hal tersebut untuk menghindari adanya pihak yang 

mempekerjakan pekerja/buruh dengan tidak menkategorikan 

dirinya sebagai pengusaha yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 

Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya pekerja/buruh 

yang bekerja pada sektor informal.25 

f. Pengusaha 
 

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

Pengusaha adalah: 
                                                            
24 Ibid. 
25 Ibid., hlm. 37. 
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a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 
miliknya; 

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar 
wilayah Indonesia. 

 
Secara filosofis, istilah pengusaha sama halnya dengan 

istilah pekerja/buruh, yakni mengadopsi dari undang-undang 

sebelumnya. Definisi pengusaha pada Pasal 1 ayat (5) Undang-

Undang Ketenagakerjaan mengadopsi definisi pengusaha dari 

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Jamsostek. 

Menurut pendapat Racmat: 

“Pengusaha adalah seorang atau kumpulan orang yang 
mampu mengidenfikasi kesempatan-kesempatan usaha 
(bussiness opportunities) dan merealisasikannya dalam 
bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai.”26 

 
Penggunaan istilah majikan dan pengusaha juga 

menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Akan tetapi, 

seiring perkembangan zaman istilah majikan tampaknya sudah 

tidak sesuai lagi dan terkesan negatif, sehingga pembuat 

undang-undang mengubah istilah majikan menjadi pengusaha 

yang artinya lebih luas dan lebih positif. Dikatakan lebih luas 

karena majikan belum tentu pengusaha, akan tetapi pengusaha 

sudah pasti majikan.27 

                                                            
26 Abdul Khakim, Op.cit., hlm. 4. 
27 Ibid. 
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g. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
 

Dalam Pasal 1233 BW dinyatakan bahwa tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena 

undang-undang. Dalam hal ini kata perikatan lebih luas dari 

pada perjanjian karena perikatan dapat dilahirkan dengan suatu 

persetujuan ataupun karena undang-undang, sedangkan 

perjanjian lahir karena suatu persetujuan. Dapat diartikan bahwa 

perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan 

perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang 

konkrit.28 

Menurut Pasal 1601a BW, perjanjian perburuan adalah: 
 

“Perjanjian mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan 
dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan, 
untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan 
menerima upah.” 

 
Definisi perjanjian kerja dalam Pasal 1601a BW tampak 

tidak seimbang, karena pekerja/buruh yang mengikatkan diri 

kepada pengusaha, sedangkan pengusaha tidak mengikatkan diri 

kepada pekerja/buruh. Sehingga, hal tersebut tampak seperti 

suatu perjanjian sepihak. 

Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

                                                            
28 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXXII, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm 122. 
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memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 

Sehingga sejak adanya perjanjian kerja, pekerja/buruh dan 

pengusaha telah saling mengikatkan diri untuk memenuhi hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut berbeda 

dengan definisi perjanjian kerja yang terdapat dalam Pasal 

1601a BW yang tampak sebagai suatu perjanjian sepihak. 

Dalam Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 

KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut Kepmen Ketentuan 

Pelaksana PKWT) menyatakan PKWT adalah perjanjian kerja 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan 

tertentu. 

Menurut pendapat Kosidin, perjanjian kerja dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

(selanjutnya disebut PKWT) dan perjanjian kerja untuk waktu 

tidak tertentu (selanjutnya disebut PKWTT).29 

h. Hubungan Kerja 
 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-

Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan 

antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian 

                                                            
29 Abdul Khakim, Op.cit., hlm. 58. 
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kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 

Maka hubungan kerja terjadi sejak adanya perjanjian kerja 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan terpenuhinya unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. 

i. Ketentuan Umum Yang Dilarang dalam Perjanjian Kerja 
 

Menurut Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan: 

“Ketentuan dalam perjanjian kerja mengenai hal besarnya 
upah dan cara pembayarannya serta syarat-syarat kerja yang 
memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. 

 
Dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa: 

“..........yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan 
adalah apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian kerja baik 
kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari 
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di 
perusahaan yang bersangkutan”. 

 
Menurut Pasal 55 Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah 

kecuali atas persetujuan para pihak, karena perjanjian kerja 

adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak. Menurut Pasal 1313 BW dinyatakan 

bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

Febri Jaya, Studi Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Di Indonesia Dan  Malaysia, 2014 
UIB Repository©2014



28 
 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih.  

Menurut Pasal 1338 BW dinyatakan suatu perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya, sehingga suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau 

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu. Dengan kata lain, sejak perjanjian kerja dibuat, 

maka para pihak dalam hal ini adalah pengusaha dan 

pekerja/buruh telah saling terikat dalam perjanjian tersebut. 

Dalam Pasal 127 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

dinyatakan perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan 

pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja 

bersama. Apabila perjanjian kerja bertentangan dengan 

perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja 

tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan 

dalam perjanjian kerja bersama. 

j. Larangan dan Ketentuan Pelaksana Dalam Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu 

 
Pembuatan PKWT pada dasarnya terdapat beberapa 

larangan dan ketentuan pelaksana yang perlu diperhatikan yakni 

yang terdapat dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Undang-

Undang Ketenagakerjaan yang juga terdapat dalam Kepmen 

Ketentuan Pelaksana PKWT. 
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Menurut Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa 

Indonesia dan huruf latin dan bila prinsip tersebut dilanggar, 

maka PKWT yang dibuat dinyatakan sebagai PKWTT. Bila 

terdapat suatu perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa asing, apabila kemudian hari terdapat perbedaan 

penafsiran antara kedua bahasa yang digunakan dalam 

perjanjian kerja tersebut, maka yang berlaku adalah perjanjian 

kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 

Selain ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang diuraikan diatas, Pasal 15 ayat (1) 

Kepmen Ketentuan Pelaksana PKWT juga menyatakan PKWT 

yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin 

berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.  

