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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pekerja/buruh  perempuan merupakan arus utama  dalam bidang 

industry di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah 

pekerja/buruh perempuan di Indonesia tahun 2011, berjumlah 39,95 juta 

jiwa, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Dari jumlah itu, 

sekitar 25 juta di antaranya tergolong usia reproduksi (15-45 tahun).1  

Akan tetapi jumlah pekerja/buruh yang setiap tahunnya meningkat ini 

tidak diimbangi dengan jaminan dan perlindungan yang memadai terhadap 

pekerja/buruh Perempuan. Masih banyak diskriminasi yang dialami oleh 

para pekerja/buruh perempuan. Pekerja/buruh perempuan digaji rendah 

dan hak-hak normatif mereka  seringkali diabaikan oleh pengusaha.hak-

hak normatif yang sering diabaikan oleh pengusaha seperti cuti haid, cuti 

melahiran, fasilitas untuk menyusui bagi pekerja yang masih harus 

memberikan ASI pada anaknya, angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh 

perempuan yang bekerja pada malam hari serta masalah gaji dan PHK 

pada saat pekerja/buruh perempuan melangsungkan cuti melahirkan. 

Pekerja/buruh perempuan secara fisik dan psikologis memiliki 

beban yang lebih berat di bandingkan perempuan yang tidak bekerja. Hal 

ini karena selain memiliki kewajiban dalam keluarganya sebagai seorang 

                                                             
1Jones Gultom,Nasib Buruh Perempuan Kita, http://www.analisadaily.com , di akses  pada 

tanggal 4 juli 2012 pukul 09.30 
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ibu rumah tangga seorang pekerja/buruh perempuan juga memiliki 

tambahan beban dalam pekerjaannya untuk terus meningkatkan 

kapasitasnya dalam dunia kerja. Kondisi ini akan bertambah berat ketika 

pekerja/buruh perempuan mengalami masa-masa di mana pekerja/buruh 

perempuan harus mengalami hal-hal kodrati yang harus ia alami seperti 

haid, hamil, melahirkan dan menyusui.peristiwa tersebut merupakan hak 

dasara setiap manusia untuk bereproduksi dan dilindungi oleh undang-

Undang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1984 

Tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Janis Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) pasal 12 

 Ayat (1) : 

 Negara-negara yang meratifikasi CEDAW wajib melakukan langkah 
tindak lanjut untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di 
bidang pemeliharaan kesehatan dan menjamin diperolehnya pelayanan 
kesehatan.2 

Ayat (2) : 

Negara wajib menjamin  bahwa perempuan mendapat pelayanan yang 
layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan proses pasca 
persalinan. Hal ini karena kehamilan, persalinan serta proses setelah 
persalinan merupakan hak reproduksi yang dimiliki oleh seorang wanita.3 

Terkait masalah hak reproduksi di Indonesia selain undang-undang 

yang merupakan hasil ratifikasi CEDAW tersebut terkait dengan hak-hak 

reproduksi wanita  diatur pula dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 

tentang HAM pada pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa :  

                                                             
2  Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW pasal 12 ayat (1) 
3Ibid, pasal 12 ayat (3) 
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“wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam 
pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat 
mengancam keselamatan dan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi 
reproduksi wanita”4 

 
 
Pada Penjelasan pasal 49 ayat (2) tersebut menjelaskan aspek 

perlindungan khusus tersebut pada dua hal, yakni pelayanan kesehatan 

yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian 

kesempatan untuk menyusui anak. Hal ini diperkuat dengan ketentuan 

pada ayat (3) yang menegaskan bahwa : 

Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi 
reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”5 

 
Dengan kata lain, hak reproduksi harus dijamin dan dilindungi, 

sehingga serta merta melahirkan kewajiban-kewajiban bagi suami, 

masyarakat, negara, dan pihak terkait lainnya untuk memenuhi hak-hak 

perlindungan bagi wanita terkait hak reproduksinya tersebut. 

Kehamilan merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh setiap 

pekerja/buruh perempuan dan termasuk dalam bagian dari hak reproduksi. 

Pada prinsipnya semua kehamilan dilindungi oleh undang-undang seperti 

yang telah tertera pada paragraf sebelumnya. sehingga Semua perbuatan 

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu dan janinnya 

seharusnya di hilangkan. Namun fakta dilapangan masih saja ada para 

pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh hamil pada malam hari. 

