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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Tenaga Kerja

1. Konsep Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan resources, tepatnya human resources atau 

sumber daya manusia yang berperan dalam kegiatan pembangunan 

masyarakat. Peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi sangat 

besar terhadap perkembangan ekonomi, demikian pula pada sektor industri 

yang banyak berorientasi kepada sektor padat karya yang banyak menyerap 

tenaga kerja.  Tenaga kerja (employed) atas 3 (tiga) macam, yaitu6:  

a. Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang

mempunyai jumlah jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu dengan hasil

kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas.

b. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed),

adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu.

c. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja

(unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja ≤ 1 jam per minggu

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, 

karena manusialah (tenaga kerja) yang mampu menggerakkan faktor-faktor 

produksi yang lain untuk menghasilkan suatu barang. Dengan kata lain tenaga 

kerja merupakan salah dau faktor produksi yang harus ada dalam suatu proses 

6 Badan Pusat Statistik. 2001. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota. Jakarta: 
BPS
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produksi. Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur diatas 10 tahun atau 

lebih. Memang di setiap negara batasan umur tenaga kerja berbeda-beda. 

Contohnya di India, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 14 

sampai 60 tahun. Selain golongan umur tersebut dianggap bukan tenaga kerja. 

Di Indonesia tidak ada batasan umur maksimal karena di Indonesia tidak ada 

jaminan sosial nasional. Memang ada sebagian penduduk yang menerima 

tunjangan di hari tua tapi jumlah hanya sedikit, yaitu pegawai negeri dan 

sebagian kecil pegawai swasta7. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Konsep tenaga kerja 

adalah: “Bagian penduduk yang mampu bekerja memprodusir barang dan 

jasa”. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggolongkan penduduk usia 15-64 

tahun sebagai tenaga kerja. Indonesia menggolongkan penduduk usia 10 tahun 

keatas sebagai tenaga kerja, dengan alasan terdapat banyak penduduk usia 10-

14 dan 65 tahun ke atas yang bekerja8. 

Karena tenaga kerja adalah bagian penduduk yang mampu bekerja 

memproduksi barang dan jasa, maka sering dihitung angka beban tanggungan 

untuk memperlihatkan rata-rata beberapa orang (tidak termasuk dirinya 

sendiri) yang harus ditanggung oleh seorang tenaga kerja. Bila menggunakan 

                                                           
7 Payaman J. Simanjuntak. (2001). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi 

2001. Jakarta: FEUI 
8 Ananta, Aris. 1990. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta. Lembaga. Demografi 

LPFEUI 
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kriteria Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka angka beban tanggungan itu 

dihitung dari perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak berusia 15-64 

tahun dengan penduduk yang berusia 15-64 tahun. Angka beban tanggungan 

ini untuk Indonesia tahun 1985 adalah 74,698. Yang berarti bahwa setiap 100 

penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) harus menanggung sekitar 75 

penduduk di luar usia produktif9.  

Syarat seorang calon tenaga kerja yang baik antara lain yaitu 

memiliki pengetahuan luas, ketrampilan yang memadai, mampu 

berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik, memiliki motivasi 

yang kuat, mau bekerja keras, serta mampu bekerja secara cermat dan 

tepat10.Tenaga kerja Indonesia perlu dibenahi karena ada lima sikap mental 

yang tidak  mendukung peningkatan produktivitas yaitu : kurang disiplin, 

 kurang kreatif,  kurang inovatif, kurang motivasi, kurang dinamis dalam 

melaksanakan pekerjaan. Salah satu konsekuensi dalam penggunaan 

pendekatan ketenagakerjaan dalam proses pembangunan nasional adalah 

pengembangan kemampuan para tenaga kerja. Usaha membangun dan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh individu itu bisa diwujudkan 

dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja 

yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain 

penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam 
                                                           

9 Ananta, Aris. 1990. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta. Lembaga. Demografi 
LPFEUI, hal. 124 

10 Zulkarnain, S. 2008.  Hubungan Kontrol Diri dengan Kreativitas Pekerja. 
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suatu unit usaha. Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut 

antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan 

tingkat bunga. Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi 

kondisi tersebut, maka hanyalah pemerintah yang dapat menangani dan 

mempengaruhi faktor eksternal. Adapun faktor tersebut diuraikan sebagai 

berikut : 

