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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka 

ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut 

untuk bekerja. Dalam dunia kerja ada 2 macam bentuk yaitu kerja yang 

diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung 

jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja 

dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya, 

karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan 

tersebut.
1
 

Wanita yang bekerja sekarang ini bukan lagi merupakan suatu hal yang 

tabu, bahkan sangat banyak wanita yang memiliki karier yang bagus didalam 

kehidupan kerjanya. Banyak alasan yang mendasari wanita bekerja. Ada yang 

karena harus bekerja karena tidak ada anggota keluarga yang lain yang dapat 

mencari nafkah, ada pula yang bekerja karena memang ingin mencapai karier 

yang baik dalam dunia kerja. Dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian 

mendapat pekerjaan merupakan hak bagi setiap warga negara. Jadi setiap 
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warga negara dapat menuntut pemerintah untuk mendapat pekerjaan dan 

penghidupan yang layak. 

Tuntutan mengenai wanita harus diperlakukan sama dengan pria ini 

telah ada sejak lama, diantaranya adalah tuntutan yang diajukan oleh R.A 

Kartini. Sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, R.A. 

Kartini pada tanggal 10 Juni 1901, menulis surat kepada rekannya di Negeri 

Belanda yang menceritakan tentang harapan akan adanya emansipasi antara 

kaum wanita dan laki-laki, kebebasan berpikir mereka dan sebagainya. Disini 

Kartini telah membuka sebuah human right discourse (wacana hak asasi 

manusia). 

 Dalam kehidupan sehari-hari banyak wanita yang harus bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. pekerjaan”. Berkaitan dengan wanita yang 

bekerja pada malam hari ini, menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “Setiap tenaga kerja 

memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

pekerjaan. Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada wanita untuk 

memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa wanita itu mau dan 

mampu melakukan pekerjaan tersebut.  

Selanjutnya di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

ditentukan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang 

sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.  Ketentuan Pasal 6 Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang- 
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undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki 

dan wanita dalam dunia kerja.  

Ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan 

menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 

apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya 

dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dengan 

adanya ketentuan Pasal 5 dan 6 ini maka dapat dikatakan bahwa Undang-

undang Ketenagakerjaan yang baru merupakan undang-undang yang anti 

diskriminasi.  

Berangkat dari ketentuan undang-undang yang melarang adanya 

diskriminasi antara laki-laki dan wanita dalam dunia kerja (das sollen), maka 

seharusnya di dalam kenyataannya wanita yang bekerja memang benar-benar 

diperlakukan tanpa adanya diskriminasi dengan laki-laki. Akan tetapi di 

dalam kenyataannya (das sein) sering terjadi diskriminasi antara laki-laki dan 

wanita dalam banyak aspek dari pekerjaan, misalnya dari segi gaji, tunjangan, 

jenjang karier, dan lain-lain.  

Di antara sekian banyak profesi yang bisa digeluti wanita dalam 

mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan wanita 

tersebut untuk bekerja di malam hari. Hal ini misalnya pada sebuah tempat 

hiburan malam seperti cafe, diskotik, tempat karaoke yang waktu kerjanya 

berawal di malam hari dan berakhir pada larut malam.  
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Wanita yang bekerja pada malam hari dalam melakukan pekerjaannya 

harus memiliki rasa aman dan nyaman. Dalam hal ini pentingnya sebuah 

perlindungan bagi wanita dalam melakukan pekerjaannya harus dilindungi 

dari kemungkinan-kemungkinan terkena resiko atas pekerjaan yang 

dilakukannya.  

Terkait dengan perlindungan terhadap wanita yang bekerja pada malam 

hari dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

pasal 76 ayat (3) menjelaskan yaitu bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja/buruh wanita antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib 

memberikan makanan dan minuman bergizi; dan menjaga kesusilaan dan 

keamanan selama di tempat kerja”. Dan dalam ayat (4) menjelaskan bahwa 

“Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh 

wanita yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 

pukul 05.00”. 

Landasan yuridis secara tegas menyatakan bahwa bekerja merupakan 

hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, dan 

dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan bagi 

semua pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan maka sangat dibutuhkan 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengakomodasi semua 

kepentingan. 
2
 

Dalam pelaksanaannya terhadap ketentuan Undang-undang 

ketenagakerjaan kebanyakan pengusaha tidak melakukan ketentuan-ketentuan 
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yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ketenagakerjaan tersebut. Para 

pengusaha tempat hiburan malam tidak menyediakan fasilitas tersebut untuk 

para pekerja/buruh wanita yang bekerja pada malam hari.  