Apabila PKWT yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa asing dan kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara 

kedua bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerja, maka 

yang berlaku adalah perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa 

Indonesia, Sedangkan apabila PKWT yang tidak dibuat dalam 

bahasa Indonesia dan huruf latin, maka berubah menjadi 

PKWTT sejak adanya hubungan kerja. 

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

dinyatakan PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa 
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percobaan kerja. Bila adanya masa percobaan kerja yang 

disyaratkan dalam PKWT, maka masa percobaan kerja yang 

disyaratkan adalah batal demi hukum. Selain itu, prinsip PKWT 

juga terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang menyatakan: 

“PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang 
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan 
selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali 
selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang 
diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang 
bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan 
produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang 
masih dalam percobaan atau penjajakan”. 

 
Ketentuan PKWT diatur dalam Pasal 59 ayat 3, Pasal 59 

ayat 4, Pasal 59 ayat 5, Pasal 59 ayat 6 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan sebagai berikut: 

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat 
diperpanjang atau diperbaharui. 

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas 
jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling 
lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 
(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) 
tahun. 

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang 
perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 
(tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu 
berakhir telah memberitahukan maksudnya secara 
tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. 

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya 
dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 
30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja 
waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja 
waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali 
dan paling lama 2 (dua) tahun. 

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
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ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka 
demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu. 

 
Menurut penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, pekerjaan tetap adalah pekerjaan yang sifatnya 

terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan 

merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu 

perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. 

Menurut penjelasan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, dijelaskan lebih lanjut mengenai pekerjaan 

yang bukan musiman adalah: 

“Pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi 
tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang 
terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, 
dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi 
tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena 
adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut 
merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk 
pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian 
kerja waktu tertentu”. 

 
Menurut ketentuan Pasal 59 ayat 7 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan juncto Pasal 15 Kepmen Ketentuan Pelaksana 

PKWT, menyatakan bila PKWT tidak memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (4), 

Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, maka PKWT yang telah dibuat demi hukum 

berubah menjadi PKWTT. 
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Berdasarkan Pasal 15 ayat 5 Kepmen Ketentuan Pelaksana 

PKWT, apabila pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT yang telah 

berubah menjadi PKWTT, maka pengusaha yang mengakhiri 

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan harus 

mengikuti hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian 

tehadap pekerja/buruh dengan perjanjian kerja yang bersifat 

PKWTT. 

k. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja 
 

Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. 

Secara umum syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 

BW, yakni: 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3) Suatu hal tertentu; 
4) Suatu sebab yang halal. 

 
Keempat syarat sahnya perjanjian diatas juga tertuang 

dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 

menyatakan perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

1) kesepakatan kedua belah pihak; 
2) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan 

hukum; 
3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
4) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan mengadopsi ketentuan dalam Pasal 1320 BW 
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dan disempurnakan menurut konteks perjanjian kerja. Dalam 

ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menyatakan perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 huruf a dan b, 

maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan bila 

perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, maka perjanjian kerja yang dibuat oleh para 

pihak batal demi hukum. 

Kemampuan atau kecakapan untuk membuat perjanjian 

yang dimaksud Pasal 52 ayat 1 huruf b Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dapat merujuk kedalam Pasal 1330 BW, 

karena menurut dalam Pasal 1330 BW subyek yang tidak cakap 

membuat suatu perjanjian terdiri dari 3 (tiga) poin, yaitu 

kedewasaan, pengampuan, dan perempuan yang telah kawin, 

dengan uraian sebagai berikut: 

1) Kedewasaan menurut ketentuan Pasal 330 BW adalah 

mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh 

satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Akan tetapi 

dewasa dalam hukum ketenagakerjaan telah dinyatakan 

sebagai orang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun. 

Sehingga yang dikategorikan sebagai anak adalah setiap 

orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. 
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2) Pengampuan menurut ketentuan Pasal 433 BW adalah 

setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan 

dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah 

pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap 

menggunakan pikirannya. Oleh karena itu, setiap orang 

yang ditempatkan dibawah pengampuan secara hukum 

dinyatakan ia tidak cakap. Dalam hal seseorang yang telah 

dewasa, akan tetapi karena keborosannya maka 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 433 BW, orang 

tersebut bisa ditempatkan di bawah pengampuan. 

3) Berdasarkan Pasal 108 BW dan 109 BW, perempuan yang 

telah kawin tanpa bantuan suaminya dalam suatu akta atau 

izin tertulis. Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada 

isterinya untuk membuat akta atau perjanjian. Isteri dalam 

hal ini tetaplah dinyatakan sebagai subyek yang tidak 

cakap untuk membuat akta atau perjanjian, dan tampil 

dalam pengadilan. 