1) Tingkat upah 

Upah merupakan penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja 

kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan. Berfungsi sebagai kelangsungan kehidupan yang layak bagi 

kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang 

ditetapkan sesuai persetujuan, Undang-undang dan peraturan, dan dibayar 

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam 

melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja 

memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah 

dilakukannya yakni upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja adalah 

tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah11. 

Dari Ehrenberg menyatakan apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-

rata, maka akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, 

berarti akan terjadi pengangguran. Atau kalau dibalik, dengan turunnya 

                                                           

11 Boediono, (1984), Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2, Edisi 
Keempat, Balai Penerbit Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta 
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tingkat upah rata-rata akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan 

terbalik dengan tingkat upah (lembaga penelitian Ekonomi UGM, 1983)12. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Haryo Kuncoro (2001), di mana 

kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari 

kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, 

berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Situasi ini 

mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang 

relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna 

mempertahankan keuntungan yang maksimum. Fungsi upah secara umum, 

terdiri dari13: 

a. Untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan 

sumber daya tenaga manusia secara efisien, untuk mendorong stabilitas 

dan pertumbuhan ekonomi. 

b. Untuk mengalokasikan secara efisien sumber daya manusia Sistem 

pengupahan (kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga 

kerja ke arah produktif, mendorong tenaga kerja pekerjaan produktif ke 

pekerjaan yang lebih produktif. 

c. Untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien Pembayaran 

upah (kompensasi) yang relatif tinggi adalah mendorong manajemen 

memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan efisien. Dengan cara 

                                                           
12Ehrenberg, A.S.C.1998. Repeat Buying: Facts, Theory and Applications. Oxford 

University Press, Oxford, hal. 68 
13 Kuncoro, Haryo, 2001. “Sistem Bagi Hasil dan Stabilitas Penyerapan Tenaga Kerja”, 

Media Ekonomi, Volume 7, Nomor 2 hal 165-168 
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demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari pemakaian 

tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah (kompensasi) sesuai dengan 

keperluan hidupnya. 

d. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Akibat alokasi 

pemakaian tenaga kerja secara efisien, sistem perupahan (kompensasi) 

diharapkan dapat merangsang, mempertahankan stabilitas, dan 

pertumbuhan ekonomi. 

2) Nilai Produksi  

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah 

barang yang merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha 

yang selanjutnya akan dijual atau sampai ketangan konsumen. Naik 

turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang 

bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan atau industry 

meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. 

Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga 

kerjanya. Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, 

antara lain: naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari 

perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume 

produksi, dan harga barang- barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang 

digunakan dalam proses produksi14.  

Nilai output suatu daerah memperkirakan akan mengalami 

peningkatan hasil produksi dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang 

                                                           
14 Heri Sudarsono (2008), Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta: Ekonisia. 

Cetakan ke-2. Hal.2 
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memproduksi barang yang sama. Para pengusaha akan membutuhkan 

sejumlah uang yang akan diperoleh dengan tambahan perusahaan tersebut, 

demikian juga dengan tenaga kerja. Apabila jumlah output dihasilkan oleh 

perusahaan yang jumlahnya lebih besar maka akan menghasilkan output 

yang besar pula, sehingga semakin banyak jumlah perusahaan/unit yang 

berdiri maka akan semakin banyak kemungkinan untuk terjadi  

penambahan output produksi.  