Seperti yang di lansir oleh Tempo.com tahun 2007 bahwa para buruh 

                                                             
4Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 49 ayat (2) 
5Ibid, pasal 49 ayat (3) 
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wanita melakukan protes terhadap perusahaan yakni PT. Elok Indobratama 

agung  yang masih mempekerjakan perempuan hamil di malam hari.6  

Secara medis, pekerja/buruh yang bekerja pada malam hari memiliki 

resiko lebih besar mengalami kecelakaan dan terpapar berbagai macam 

penyakit. Sedangkan bagi ibu hamil hal ini dapat membahayakan jiwa ibu 

dan janinnya. Hal ini karena kondisi ibu hamil yang lebih sering 

merasakan lelah, mual dan pusing. Ditambah lagi resiko seperti anemia, 

pra eklampasia dan juga tekanan darah tinggi yang sering menimpa ibu 

hamil akibat pola tidur dan istirahat yang tidak teratur.  

Ajaran islam mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk 

memuliakan dan merawat dengan baik wanita hamil. Karena salah satu 

tujuan syari’ah islam adalah untuk menjaga keturunan (hifzl nasl). 

Tindakan-tindakan yang membahayakan bagi janin dan ibunyapun 

dilarang dan akan ada sanksi dari tindakan tersebut. Hukum islam juga 

mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk menjauhi kemudhorotandan 

mengutamakan kemaslahatan bagi hambanya. Sehingga tindakan 

mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil pada malam hari dalam 

islam perlu mendapatkan pengkajian yang mendalam agar cita-cita dari 

hukum islam itu sendiri dapat terwujud. Sama halnya dengan hukum 

positif yang berlaku di Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara agar hak-

                                                             
6Ibnu Rusyidi, buruh protes wanita hamil  kerja malam. http//:www.tempo.com diakses pada 

tangga 1 april 2013 pukul 13.00 
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hak normatifnya tidak dilanggar sehingga dapat terwujud kehidupan yang 

adil dan sejahtera. 

Untuk itu pembahasan terkait perlindungan hukum yang diberikan 

kepada pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari menarik 

perhatian peneliti untuk mengkajinya menurut hukum positif dan hukum 

Islam. Bagaimanakah pengaturan terkait pekerja/buruh perempuan hamil 

yang dipekerjakan pada malam hari menurut hukum positif di indonesia 

dan apakah sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah memberikan 

perlindungan penuh kepada pekerja/buruh perempuan pada malam hari 

ataukah justru merugikan dan membahayakan pekerja/buruh perempuan 

hamil. Juga bagaiamanakah hukum islam menaggapi permasalahan ini. 

Untuk itu penelitian ini saya beri judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja/Buruh Perempuan Hamil Pada Malam hari menurut Perspektif 

Hukum positif dan Hukum Islam:” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada penjelasan latar belakang maka yang 

menjadi rumusan masalah yang harus ditemukan  jawabannya dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pekerja/buruhperempuan hamil di 

malam hari menurut hukum positif? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum pekerja/buruhperempuan hamil 

pada malam hari menurut hukum islam? 
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3. Bagaimanakah perbandingan perlindungan hukum pekerja/buruh 

perempuan hamil pada malam hari dalam perspektif hukum Positif dan 

hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah: 

1. Peneliti dapat mengetahuidan mengkaji tentang perlindungan hukum 

terhadap pekerja/buruh perempuan hamil pada malam hari 

perspektifhukum positif. 

2. Peneliti dapat mengetahuidan mengkaji terkait perlindungan hukum 

terhadap pekerja/buruh perempuan hamil pada malam hari perspektif   

hukum Islam.  

3. Peneliti dapat membandingkan terkait perlindungan hukum terhadap 

pekerja/buruh perempuan hamil pada malam hari perspektif hukum 

Positif dan hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi para pekerja/buruh Perempuan 

dalam rangka memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi pelanggaran 

yang dilakukan oleh pengusaha. terutama terkait dengan perlindungan 

hukum terhadap pekerja/buruh perempuan hamil pada malam 

hari.penelitian ini juga dapat digunakan oleh para praktisi hukum dan 

lembaga-lembaga masyarakat yang berkait dengan pekerja/buruh dalam 

membantu pekerja/buruh dalam rangka membela kepentingan hak-hak 

buruh. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna sebagai bahan rujukan mahasiswa syari’ah 

dan mahasiswa hukum dalam mencari referensi terkait masalah 

perlindungan hukum pekerja/buruh perempuan hamil pada malam hari 

perspektif hukum  Islam dan hukum positif. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang 

langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang 

berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil 

kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.7 Dalam versi 

lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam 

mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang 

digunakan dalam mengumpulkan data itu,8 maka metode penelitian skripsi 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan Penelitian 

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan terebut , peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah 

pendekatan undang-undang ( Statute aproaach), pendekatan kasus (case 

                                                             
 7Wardi Bacthiar.1997.Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah .Jakarta. Logos Wacana Ilmu.hal.1 

 8Suharsimi Arikunto,2002.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 12 .Jakarta. PT 

Rineka Cipta. hal. 194. 
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approach), pendekatan history ( history approach), pendekatan 

comparative (comparative approach) dan pendekatan konseptual 

(konseptual Aproach).9 

Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah pertama dan 

kedua peneliti menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute 

aproach). Di mana penelitian akan menggali sumber-sumber hukum yang 

berasal dari undang-undang atau peraturan yang ada terkait perlindungan 

hukum pekerja/buruh perempuan hamil pada malam hari perspektif hukum 

islam dan hukum positif. 

