
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pada saat ini pemerintah sedang giat melaksanakan pembangunan lima tahun 

dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk 

mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik materiil maupun 

spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 

yang selanjutnya disebut UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri 

kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan damai. Oleh sebab itu dalam 

melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat, supaya 

pembangunan ini dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. 

 Salah satu pembangunan tersebut adalah pembangunan ketenagakerjaan 

Indonesia. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, adil, makmur. Pembangunan ketenagakerjaan tersebut harus 

dapat diatur sedemikian rupa, sehingga terpenuhi hak-hak pekerja dan perlindungan yang 

mendasar bagi para pekerja atau buruh sehingga dapat terwujud kondisi yang kondusif 

bagi pengembangan dunia usaha. 

 Dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Indonesia yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 



diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, hal ini berarti bahwa buruh mempunyai hak 

dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak 

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan 

minat dan kemampuan para pekerja yang bersangkutan termasuk perlakuan yang sama 

terhadap penyandang cacat. 

 Isi dari Pasal 5 diatas yang menyatakan bahwa buruh mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa 

membedakan jenis kelamin, disini berarti wanita juga mempunyai hak dan perlakuan 

yang sama. Wanita merupakan salah satu variabel yang turut menentukan besar kecilnya 

pengangguran sekaligus menentukan kebutuhan akan lapangan pekerjaan. 

 Pada kesehariannya wanita Indonesia mempunyai peran ganda, yaitu sebagai ibu 

rumah tangga dan sebagai wanita pekerja. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya 

angkatan kerja wanita, baik yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan. 

Saat ini wanita bekerja sudah umum di Indonesia. Pada umumnya mereka bekerja 

sebagai tenaga full time di perusahaan tetapi ada juga yang bekerja sebagai tenaga part 

time misalnya sebagai guru, tenaga penyuluh, peneliti dan sebagainya. Disamping itu 

masih banyak wanita Indonesia, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, yang 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh pabrik dan lain-lain. Yang termasuk 

kelompok kedua ini biasanya mereka yang tidak berkesempatan untuk bersekolah atau 

terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya. 

 Di masyarakat timbul pertentangan pendapat sehubungan dengan munculnya 

profesi-profesi baru wanita sebagai kondektur, pengemudi, satpam, score girl dan lain 

sebagainya. Salah satu dari profesi tersebut adalah wanita yang bekerja di tempat billiard 



atau yang biasa disebut dengan score girl. score girl adalah sebutan untuk wanita yang 

bekerja di tempat permainan billiard yang bertugas sebagai penulis nilai permainan 

billiard. Tempat ini adalah salah satu tempat yang biasa digunakan oleh para pria untuk 

sekedar bermain bola sodok atau bersantai. 

 Pada saat ini umumnya tempat permainan billiard dilengkapi dengan beberapa 

fasilitas agar pengunjung tidak merasa bosan, salah satu fasilitas tersebut adalah café. 

Café adalah tempat dimana para pengunjung dapat menikmati berbagai makanan dan 

minuman, jadi para pengunjung dapat bermain billiard atau hanya sekedar melihat 

permainan tersebut sambil menikmati berbagai makanan dan minuman di tempat 

permainan billiard yang sekaligus menyediakan fasilitas café ini juga terdapat pekerja, 

yaitu wanita yang bertugas untuk melayani pengunjung agar pengunjung merasa nyaman 

bermain di tempat billiard tersebut. 

 Para pekerja wanita ini pada umumnya juga bertugas menyiapkan bola billiard, 

mengatur bola apabila ada kesalahan, menghitung nilai masuknya bola, namun saat ini 

tugas mereka tidak hanya berhubungan dengan permainan billiard, dengan adanya café-

café yang khusus disediakan untuk pengunjung, maka tugas score girl ini bertambah 

yaitu mengantar makanan dan minuman untuk para pengunjung. 

 Tempat billiard pada umumnya buka mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan dini 

hari, tapi mulai ramai dikunjungi oleh pengunjung pada saat malam hari, antara pukul 

20.00 sampai dengan pukul 12.00 dini hari. Jadi para wanita ini bekerja biasanya sampai 

dengan larut malam. Karena yang dipekerjakan adalah seorang pekerja wanita maka 

pihak pengusaha mempunyai konsekuensi yaitu harus bertanggung jawab penuh terhadap 



pekerja wanitanya, baik itu dari segi kesehatan, kesusialaan, dan keamanan selama 

ditempat kerja.  