Seperti halnya tempat hiburan malam di My Place Pub & Karaoke para 

pekerja wanita yang bekerja di tempat hiburan tersebut tidak mendapatkan 

fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Contohnya bentuk fasilitas tersebut 

seperti antar-jemput untuk pekerja wanita yang bekerja pada malam hari. 

Pada dasarnya pihak pengusaha tempat hiburan malam mungkin 

mengerti tentang betapa pentingnya pengadaan fasilitas tersebut. Situasi saat 

malam hari begitu berbahaya dan sangat beresiko terhadap keamanan dan 

keselamatan para pekerja wanita yang pulang setelah bekerja. Mereka 

khawatir bila terjadi sesuatu saat perjalanan pulang dari tempat bekerja, 

seperti bila terjadi perampokan disertai pembunuhan dan pemerkosaan. 

Hal-hal ini yang perlu dipahami oleh para pengusaha tempat hiburan 

malam untuk lebih memprioritaskan keselamatan dan keamanan baik sebelum 

bekerja, sedang bekerja, dan sesudah bekerja untuk para pekerjanya terutama 

pekerja wanita. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tenaga kerja wanita 

yang bekerja pada malam hari mempunyai kecenderungan mendapatkan 

risiko kerja yang tinggi. Oleh karena itu penulis merasa tertarik dan terdorong 

untuk meneliti  serta mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah 

karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 
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SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK 

PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI 

TEMPAT HIBURAN MALAM (studi di My Place Pub & Karaoke kota 

Malang)”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk 

meneliti masalah :  

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh 

pengusaha tempat hiburan malam terhadap tenaga kerja wanita yang 

bekerja pada malam hari di My Place Pub & Karaoke? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh 

pengusaha tempat hiburan malam dalam pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di My Place 

Pub & Karaoke ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan 

pengusaha kepada para pekerjan wanita. 
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2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat perlindungan 

hukum yang diberikan pengusaha kepada para pekerja wanita dalam 

mewujudkan keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja. 

 

D. Kegunaan Penulisan 

Penulisan ini pada dasarnya diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 

khususnya bagi penulis untuk hal-hal sebagai berikut: 

1. Kegunaan Bagi Penulis 

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana atau strata satu di 

bidang ilmu hukum. 

2. Kegunaan Secara Teoritis 

Secara teoritis penulisan ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran 

yang berguna pada ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan 

pelaksanaan undang-undang khususnya serta para pengusaha tempat 

hiburan malam. 

3. Kegunaan Secara Praktis 

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

para pengusaha tempat hiburan malam dalam mewujudkan perlindungan 

kepada para pekerjanya khususnya pekerja wanita. 

 

E. Metode Penulisan 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan kegiatan 

penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Lokasi yang dijadikan 
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tempat penelitian adalah di My Place Pub & Karaoke di kota Malang 

dengan  berdasarkan survey tempat penelitian awal tanggal 6 November 

2013, bahwa alasan penulis memilih tempat hiburan malam ini karena  

tempat hiburan malam tersebut mempekerjakan pekerja wanita dengan 

waktu kerja mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 03.00 WIB. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. 

Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan 

yang dibahas berdasarkan sudut pandang hukum peraturan-peraturan yang 

berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi 

dalam masyarakat.
3
 

3. Jenis Data 

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan sasaran, maka penulis 

menggunakan data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Pengambilan data primer adalah data yang diperoleh dengan cara 

penelitian langsung di lokasi yang ditentukan, guna mendapatkan 

keterangan dari responden yang mempunyai hubungan langsung 

dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun data 

primer ini akan diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang 

berkompeten yaitu Legal Officer My Place Pub & Karaoke Bapak 
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Jatmiko dan beberapa pekerja wanita yang bekerja di My Place Pub & 

Karaoke. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung yang digunakan untuk 

menjelaskan suatu masalah yang diperoleh dari studi kepustakaan 

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain 

adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 8. Per-

04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara 

Mempekerjakan Pekerja Peremuan pada Malam Hari, Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

Kep. 224/Men/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang 

Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai 

dengan Pukul 07.00, studi pustaka dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Untuk hasil sampel yang representatif, maka teknik penentuan 

sampel yang dipakai adalah purposive sampling. Purposive sampling 

adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil 

subyek dari populasi untuk dijadikan wakil yang dipilih berdasarkan 
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atas suatu tujuan tertentu
4
. Populasi yaitu 25 pekerja wanita yang 

bekerja di My Place Pub & Karaoke terdiri dari beberapa bagian 

pekerjaan. Total pekerja di My Place Pub & Karaoke ada 50 pekerja. 