Akan tetapi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 1963 menyatakan Pasal 108 BW dan 109 BW 

tidak berlaku lagi. 

Dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan 

dinyatakan hak dan kedudukan isteri dan suami adalah seimbang 

dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 
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hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka Pasal 108 BW dan 109 

BW yang menyatakan perempuan yang telah kawin tidak cakap 

secara hukum telah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, 

perempuan yang telah kawin tetaplah cakap melakukan 

perbuatan hukum. 

l. Hak Pekerja Perempuan 
 

Menurut kamus hukum hak adalah benar, sungguh, nyata 

atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.30 Sedangkan menurut 

Mr. L.J. van Apeldoor, hak adalah:31 

“Hukum yang berhubungan dengan manusia atau subyek 
hukum tertentu dengan demikian menjelma menjadi suatu 
kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila hukum mulai 
bergerak”. 

 
Hak yang ada pada seseorang merupakan mewajibkan 

orang lain untuk melakukan suatu prestasi atau tidak melakukan 

sesuatu, sehingga antara hak dan kewajiban adalah saling 

berkaitan satu sama lainnya. Hak dan kewajiban merupakan 

hubungan yang sangat erat, di mana satu mencerminkan adanya 

yang lain.32 

“Menurut Darwan Prints, hak adalah sesuatu yang harus 
diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan 
atau status dari seseorang, Sedangkan kewajiban adalah 
suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus 

                                                            
30 Yudha Pandu, Kamus Hukum, cet. 2, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008), hlm. 
78. 
31 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia , cet. 7, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1986), hlm. 120. 
32 Satjipto Rahardjo, Op.cit., hlm. 54-55. 
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dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau 
statusnya”.33 

 
Mengenai hak-hak pekerja perempuan diatur secara 

spesifik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun hak-

hak yang diatur adalah sebagai berikut : 

1) Dipekerjakan dari pukul 23.00 sampai dengan pukul 
07.00 
 

Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menyatakan pekerja perempuan yang berumur kurang dari 

18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan dari jam 

23.00 sampai dengan pukul 07.00.  

Menurut ketentuan Pasal 76 ayat 3 dan Pasal 76 ayat 

4 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja perempuan 

yang dipekerjakan dari pukul 23.00 hingga pukul 07.00 

berhak untuk : 

a) Mendapatkan makanan dan minuman bergizi; 

b) Dijaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat 

kerja oleh pengusaha; 

c) Disediakan angkutan antar jemput saat bernagkat 

dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai 

dengan pukul 05.00. 

Pasal 76 ayat 3 dan Pasal 76 ayat 4 menjadi embrio 

diterbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

                                                            
33 I Dewa Rai Astawa, “Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Diluar 
Negeri,” (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006), hlm.74. 
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Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 

Kep.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang 

Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 

23.00 sampai dengan 07.00 (untuk selanjutnya disebut 

Keputusan Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor : Kep.224/MEN/2003). 

Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri  Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 

Kep.224/MEN/2003 dinyatakan bahwa pemberian 

makanan kepada pekerja perempuan harus memenuhi 

1400 (seribu empat ratus) kalori. Dimana makanan dan 

miniman tersebut tidak dapat diganti dengan uang. 

Mengacu pada Pasal 7 ayat 1 Kepmen 224/2003, 

ketersediaan fasilitas antar jemput oleh pengusaha harus 

menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada 

lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja 

perempuan. 

2) Istirahat pada hari pertama dan kedua masa haid 

Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menyatakan bahwa pekerja perempuan yang dalam masa 

haid merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, 

tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada 

waktu haid. Adapun ketentuan pelaksana dari pasal ini 
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diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama masing-masing perusahaan.  

3) Cuti melahirkan dan keguguran 

Pasal 82 ayat 1 menyatakan bahwa pekerja 

perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 

setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 

(satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut 

perhitungan dokter kandungan atau bidan.  

Selain sebelum dan sesudah melahirkan Pasal 82 

ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memberikan 

hak istirahat kepada pekerja perempuan yang mengalami 

keguguran selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai 

dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. 

4) Waktu yang sepatutnya untuk menyusui anaknya 

Setelah diberikan hak untuk istirahat sebelum dan 

setelah melahirkan, berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, pengusaha juga harus memberikan 

kesempatan yang sepatutnya selama waktu kerja kepada 

pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu. 

m. Ketentuan Jam Kerja Untuk Pekerja Perempuan 
 

Jam Kerja dalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat 

dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi 
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para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. 

Berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan mewajibkan setiap pengusaha untuk 

melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah 

diatur dalam 2 sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu : 

1) 7 (tujuh) jam kerja dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat 

puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) 

hari kerja dalam 1  (satu) minggu; atau 

2) 8 (delapan) jam kerja dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat 

puluh) jam kerja dalam 1 9satu) minggu untuk 5 (lima) 

hari kerja dalam 1 minggu. 

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan 

batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) 

minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, 

maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja 

lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur. 

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 

jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 

jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 

waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari 

libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan 

Menteri no.102/MEN/VI/2004). 

Febri Jaya, Studi Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Di Indonesia Dan  Malaysia, 2014 
UIB Repository©2014



40 
 

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 

3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan 

atau hari libur resmi. 

Ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor 

usaha atau pekerjaan tertentu seperti misalnya pekerjaan di 

pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, 

penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau 

penebangan hutan.  

Ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus 

dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi 

menurut Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam 

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 

Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat 

Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. Dan dalam 

penerapannya tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini 

dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift. 

Selain ketentuan mengenai jam kerja diatas, Undang-

Undang Ketenagakerjaan juga mengatur khusus jam kerja bagi 

pekerja perempuan dalam Pasal 76 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menyatakan : 
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1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 
(delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 
23.00 sampai dengan pukul 07.00. 

2) Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh 
perempuan hamil yang menurut keterangan dokter 
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya 
maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 
dengan pukul 07.00. 

3) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh 
perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 
wajib : 
a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan 
b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama bekerja di 

tempat kerja. 
4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi 

pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang 
bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. 

 
n. Jenis Pekerjaan yang Diizinkan Bagi Pekerja Perempuan 

Dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak 

diatur secara khusus pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh 

pekerja perempuan secara spesifik. Hal ini selaras dengan 

penghapusan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan pekerja 

perempuan. Hal ini tetap memperhatikan keamanan dan 

kenyamanan pekerja perempuan. 

Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik 

Indonesia Nomor : PER-04/MEN/1989 tentang Tata Cara 

Memperkerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari (untuk 

selanjutnya disebut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik 

Indonesia Nomor : PER-04/MEN/1989) menyatakan pengusaha 

harus menjaga keselamatan dan kesusilaan dengan memenuhi 

syarat : 
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1) Sifat pekerjaan atau jenis usaha memerlukan kerja terus 

menerus atau; 

2) Untuk mencapai target produksi atau; 

3) Untuk memperoleh mutu produksi yang lebih baik 

bilamana dikerjakan oleh pekerja wanita. 

Pengusaha yang telah memenuhi syarat menurut Pasal 2 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 

PER-04/MEN/1989 diatas tetap harus memperhatikan dan 

mematuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Republik Indonesia Nomor : PER-04/MEN/1989 yaitu : 

(a) Pekerja wanita tidak dalam keadaan hamil; 

(b) Pekerja wanita berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau 

sudah kawin; 

(c) Menyediakan angkutan antara jemput; 

(d) Memberikan makanan bergizi; 

(e) Mendapatkan persetujuan dari suami/orang tua/ wali; 

(f) Memperhatikan kebiasaan setempat. 

Dewasa ini ketentuan huruf e telah bertentangan dengan 

Pasal 78 ayat 1 huruf a yang menyatakan pengusaha yang 

mempekerjakan pekerja perempuan melebihi waktu kerja 

normal harus mendapat persetujuan dari pekerja yang 

bersangkutan. 
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o. Jenis Pekerjaan yang Dilarang Bagi Pekerja Perempuan 

Staatblad 1937 No 15 telah meratifikasi International 

Labour Organisation Convention No. 45 Concerning The 

Employment of Women on Underground Work in All Kind of 

Mine dan dinyatakan berlaku berdasarkan Staatblad 1937 No 

219. Dari ketentuan ini secara tegas menyatakan larangan 

penempatan pekerja perempuan di bawah tanah dalam berbagai 

macam pekerjaan tambang. 

Selain ini tidak ditemukan jenis pekerjaan yang dilarang 

bagi pekerja perempuan pada peraturan perundang-undang 

Republik Indonesia. 

p. Sanksi Pidana 
 

Menurut ketentuan Pasal 187 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, tindak pidana dalam Pasal 37 ayat 2, Pasal 44 

ayat 1, Pasal 45 ayat 1, Pasal 67 ayat 1, Pasal 71 ayat 2, Pasal 

76, Pasal 78 ayat 2, Pasal 79 ayat 1, dan ayat 2, Pasal 85 ayat 3 

dan Pasal 144 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah 

merupakan tindak pidana pelanggaran. 

Menurut Pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

barang siapa melanggar ketentuan Pasal 37 ayat 2, Pasal 44 ayat 

1, Pasal 45 ayat 1, Pasal 67 ayat 1, Pasal 71 ayat 2, Pasal 76, 

Pasal 78 ayat 2, Pasal 79 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 85 ayat 3 dan 

Pasal 144 Undang-Undang Ketenagakerjaan dikenakan sanksi 
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pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 

12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

4. Pekerja Perempuan Menurut Hukum Malaysia 
 

a. Konstitusi Negara Malaysia 
 

Hak perempuan dalam landasan konstitusional negara 

Malaysia tersirat dalam Pasal 8 Konstitusi Federal Malaysia 

yang 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”. 
 