 Keadaan wanita secara relatif dianggap lebih penting dari pria, menciptakan 

kondisi dimana kaum wanita lebih mendapat perlindungan dari pekerjaan-pekerjaan yang 

memberi kemungkinan akan membahayakan keselamatan dirinya. Seperti halnya kasus 

yang pernah terjadi pada seorang pekerja perempuan, yang mengambil kerja shif malam. 

Hal ini dimulai dari sepulang kerja shif malam. Seperti kita ketahui angkutan pada malam 

hari sulit untuk ditemui,karena sedang menunggu angkutan umum di tepi jalan lalu tiba-

tiba terkena razia oleh Pamong Praja setempat karena perempuan tersebut dianggap 

sebagai pekerja seks komersial
1
. Razia ini biasanya dilakukan dalam rangka 

melaksanakan keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar dari aksi premanisme dan 

wanita tuna susila. Bukan hanya razia saja yang bisa dialami oleh pekerja perempuan 

yang mengambil shif kerja malam, tetapi juga tindakan kriminal lain seperti perampokan,  

pemerkosaan, pembunuhan,dan tindak kejahatan lain juga bisa terjadi. Berdasarkan kasus 

tersebut, maka sangat diperlukannya perlindungan hukum bagi seorang pekerja 

perempuan. Dengan adanya perlindungan hukum bagi seorang pekerja perempuan, 

ditujukan supaya tidak terjadi tindakan kriminal pada saat bekerja maupun sebelum atau 

sesudah bekerja. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Indonesia, telah diatur tentang batas waktu kerja dan perlindungan hukum terutama untuk 

buruh atau pekerja wanita. Oleh karena itu pihak pengusaha tidak boleh sembarangan 

dalam mempekerjakan buruh atau pekerja wanita. Jika pihak pengusaha melakukan 

pelanggaran terhadap hak-hak pekerja maka pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi, 

                                                 
1 Alda Kusuma, Prasangka. http://www.google.com/artikel/html, 19 Desember 2008 



baik itu sanksi pidana atau sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia.    

 

B.Perumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang, permasalahan yang akan diangkat adalah 

pembahasan tentang sistem kerja dan perlindungan hukum, yang antara lain : 

1. Bagaimanakah sistem kerja antara pekerja score girl dengan pihak pengusaha di 

Pitstop Pool & Cafébar Malang ? 

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja score 

girl selama bekerja di tempat billiard Pitstop Pool & Cafébar Malang ? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk 

mengetahui bagaimanakah sistem kerja dan perlindungan hukum, yang antara lain : 

1. Untuk mengetahui sistem kerja antara pekerja score girl dengan pihak pengusaha 

di Pitstop Pool & Cafébar Malang.  

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja 

score girl selama bekerja di tempat billiard Pitstop Pool & Cafébar Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah : 



1. Secara Teoritis. 

       Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan substansi bidang ilmu hukum khususnya hukum 

perburuhan atau ketenagakerjaan, dan untuk menambah literatur kepustakaan di 

bidang ilmu hukum khususnya hukum perburuhan atau ketenagakerjaan. 

2. Secara Praktis. 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi : 

a. Bagi Penulis. 

Manfaat penelitian ini disamping sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum, juga sebagai sarana 

untuk menambah wawasan, pengetahuan yang perlu dipahami dan agar 

kedepan nanti dapat membantu menghadapi persoalan-persoalan dengan 

bijak, baik persoalan individu, atau yang sedang dihadapi masyarakat, 

khususnya permasalahan tentang perlindungan hukum bagi pekerja score 

girl.   

b. Bagi Kalangan Akademis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan 

pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dikembangkan 

lebih lanjut sebagai sarana memperjuangkan hak-hak pekerja wanita 

khususnya pekerja score girl. 

c. Bagi Instansi terkait 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang terkait dan memperoleh masukan-masukan sebagai bahan 



pertimbangan terhadap bentuk perlindungan hukum yang harus didapatkan 

oleh pekerja score girl.  

d. Bagi Pengusaha 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak pengusaha, agar lebih memperhatikan pelaksanaan hak-hak dan 

kewajibannya dalam mempekerjakan pekerja wanita, khususnya score 

girl. Sehingga diharapkan tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan, baik 

pihak pengusaha maupun pihak pekerja wanita, khususnya score girl.  

E. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Pendekatan. 