3) Nilai Investasi 

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan 

penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia 

dalam perekonomian15. Mesin digerakkan oleh tenaga kerja atau sumber-

sumber serta bahan-bahan dikelola oleh manusia. Sedangka nmenurut 

Dumairy (1998:81) investasi adalah penambahan barang modal secara 

netopositif. Seseorang yang membeli barang modal tetapi ditujukan untuk 

mengganti barang modal yang aus dalam proses produksi bukanlah 

merupakan investasi, tetapi disebut dengan pembelian barang modal untuk 

mengganti (replacement)16. 

 

 

 
                                                           

15 Sukirno, Sadono. 1997. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Edisi 2. Raja Grafindo 
Persada : Jakarta, hal.107 

16 Dumairy. (2002). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga, hal.81 
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B. Tinjauan tentang Pekerja Perempuan 

1. Pengertian Pekerja  

Pengertian pekerja yang ada dalam masyarakat berbeda-beda. Dalam 

masyarakat berkembang istilah-istilah yang kadang dikacaukan 

penggunaannya, karena beberapa faktor yang berkembang dalam masyarakat 

itu sendiri yaitu buruh, pekerja, dan pegawai. Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (3) memberikan arti 

secara normatif mengenai pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh adalah 

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini sangat diperlukan karena 

upah selama ini diidentikkan dengan uang. Padahal tidak semua 

buruh/pekerja mendapat imbalan berupa uang imbalan dalam bentuk lain 

yang dimaksud dalam penjabaran di atas dapat berupa barang atau benda 

yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja. 

2. Pengertian Pekerja Perempuan  

Wanita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perempuan 

dewasa. Dewasa sendiri tidak memiliki keseragaman pengertian karena aturan 

yang berbeda-beda. Menurut KUHPerdata seseorang dikatakan telah dewasa 

bila dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Menurut 

hukum adat seseorang dikatakan telah dewasa bila sudah bisa bekerja sendiri 

dan tidak bergantung pada keluargnya lagi. Menurut hukum perburuhan 

seseorang dikatakan telah dewasa bila dirinya telah berumur 18 (delapan 

belas) tahun, tidak peduli sudah kawin ataupun belum.Aturan dalam 
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peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur hak-hak wanita, terutama 

hak wanita di bidang hukum, salah satunya bidang hukum ketenagakerjaan.  

Hak-hak wanita di bidang hukum ketenagakerjaan ini berkaitan 

dengan perlindungan kerja bagi wanita berkaitan dengan fungsi reproduksi, 

pengupahan, jabatan, yang mana pada kenyataannya hak-hak wanita tersebut 

sering dibedakan dengan pekerja pria.Dari uraian di atas, pekerja wanita 

adalah perempuan dewasa yang berusia lebih dari delapan belas (18) tahun 

baik sudah kawin maupun belum, yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 

3. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja  

a. Perjanjian Kerja  

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh 

(karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 Undang-

Undang Ketenagakerjaan). Agar perjanjian kerja sah maka terdapat Syarat 

sahnya perjanjian kerja sebagai berikut:  

1) Adanya kesepakatan bersama mengenai isi perjanjianantarapara pihak 

(tidak ada dwang-paksaan, dwaling-penyesatan/kekhilafan atau 

bedrog-penipuan); 

2) Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau 

kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia 

dan tidak bawah perwalian/pengampuan);  

3) Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan  
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4) (Klausa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan).  

Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak-pihak tidak 

memenuhi dua syarat awal sahnya (perjanjian kerja) sebagaimana tersebut, 

yakni tidak ada kesepakatan dan ada pihak yang tidak cakap untuk bertindak 

maka perjanjian kerja dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila perjanjian kerja 

dibuat tidak memenuhi dua syarat terakhir sahnya perjanjian kerja, yakni 

objek (pekerjaannya) tidak jelas dan causa-nya tidak memenuhi ketentuan 

maka perjanjiannya batal demi hukum (null and void). Menurut Subekti 

dalam buku karangan Gunawi Kartasapoetra, perjanjian kerja adalah suatu 

perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah 

dan gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah, yakni suatu hubungan 

atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang 

harusditaati oleh pihak lainnya. Perjanjian kerja berakhir karena hal-hal 

sebagai berikut17:  

1. Pekerja/buruh meninggal. 

2. Berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian (apabila 

PKWT).  