Pasal 8 Konstitusi Federal Malaysia memberikan amanat 

untuk memberikan persamaan hukum kepada setiap orang di 

Malaysia, termasuk kepada pekerja perempuan. Pekerja 

perempuan di Malaysia memiliki hak hukum yang sama dan 

perlindunga hukum yang sama pula. Sehingga pekerja 

perempuan di Malaysia memiliki hak untuk dihormati dan 

dihargai sesuai kodratnya sebagai pekerja perempuan. 

b. Istilah Perempuan 

Ketentuan mengenai perempuan di Malaysia diatur dalam 

Women and Girl Protection Act 1973 (untuk selanjutnya disebut 
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Act 1973). Act 1973 merupakan alat pemaksa untuk mengatur 

perempuan muda di Malaysia. Menurut ketentuan tersebut setiap 

perempuan di bawah 21 (dua puluh satu) tahun sudah dapat 

dikenakan sanksi dan diberikan hukuman jika diyakini sedang 

dilatih dan digunakan dengan tujuan pelacuran ataupun tujuan 

tidak bermoral. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa usia dewasa seorang perempuan di Malaysia adalah pada 

umur 21 (dua puluh satu) tahun. Namun seluruh ketentuan Act 

1973 telah dicabut oleh Child Act 2001 (untuk selanjutnya 

disebut Act 2001).   

Dengan berlakunya Act 2001 dengan tegas menyatakan 

batas umur seorang anak dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu di bawah 18 

(delapan belas) tahun. Act 2001 saat ini telah diamandemen oleh 

Children and Young Person (Employement) (Amandement) Act 

2010 (untuk selanjutnya disebut Act 2010). Pasal 3 huruf a Act 

2010 mendefinisikan anak adalah setiap orang yang belum 

mencapai 15 (lima belas) tahun. Sehingga umur seorang 

perempuan dinyatakan dewasa adalah setelah berusia 15 (lima 

belas) tahun. 

c. Ketentuan Jam Kerja Bagi Pekerja Perempuan 

Pasal 60A Employment Act 1955 (untuk selanjutnya 

disebut Act 1955) mengenai hours of works mengatur ketentuan 

mengenai jam kerja secara umum di negara Malaysia. Dalam 
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pasal tersebut tidak ditemui ketentuan khusus mengenai jam 

kerja perempuan di Malaysia. Pasal 60 ayat 1 Act 1955 

berbunyi: 

“Except as hereinafter provided, an employee shall not be 
required under his contract of service to work— 
(a) more than five consecutive hours without a period of 

leisure of not less than thirty minutes duration; 
(b) more than eight hours in one day; 
(c) in excess of a spread over period of ten hours in one 

day; 
(d) more than forty-eight hours in one week: Provided 

that— 
(i)  for the purpose of paragraph (1)(a), any break of 

less than  thirty  minutes  in  the  five  consecutive  
hours shall   not   break   the   continuity   of   that   
five consecutive hours; 

(ii) an employee who is engaged in work which must 
be carried on continuously and which requires his 
continual attendance may be required to work for 
eight consecutive hours inclusive of a period or 
periods  of not  less  than  forty-five minutes  in  the 
aggregate  during  which  he  shall  have  the 
opportunity to have a meal; and 

(iii) where, by agreement under the contract of service 
between the employee and the employer, the 
number of hours of work on one or more days of 
the week is less than eight, the limit of eight hours 
may be exceeded on the remaining days of the 
week, but so that no employee shall be required to 
work for more than nine hours in one day or forty-
eight hours in one week”. 

 
Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

“Kecuali sebagaimana ditetapkan selanjutnya, seorang 
karyawan tidak akan disyaratkan dalam kontraknya 
pelayanan untuk bekerja – 
(a) lebih dari lima jam berturut-turut tanpa periode luang 

tidak kurang dari tiga puluh menit durasi; 
(b) lebih dari delapan jam dalam satu hari ; 
(c) lebih dari penyebaran selama periode sepuluh jam 

dalam satu hari ; 
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(d) lebih dari empat puluh delapan jam dalam satu minggu: 
Asalkan - 
(i) untuk tujuan ayat (1) (a), setiap istirahat kurang 

dari tiga puluh menit dalam lima jam berturut-turut 
harus tidak melanggar kelangsungan bahwa lima 
jam berturut-turut; 

(ii) seorang karyawan yang terlibat dalam pekerjaan 
yang harus dilakukan pada terus menerus dan yang 
membutuhkan kehadiran terus-menerus dapat 
diminta untuk bekerja selama delapan jam berturut-
turut termasuk periode atau periode tidak kurang 
dari empat puluh lima menit di agregat selama ia 
akan memiliki kesempatan untuk memiliki makan, 
dan 

(iii) di mana, dengan kesepakatan dalam kontrak 
pelayanan antara karyawan dan majikan, jumlah 
jam kerja pada satu atau lebih hari dalam seminggu 
kurang dari delapan, batas delapan jam dapat 
terlampaui pada hari-hari yang tersisa dalam 
seminggu, tapi begitu bahwa tidak ada karyawan 
wajib bekerja selama lebih dari sembilan jam 
dalam satu hari atau empat puluh delapan jam 
dalam satu minggu”. 

 
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa jam kerja 

di Malaysia adalah 48 (empat puluh delapan) jam dalam 1 

((satu) minggu dan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari. 

Sehingga sistem jam kerja di Malaysia mengenal sistem kerja 5 

(lima) hari dalam 1 (satu) minggu.  

Jam kerja pekerja di Malaysia tidak boleh melebihi 

peredaran 10 (sepuluh) jam dalam 1 (satu) hari, sehingga 

Penulis menyimpulkan bahwa waktu lembur di Malaysia adalah 

paling lama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari.  

Waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit setelah 

bekerja selama 4 (empat) jam berturut-turut. Dan apabila 
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dilakukan kerja lembur maka waktu istirahat diberikan selama 

30 (tiga puluh) menit setiap 5 (lima) jam bekerja. 

Ketentuan Pasal 60A ayat 1 di atas dapat disimpangi 

dengan ketentuan Pasal 60A ayat 2 yang berbunyi : 

“An employee may be required by his employer to exceed 
the limit of hours prescribed in subsection (1) and to work 
on a rest day, in the case of— 
(a) accident, actual or threatened, in or with respect to his 

place of work; 
(b) work, the performance of which is essential to the life 

of the community; 
(c) work essential for the defence or security of Malaysia; 
(d) urgent work to be done to machinery or plant; 
(e) an  interruption  of  work  which  it  was  impossible  to 

foresee; or 
(f) work to be performed by employees in any industrial 

undertaking essential to the economy of Malaysia or 
any essential service as defined in the Industrial 
Relations Act 1967”. 

 
Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 
 

“Seorang karyawan mungkin diperlukan oleh majikannya 
melebihi batas jam yang ditentukan dalam ayat ( 1 ) dan 
untuk bekerja pada hari istirahat, dalam kasus – 
(a) kecelakaan , aktual atau terancam , atau sehubungan 

dengan tempat kerjanya ; 
(b) bekerja, kinerja yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat; 
(c) bekerja penting untuk pertahanan atau keamanan dari 

Malaysia; 
(d) pekerjaan mendesak yang harus dilakukan untuk mesin 

atau instalasi ; 
(e) gangguan kerja yang tidak mungkin untuk meramalkan, 

atau 
(f) pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan dalam 

usaha industri penting untuk ekonomi Malaysia atau 
layanan penting sebagaimana didefinisikan dalam 
Hubungan Industrial Act 1967”. 
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Mengacu pada pasal diatas pekerja di Malaysia 

dimungkinkan untuk bekerja melebihi batas waktu kerja normal 

dan hari istirahat dengan situasi dan kondisi yang disebutkan 

dalam Pasal 60 A ayat 2 Act 1955. 

d. Jenis Pekerjaan yang Dilarang Bagi Pekerja Perempuan 

Dalam  Act 1955 mengatur secara khusus ketentuan 

mengenai pekerja perempuan dalam Bab VIII tentang 

Employment of Women. Kemudian pada Pasal 34 ayat 1 Act 

1955 menyatakan : 

“Except in accordance with regulations made under this 
Act or any exemption granted under the proviso to this 
subsection no employer shall require any female employee 
to work in any industrial or agricultural undertaking 
between the hours of ten o’clock in the evening and five 
o’clock in the morning nor commence work for the day 
without having had a period of eleven consecutive hours 
free from such work”. 
 

Kalimat di atas Penulis diterjemahkan secara bebas yaitu :  
 

“Kecuali sesuai dengan peraturan yang dibuat berdasarkan 
Undang-Undang ini atau pembebasan yang diberikan di 
bawah syarat untuk ayat ini tidak ada majikan akan 
memerlukan karyawan wanita untuk bekerja dalam usaha 
industri atau pertanian antara jam sepuluh di malam hari 
dan pukul lima pagi atau pekerjaan dimulai untuk hari tanpa 
memiliki jangka waktu sebelas jam berturut-turut bebas dari 
pekerjaan tersebut”.  

 
Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pekerja perempuan tidak perbolehkan untuk bekerja dari jam 

10:00 malam hingga 05:00 untuk bekerja dalam bidang industri 

dan pertanian.  
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Pemberian perlindungan kepada pekerja perempuan juga 

dapat ditemui pada Pasal 35 Act 1955 yang berbunyi : 

“No female employee shall be employed in any 
underground working”. 
 

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 
 

“Tidak ada karyawan perempuan harus digunakan dalam 
setiap kerja bawah tanah”. 
 

Ketentuan Pasal 35 Act 1955 dengan tegas menyatakan 

larangan bekerja di bawah tanah bagi pekerja perempuan di 

Malaysia. 

Selain kedua pasal di atas Menteri dapat mengizinkan atau 

melarang pekerja perempuan untuk bekerja sesuai dengan Pasal 

36 Act 1955 yang berbunyi : 

“Notwithstanding the provisions of this Part the Minister 
may by order prohibit or permit the employment of female 
employees in such circumstances or under such conditions 
as may be described in such order”. 
 

Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 
 

“Menyimpang dari ketentuan Bagian ini Menteri dapat 
memerintahkan melarang atau mengizinkan kerja karyawan 
perempuan dalam keadaan seperti itu atau di bawah kondisi 
seperti dapat digambarkan dalam urutan tersebut”. 

 
e. Hak Pekerja Perempuan 

Pemberian perlindungan hukum pada peraturan 

perundang-undangan di Malaysia ditegaskan pada 9 (sembilan) 

pasal dalam Bab IX tentang Maternity Protection (Perlindungan 

Maternitas). 
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Pasal 37 ayat 1 huruf a Act 1955 berbunyi : 

“Every female employee shall be entitled- 
(i) to maternity leave for an eligible period in respect of 

each confinement; and 
(ii) subject to this Part, to receive from her employer a 

maternity allowance to be calculated or prescribed as 
provided in subsection (2) in respect of the eligible 
period”. 