Secara teknis sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pekerja 

wanita yang jam kerjanya dimulai pada malam hari. 

Metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara yaitu 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 

responden.
5
 Dengan menggunakan tipe wawancara tidak terpimpin atau 

wawancara tidak berstruktur. Ciri utama adalah bahwa wawancara tidak 

didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun 

terlebih dahulu, pewawancara tidak memberikan pengarahan yang 

tajam tetapi diarahkan pada suatu yang diwawancara untuk memberikan 

penjelasan menurut kemauan sendiri. Dalam hal ini wawancara akan 

diambil dari populasi yakni 25 pekerja wanita yang kemudian dipiih 

menjadi 5 pekerja wanita yang dipilih dan dijadikan wakil atas beberapa 

bagian pekerjaan masing-masing, yaitu dari bagian Resepsionis, 

Waitres, Pantry, Karaoke, dan Pub. Sampel tersebut bernama Elsa, 

Winda, Mayang, Erni, dan Putri untuk menjadi  sampel. Wawancara 

juga akan dilakukan dengan pihak pengelola yaitu Bapak Jatmiko 

selaku Legal Officer My Place Pub & Karaoke. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu pengkajian data sekunder berupa tata tertib 

karyawan dan perjanjian kerja yang kemudian digunakan untuk 

memperkuat landasan teori dan argumentasi hukum dalam 

menganalisa hasil penelitian. 

c. Observasi (pengamatan) 

Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti 

yaitu para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan yang sebenarnya dan berkaitan dengan pengetahuan 

proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data 

yang memungkinkan peneliti untuk mampu memahami situasi-situasi 

yang rumit. 

 

5. Analisa Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang 

didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan 

data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh 

data yang akurat. Peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam 

pengolahan data dari pengamatan, pengolahan data, dan analisis data yang 

dilakukan dengan secara trianggulasi atau gabungan, Triangulasi 

merupakan cara pemeriksaan keabsahan data. Cara ini dilakukan dengan 
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memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada aspek generalisasi.6 Metode ini mendiskripsikan 

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku 

yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam mengenai 

permasalahan yang dikaji kemudian mendasarkan pada teori yang ada 

dalam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan rangkaian penulisan ini, penulis akan membuat 

sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan landasan yang dapat 

diteliti serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan mempermudah 

dalam penelitian sehingga dapat sistematis dan terstruktur. Sistematika 

penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka dasar teori penulisan 

dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini akan 
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menguraikan tentang pengertian perlindungan hak-hak pekerja, 

pengertian perlindungan pekerja, macam-macam perlindungan hak 

kerja, tujuan perlindungan pekerja, tinjauan yuridis teoritis hak-hak 

pekerja wanita, pengertian pekerja, pengertian pekerja wanita, 

hukum yang mengatur mengenai hak pekerja wanita dalam bekerja, 

penyimpangan terhadap hak pekerja wanita dalam bekerja, sanksi 

yang diberikan atas penyimpangan terhadap hak wanita dalam 

bekerja, tinjauan umum tentang teori efektivitas hukum, pengertian 

teori efektivitas hukum, serta teori-teori efektivitas hukum menurut 

para ahli. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam pembahasan bab ini adalah pembahasan permasalahan pokok 

yang ada dalam penulisan skripsi ini. Bab ini akan menunjukkan hasil 

selama penelitian dan menjelaskan tahapan penyelesaian dari adanya 

permasalahan yang muncul yang berupa pelaksanaan perlindungan 

hukum yang dilakukan oleh pengusaha tempat hiburan malam dan 

pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perlindungan hukum, 

faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh 

pengusaha tempat hiburan malam. Serta didukung pengumpulan data 

primer dan sekunder dengan tujuan untuk mendukung analisa terhadap 

permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV PENUTUP 

 Dalam bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan terhadap 

permasalahan yang timbul serta mengajukan saran-saran yang 

berpedoman kepada hasil penelitian yang mungkin dapat berguna 

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. 

 