3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan/penetapan lembaga PPHI 

yang inkracth.  

                                                           
17 Gunawi Kartasaputro Dkk.2008.Hukum Perburuhan Pancasila bidang  pelaksanaan 

hubungan kerja.Bandung.Amirco bandung, hal.46 
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4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang (telah) tercantum dalam 

PK, PP, atau PKB yang menyebutkan berakhirnya hubungan kerja.  

b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

PKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

dalam Bab XI mengenai hubungan industrial yaitu dalam Bagian Ketiga. 

Kemudian dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, 

perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran PKB diatur dengan keputusan 

menteri. Adapun keputusan menteri yang dimaksud adalah Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-

48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan 

Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 

Bersama.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 jo Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor KEP-48/MEN/IV/2004, PKB yaitu perjanjian yang 

merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja / serikat buruh atau 

beberapa serikat pekerja / serikat buruh yang tercatat pada instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau 

beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.Dari pengertian diatas 

terdapat kesamaan antara perjanjian perburuhan atau Perjanjian Kerja 

Bersama adalah dimaksudkan, untuk mengatur hubungan antara kedua 
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belah pihak dalam melakukan hubungan kerja antara pekerja / buruh 

dengan majikan / pengusaha. Begitu juga bahwa hal tersebut dimaksudkan 

juga sebagai acuan dasar atau sebagai induk dalam membuat perjanjian 

kerja. Namun demikian dapat dilihat bahwa pengertian PKB dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mempunyai pengertian yang lebih 

luas.  

c. Peraturan Perusahaan  

Dalam peraturan menteri tenaga kerja, trasmigrasi dan koperasi No. 

02/MEN/1976 disebutkan bahwa peraturan perusahaan adalah suatu 

peraturan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan yang memuat ketentuan 

tentang syarat kerja yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan dan 

memuat tata tertib perusahaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan adalah 

peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-

syarat kerja dan tata tertib kerja. Dalam pengertian diatas maka ditarik 

kesimpulan bahwa peraturan perusahaan dibuat secara sepihak oleh pihak 

pengusaha dengan kata lain peraturan perusahaan merupakan petunjuk 

teknis dari PKB maupun perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja dengan 

pengusaha18. 

d.  Tinjauan Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan  

Upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan 

didasarkan pada peraturan Perundang-undangan nasional juga standar 

                                                           
18 Lalu Husni, 2005. Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

hal.74 
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ketenagakerjaan internasional yang telah diadopsi menjadi peraturan 

Perundang-undangan nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

perlindungan tenaga kerja perempuan. Perlindungan hukum adalah campur 

tangan pemerintah dalam bidang perburuhan/ketenagakerjaan yang 

bertujuan untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan 

Perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh/ pekerja 

sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut 

keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya tanpa 

mengabaikan kepentingan pengusaha/ majikan yakni kelangsungan 

perusahaan19. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi buruh atau 

tenaga kerja, menurut Imam Soepomo dalam buku abdul khakim yang 

berjudul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia perlindungan 

pekerja dibagi menjadi 3 macam yaitu:  

1) Perlindungan Ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu 

penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya  

2) Beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak 

mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Yang termasuk 

dalam perlindungan ekonomis antara lain perlindungan upah, 

Jamsostek, THR.  

3) Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan 

usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk 

                                                           
19 Ibid, hal.75 
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mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai 

manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota 

keluarga. Perlindungan sosial ini meliputi perlindungan terhadap 

buruh anak, buruh perempuan, waktu kerja, pengusaha wajib memberi 

waktu istirahat dan cuti.  

4) Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan 

usaha- usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang 

dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau 

oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan 

teknis ini berkaitan dengan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), 

yaitu perlindungan ketenagakerjaan yang bertujuan agar buruh dapat 

terhindar dari segala resiko bahaya yang mungkin timbul di tempat 

kerja baik disebabkan oleh alat-alat atau bahan-bahan yang dikerjakan 

dari suatu hubungan kerja20  

C. Tinjauan tentang Norma Kerja  

Untuk memberikan kepastian Hak yang berkaitan dengan norma kerja 

yang meliputi waktu kerja, mengaso atau waktu istirahat,istirahat cuti, waktu 

kerja malam hari bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini sebagai wujud 

pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus 

diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan 

kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan waktu yang cukup untuk 

                                                           
20 Abdul Khakim.2003.Pengantar Hukum Ketenagakerjaan.Bandung. PT Citra. Aditya 

Bakti, hal.61 
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beristirahat21. Perlindungan tentang norma kerja ini juga diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  

a. Waktu Kerja  

Buruh atau pekerja adalah manusia biasa yang memerlukan waktu 

istirahat, karena itu untuk menjaga kesehatan fisiknya harus dibatasi waktu 

kerjanya dan diberikan waktu istirahat. Undang-Undang di bidang 

ketenagakerjaan memberikan batasan mengenai hal ini, misalnya untuk 

pekerja yang bekerja untuk enam hari kerja dalam seminggu tidak boleh 

mengerjakan pekerjaan lebih dari tujuh jam sehari atau empat puluh jam 

seminggu. Setelah buruh/pekerja menjalankan pekerjaan selama empat 

jam sehari terus-menerus, harus diadakan waktu istirahat sekurang-

kurangnya setengah jam lamanya, dimana waktu istirahat tersebut tidak 

termasuk jam kerja dan dalam seminggu diadakan sedikitnya sehari 

istirahat22.Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan 

setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (Pasal 77 

ayat 1). Waktu kerja yang dimaksud meliputi yang pertama adalah 7 jam 1 

hari dan 40 (empat puluh) jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 

minggu. Atau 8 (delapan) jam 1 hari dan 40 (empat puluh) jam 1 minggu 

untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. 

Faktor waktu dapat juga mempengaruhi kesehatan pekerja 

perempuan,seperti halnya kutipan:  “Other working conditions that can 

affect health of the women home based workers include long working 
                                                           

21 Lalu Husni, 2005. Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
hal.83 

22 Ibid. 
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hours,contact with dangerous work material; and unhygienic and 

uncomfortable work environments”23. Kondisi kerja lainnya yang dapat 

mempengaruhi kesehatan perempuan pekerja rumah berdasarkan meliputi 

jam kerja yang panjang ,kontak dengan bahan pekerjaan berbahaya ; dan 

tidak higienis dan lingkungan kerja yang tidak nyaman.  

b. Waktu Istirahat dan cuti  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur 

mengenai macam-macam istirahat dan macam-macam cuti, yaitu:  

1) Waktu istirahat jam kerja 

Waktu istirahat antara jam kerja diatur dalam Pasal 79 ayat 2 huruf a 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

dimana dijelaskan bahwa Istirahat antara jam kerja sekurang-

kurangnya setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus 

menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. 

2) Istirahat Mingguan 

DalamPasal 79 ayat 2 huruf b Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenaga kerjaan diatur mengenai istirahat mingguan. Pasal 

tersebut berbunyi: Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja 

dalam satu minggu atau dua hati untuk lima hari kerja dalam satu 

minggu. Ketentuan mengenai waktu istirahat yang diambil tidak harus 

pada hari minggu, hal ini dapat ditentukan oleh perusahaan yang 

                                                           
23Syeda Mahnas,azlinda azman.2014.Visible Work Invisible Workers In 

Pakistan.Departemen Of social work,Universitas Of the Punjab,Lahora,Pakistan.Vol 2 
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bersangkutan. Waktu pekerja tersebut melakukan istirahat mingguan, 

pekerja tersebut tidak mendapatkan upah.  