 
Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

“Setiap karyawan perempuan berhak – 
(i) untuk cuti hamil untuk jangka waktu yang layak atas 

setiap kurungan , dan 
(ii) tunduk pada Bagian ini, untuk menerima dari 

majikannya tunjangan bersalin harus dihitung atau 
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) 
sehubungan dengan periode yang memenuhi syarat”. 
 

Setiap pekerja perempuan berhak atas waktu yang layak 

untuk melahirkan. Selain itu pekerja perempuan juga berhak atas 

menerima tunjangan bersalin bila pekerja perempuan tersebut 

memenuhi syarat untuk itu. 

Adapun syarat pemberian tunjangan termuat dalam Pasal 

37 ayat 2 yang berbunyi : 

“(a)  A female employee shall be entitled to receive 
maternity allowance for the eligible period from her 
employer if - 
(i) she has been employed by the employer for a 

period of, or periods amounting in the aggregate 
to, not less than ninety days during the nine 
months immediately before her confinement; and 

(ii) she has been employed by the employer at any 
time in the four months immediately before her 
confinement; 

(b) A female employee who is eligible for maternity 
allowance under paragraph (1)(a) shall be entitled to 
receive from the employer for  each  day of  the  
eligible  period  a  maternity  allowance  at  her 
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ordinary rate of pay for one day, or at the rate 
prescribed by the Minister under paragraph 
102(2)(c), whichever is the greater. 

(c) A female employee employed on a monthly rate of pay 
shall be deemed to have received her maternity 
allowance if she continues to receive her monthly 
wages during her abstention from work during the 
eligible period without abatement in respect of the 
abstention. 

(d)  Where a female employee claims maternity allowance 
under this section from more than one employer, she 
shall not be entitled to receive  a  maternity  
allowance  of  an  amount  exceeding  in  the 
aggregate the amount which she would be entitled to 
receive if her claim was made against one employer 
only”. 

 
Kalimat di atas Penulis diterjemahkan secara bebas yaitu : 
 

“(a)  Seorang karyawan perempuan berhak menerima 
tunjangan bersalin untuk periode yang memenuhi 
syarat dari majikannya jika - 
(i)  dia telah dipekerjakan oleh majikan untuk jangka 

waktu, atau periode sebesar secara agregat untuk, 
tidak kurang dari sembilan puluh hari selama 
sembilan bulan segera sebelum kurungan, dan 

(ii) dia telah dipekerjakan oleh majikan setiap saat 
dalam empat bulan segera sebelum kurungan ; 

(b)  Seorang karyawan perempuan yang memenuhi syarat 
untuk tunjangan bersalin pada ayat (1)(a) berhak 
untuk menerima dari majikan untuk setiap hari 
periode memenuhi syarat tunjangan bersalin pada 
tingkat biasa nya membayar untuk satu hari, atau di 
tingkat yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ayat 
102 (2)(c), mana yang lebih besar. 

(c)  Seorang pegawai perempuan dipekerjakan pada 
tingkat bulanan membayar akan dianggap telah 
menerima tunjangan bersalin jika dia terus menerima 
gaji bulanannya selama abstain dia dari kantor selama 
periode yang memenuhi syarat tanpa pengurangan 
sehubungan abstain tersebut . 

(d)  Apabila seorang karyawan perempuan mengklaim 
tunjangan bersalin di bawah bagian ini dari lebih dari 
satu pemberi kerja , dia tidak berhak untuk menerima 
tunjangan bersalin jumlah melebihi secara agregat 

Febri Jaya, Studi Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Di Indonesia Dan  Malaysia, 2014 
UIB Repository©2014



53 
 

jumlah yang ia akan berhak untuk menerima jika 
klaimnya dibuat terhadap satu majikan saja”. 

 
Pekerja perempuan tidak berhak atas tunjangan 

melahirkan bila melanggar Pasal 37 ayat 1 huruf c yang 

berbunyi : 

“Notwithstanding subparagraph (a)(ii), a female employee 
shall not be entitled to any maternity allowance if at the 
time of her confinement she has five or more surviving 
children”. 
 

Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 
 

“Meskipun sub-ayat ( a) ( ii ) , seorang karyawan 
perempuan tidak berhak atas tunjangan bersalin apapun jika 
pada saat persalinan dia memiliki lima atau lebih anak-anak 
yang masih hidup”. 

 
f. Sanksi Pidana 

Menurut Pasal 94 Act 1955 berbunyi : 

“Any employer who - 
(a)  fails  to   grant  maternity  leave  to  a  female  

employee employed by him and entitled thereto under 
Part IX; 

(b)  fails to pay the maternity allowance to a female 
employee employed by him and entitled thereto under 
Part IX, or to her nominee, or to her personal legal 
representative; 

(c)  fails to pay maternity allowance in the manner 
prescribed in section 38; or 

(d)  contravenes section 42 or 44,  
commits an offence, and shall also - 
(aa)  in the event of a conviction for an offence under 

paragraph (a), be ordered by the court before which 
he is convicted to pay to the female employee 
concerned the maternity allowance to which she may 
be entitled under Part IX in respect of every day on 
which the female employee had worked during the 
eligible period referred to in paragraph 37(1)(a), the 
payment so ordered being in addition to the wages   
payable   to   her,   and   the   amount   of   maternity 
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allowance so ordered by the court to be paid shall be 
recoverable as if it were a fine imposed by such court; 
and 

(bb)  in the event of a conviction for an offence under 
paragraph (b), be ordered by the court before which 
he is convicted to pay to the female employee 
concerned the maternity allowance to which she is 
entitled under Part IX, and the amount of maternity 
allowance so ordered by the court to be paid shall be 
recoverable as if it were a fine imposed by such 
court”. 