Dalam menjawab rumusan masalah yang ketiga 

penelitimenggunakan  pendekatan perbandingan (comparative approach). 

Di mana kegiatan peneliti adalah membandingkan terkait hukum positif 

yang berlaku di Indonesia dan hukum islam terkait perlindungan hukum 

pekerja/buruh perempuan hamil pada malam hari. Dengan melakukan 

perbandingan maka peneliti dapat mengungkapkan terkait persamaan dan 

perbedaan dari dua hukum yang dibandingkan tersebut. 

2. Bahan Hukum 

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan 2 buah bahan 

hukum yakni : 

a. Bahan hukum Primer 

1. al-Qur’an dan Sunnah; 

                                                             
9Peter Mahmud marzuki,2010.Penelitian hukum, Jakarta :kencana hal  93 
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2. undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan hukum 

pekerja/buruh perempuan hamil pada malam hari seperti  

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja; 

b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20011 tentang badan 

penyelenggara jaminan sosial  (BPJS) jo. Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 224 /Men/2003 Tentang Kewajiban 

Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan 

Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 

d) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Pengaturan Ketenagakerjaan Di kabupaten Karawang 

b. Bahan hukum  sekunder 

Sebagai sumber data sekunder  peneliti menggunakan buku-

buku tentang Hak asasi manusia, hak reproduksi wanita, hak-hak 

pekerja/buruh perempuan, buku –buku fiqh, hukum pidana,  fiqh 

jinayah (Pidana Islam), jurnal, penelitian-penelitian pendahulu terkait 

perlindungan hak pekerja/buruh perempuan serta dokumen-dokumen 

lain yang berhubungan dengan isu yang diangkat. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran 

pustaka berupa penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 

berhubungan dengan topik pembahasan. Selain itu pengumpulan data juga 
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dilakukan melalui penelusuran digital library melalui internet untuk 

menemukan situs-situs ataupun data-data yang terkait dengan masalah 

yang dibahas. 

4. Metode Analisis Data 

Setelah semua data terkumpulkan maka langkah berikutnya adalah 

mengolah data-data yang ada untuk dianalisis sehingga mendapatkan 

jawaban atas rumusan masalah yang diajukan diawal. Dalam penulisan 

skripsi ini digunakan metode diskriptif komparatif analisis. Dimana 

menurut Sri Soemantri mertosoewingnya dijelaskan, yakni sebuah metode 

penelitian untuk membuat gambaran terhadap perbedaan-perbedaan yang 

ada dari dua situasi atau kejadian tanpa bermaksud untuk mencari jalan 

keluar terhadap persoalan tertentu sehingga metode ini berkehendak 

memperoleh penjelasan atau informasi mengenai hal-hal tertentu10 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah baik dalam pembahasan maupun untuk 

mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang isisnya, maka Skripsi ini 

di susun dalam beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari sub bab 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum isi skripsi yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

                                                             
10Soemantri Mertosowiegnyo,1984. pengertian perbandingan antar hukum tata Negara. Jakarta 

:Cv. Rajawali hal 4. 
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penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang kajian pustaka. Dalam hal ini yang 

diungkap adalah tinjauan umum tentang perlindungan 

hukum, pekerja/buruh perempuan, perlindungan terhadap 

pekerja/buruh perempuan menurut hukum positif, 

perlindungan pekerja/buruh perempuan dalam hukum 

islam, tinjauan tentang hukum islam, dan resiko bekerja 

pada malam hari bagi wanita hamil. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisis bahan yang 

diperoleh berupa perlindungan hukum pekerja/buruh 

wanita hamil pada malam hari perspektif  hukum islam, 

perlindungan hukum pekerja/buruh wanita hamil pada 

malam hari perspektif  hukum positif dan perbandingan 

perlindungan hukum pekerja/buruh perempuan hamil pada 

malam hari perspektif hukum islam dan hukum positif. 

 BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan an 

saran, kesimpulan merupakan jawaban singkat dari 
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permaslaahan yang ada, dan sumbangan pemikiran yang 

diharapakan dapat berguna bagi penulis khuususnya dan 

bagi masyarakat, civias akademika, serta pemerintah pada 

umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 