3) Istirahat Tahunan 

Ketentuan yang mengatur mengenai istirahat tahunan adalah Pasal 79 

ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Dalam pasal itu berbunyi: Cuti tahunan sekurang-

kurangnya 12 (duabelas) hari kerja setelah pekerja / buruh yang 

bersangkutan bekerja selama 12 (duabelas) bulan secara terus-

menerus. Hak atas istirahat tahunan ini gugur jika dalam waktu enam 

bulan setelah lahirnya hak itu, buruh atau pekerja ternyata tidak 

mempergunakan. Hari istirahat mingguan dan hari raya dianggap 

sebagai harikerja. Istirahat tahunan dilakukan terus menerus, tetapi 

dengan persetujuan pekerja dan pengusaha istirahat tahunan dapat 

dibagi dalam beberapa bagian, dengan catatan sekurang-kurangnya 

enam hari terus-menerus.  

4) Cuti Haid  

Selain beberapa macam istirahat seperti yang telah dijelaskan di atas, 

terdapat juga istirahat yang fungsinya adalah memberikan 

perlindungan khusus terhadap pekerja perempuan, yaitu tentang cuti 

haid. Ketentuan mengenai cuti haid diatur dalam Pasal 81 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana 

dalam pasal itu dijelaskan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang 

pada masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada 
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pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan hari kedua pada 

waktu haid. Hal tersebut tentunya juga harus sesuai dengan perjanjian 

kerja bersama (PKB) yang telah disepakati. Maksudnya bahwa seorang 

pekerja perempuan boleh meminta kepada pengusaha cuti haid pada 

hari pertama dan hari kedua waktu haid. Artinya jika pekerja 

perempuan tersebut tidak merasakan haid sebagai halangan untuk 

menjalankan pekerjaannya, ia boleh menjalankan pekerjaannya, akan 

tetapi pengusaha dilarang mewajibkan pekerja perempuan melakukan 

pekerjaan di hari pertama dan kedua waktu haid jika pekerja merasa 

sakit.  

5) Cuti Hamil dan Cuti bersalin / Cuti keguguran  

Ketentuan mengenai cuti hamil dan cuti keguguran diatur juga dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:  

a. Pekerja / buruh berhak memperoleh istirahat selama satu setengah 

bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan 

sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau 

bidan.  

b. Pekerja / buruh perempuan yangmengalami keguguran kandungan 

berhak memperoleh istirahat satu setengah bulan atau sesuai 

dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.  Bagi 

pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya harus diberi 
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kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus 

dilakukan selama waktu kerja, maksudnya lamanya waktu  yang 

diberikan kepada pekerja atau buruh perempuan untuk menyusui 

bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang diatur dalam 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pekerja atau 

buruh yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana dimaksud 

berhak mendapatkan upah penuh. 

c. Upah  

Upah merupakan hal penting dan merupakan ciri khas dalam suatu 

hubungan kerja, upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja atau 

buruh yang melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan atau suatu badan 

hukum lain. Upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh pada 

dasarnya dalam bentuk uang, namun juga dapat diberikan dalam bentuk 

lain adalah hasil produksi atau barang yang mempunyai nilai ekonomis.  

Menurut Darwan Prinst upah adalah suatu penerimaan sebagai 

imbalan dari pengusaha kepada buruh atas prestasi berupa pekerjaan atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan oleh tenaga kerja dan dinyatakan atau 

dinilai dalam bentuk uang, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 

1981 Tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai 

dalam bentuk uang yang yang ditetapkan menurut persetujuan atau 
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peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dibayar kan atas dasar 

suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh itu sendiri maupun 

keluarganya24  

                                                           
24 Lalu Husni, 2005. Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

hal.144 