 
Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

 
“Setiap majikan yang – 
(a)  gagal untuk memberikan cuti hamil untuk karyawan 

perempuan yang dipekerjakan oleh dia dan berhak 
dengannya di bawah Bagian IX ; 

(b)  gagal membayar tunjangan bersalin untuk seorang 
karyawan perempuan yang dipekerjakan oleh dia dan 
berhak dengannya di bawah Bagian IX , atau nominee 
-nya , atau perwakilan hukum pribadinya ; 

(c)  gagal membayar tunjangan bersalin dengan cara yang 
ditentukan dalam bagian 38 , atau 

(d)  bertentangan dengan pasal 42 atau 44 ,  
melakukan pelanggaran, dan harus juga – 
(aa)  dalam hal keyakinan untuk pelanggaran di bawah ayat 

(a), diperintahkan oleh pengadilan sebelum ia 
dihukum yang membayar untuk karyawan wanita 
yang bersangkutan tunjangan bersalin yang ia berhak 
menurut Bagian IX sehubungan setiap hari di mana 
karyawan wanita telah bekerja selama periode yang 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
37 (1) (a), pembayaran jadi memerintahkan berada di 
samping upah yang dibayarkan ke dia , dan jumlah 
tunjangan bersalin sehingga diperintahkan oleh 
pengadilan yang harus dibayar dapat diperoleh 
kembali seolah-olah itu denda yang dikenakan oleh 
pengadilan tersebut, dan 

(bb)  dalam hal keyakinan untuk pelanggaran di bawah ayat 
(b), akan diperintahkan oleh pengadilan sebelum ia 
dihukum yang membayar untuk karyawan wanita 
yang bersangkutan tunjangan bersalin yang ia berhak 
bawah Bagian IX , dan jumlah penyisihan bersalin 
sehingga diperintahkan oleh pengadilan yang harus 
dibayar dapat diperoleh kembali seolah-olah itu denda 
yang dikenakan oleh pengadilan tersebut”. 
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Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Bab IX tentang 

Meternity (Perlindungan Maternitas) merupakan tindak pidana 

pelanggaran. 

B. Kajian Konseptual 
 
1. Hak Asasi Mausia 

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap 

manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak 

persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara 

individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus 

diperoleh. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada 

diri manusia secara kodrati yang bersifat universal. Oleh karena itu 

harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, 

dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.34  

Penghargaan terhadap hak asasi manusia memiliki nilai yang 

sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena 

merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, 

kelompok dan golongan yang lemah terhadap kekuatan raksasa dalam 

masyarakat modern. Perkembangan pemikiran tentang hak asasi 

manusia telah mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan 

peradaban manusia, terutama dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.35 

 

                                                            
34 Agus Santoso, Ibid. 
35 Agus Santoso, Op. Cit., hlm. 131 
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2. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata dasar yaitu lindung 

dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata lindung 

adalah:36 

“Lindung adalah menempatkan dirinya di bawah (di balik, di 
belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, 
panas, dan sebagainya, sedangkan perlindungan adalah tempat 
berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.” 

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat 

berfungsi untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-

kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Sehingga, hukum 

perlu  melakukan koordinasi dengan cara membatasi dan melindungi 

kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap 

kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara 

membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya 

untuk bertindak dalam kepentingannya.37 

Menurut Philipus Hadjon, sarana perlindungan hukum 

(rechsbescherming) dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yakni perlindungan 

hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara 

preventif dapat ditempuh dengan 2 (dua) sarana yakni melalui sarana 

peraturan perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian, 

                                                            
36 Pusat Bahasa, Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas. 
go.id/kbbi/index.php, diunduh 29 Nopember 2013. 
37 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53. 
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sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh 

melalui jalur peradilan.38 

Philipus Hadjon merumuskan prinsip-prinsip perlindungan 

hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Karena 

Pancasila adalah dasar ideologi dan dasar falsafah Negara Indonesia. 

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada 

konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia dan konsep-konsep rechtsstaat dan the rule of law. 

Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia memberikan isinya dan konsep rechsstaat dan the rule of law 

menciptakan sarananya, sehingga pengakuan dan perlindungan hukum 

terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah rechtsstaat 

atau the rule of law. Sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak 

pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia 

adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara 

hukum yang berdasarkan Pancasila.”39 

3. Konvensi International Labour Organisation 
 

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam konvesi 

International Labour Organisation terdapat pada ILO Convention No. 

45 Concerning The Employment of Women on Underground Work in 

                                                            
38 Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cetakan 1, (Surabaya: 
Peradaban,2007), hlm. 3-5. 
39 Ibid., hlm.18-19. 
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All Kind of Mine, ILO Convention No. 100 Concerning Equal 

Remuneration, ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination 

(Employment and Occupation) dan Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination Againts Women. 
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