Dalam penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis 

sosiologis, yaitu pembahasan permasalahan berdasarkan suatu penelitian yang 

tetap mengedepankan pembahasan secara yuridis, dimana sebelum melakukan 

pembahasan penulis akan berpegang pada peraturan yang dapat dijadikan arahan 

untuk menganalisa gejala hukum yang timbul kemudian hasil pembahasan yuridis 

tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis, kenyataan yang terjadi di 

masyarakat
2
.  

2. Tempat Penelitian. 

Penulis memilih tempat penelitian di Pitstop Pool & Café Malang, tepatnya di 

Jalan Semeru nomor dua Malang. Untuk saat ini telah dipindahkan ke Ruko 

Sukarno Hatta. Alasan pemilihan lokasi ini adalah didasarkan untuk mendapatkan 

data yang relevan karena di lokasi tersebut bisa diperoleh data dari pihak-pihak 

                                                 
2 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6 



yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan terhadap hak-hak dan bentuk 

perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja score girl sehingga bisa 

diminta penjelasannya untuk mendukung penulis dalam menganalisa data. 

 

 

3. Populasi Sampel. 

Populasi atau universe adalah keseluruhan unit atau manusia dengan ciri yang 

sama
3
. Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah pekerja wanita di Pitstop  

Pool & Cafebar Malang. Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh 

populasi
4
. Sampel diambil dengan cara purposive sampling. Purposive sampling  

adalah penunjukan langsung atau pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri dan 

sifat-sifat tertentu yang dipandang ada hubungannya dengan ciri-ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya
5
. Jadi teknik penarikan sampel ini 

dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini 

subjek yang akan dijadikan sampel adalah 3 (tiga) orang pekerja score girl di 

Pitstop Pool & Cafebar Malang. 3 (tiga) orang tersebut yaitu : 

1. Yulianti  

2. Agita Nurmala 

3. Vania Rahmawati 

 

 

                                                 
3 Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hal. 95 
4 Ibid. hal. 96 
5 Ibid. hal. 106 



 

 

4. Metode Pengumpulan Data. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, bisa diperoleh dari dua sumber 

data. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang antara lain :  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
6
. 

Metode pengumpulan data pada data primer, dikumpulkan dengan cara : 

1). Pengamatan atau observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan  

langsung pada objek yang diteliti
7
. Dalam hal ini pengamatan 

dilakukan dengan terjun langsung ketempat penelitian dan melakukan 

pengamatan pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja score 

girl di Pitstop Pool & Cafebar Malang. 

2). Wawancara atau interview, yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan 

responden
8
. Dalam hal ini responden yang bersangkutan adalah tiga pekerja score 

girl di Pitstop Pool & Cafebar Malang yaitu : 

1. Yulianti  

2. Agita Nurmala 

3. Vania Rahmawati 

 

b. Data Sekunder 

                                                 
6 Ibid. hal. 30 
7 Ibid. hal. 30 
8 Ibid. hal. 82 



Data sekunder adalah data yang diperoleh  dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, surat kabar dan internet atau literatur-literatur lain yang 

memuat tentang pembahasan permasalahan yang terkait dengan 

penelitian
9
. Metode pengumpulan data pada data sekunder, dikumpulkan 

dengan cara : 

1) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

pencatatan data yang diperoleh dari referensi atau arsip
10

. Misalnya 

mencari data dari arsip-arsip yang ada di Pitstop Pool & Cafebar 

Malang. 

2) Studi pustaka dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan-

peraturan yang berlaku, surat kabar dan internet atau literatur-

literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan. Misalnya 

mencari data tentang teori-teori hukum, pendapat para ahli, defenisi 

menurut para ahli dan lain-lain. 

5. Metode Analisa Data 

Untuk analisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

keadaan objek penelitian, kemudian dipaparkan sebagaimana adanya dan 

dianalisa menggunakan teori-teori yang relevan
11

. 

 

F. Sistematika Penulisan 

                                                 
9 Ibid. hal. 30 
10 Ibid. hal. 68 
11 Ibid. hal. 25 



 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang tersusun secara berurutan, 

dimulai dari bab I sampai dengan bab IV, secara garis besar dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi yang digunakan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi pengertian tentang tinjauan umum dan kajian pustaka yang 

menjelaskan pengertian tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum bagi pekerja score girl. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas data dari hasil penelitian yang merupakan jawaban 

dari permasalahan yang diajukan dan menganalisa pada teori atau kajian yang 

ada pada landasan teori bab II. 

 

 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab terakhir sebagai bab penutup, dimana penulis akan 

membuat beberapa kesimpulan serta saran berdasarkan data-data yang penulis 

dapatkan dari hasil penelitian. 

 

    


