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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Ciptaningati Culture Hotel Batu

Hotel berasal dari kata hostel, konon di ambil dari bahasa Perancis 

kuno. Bangunan public ini sudah disebut-sebut sejak ahir abad ke-17. 

Maknanya kira-kira, “tempat penampungan buat pendatang” atau bias juga 

“bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum”. Jadi, pada 

mulanya hotel memang diciptakan untuk meladeni masyarakat. Di 

Indonesia, kata hotel selalu dikonotasikan sebagai bangunan penginapan 

yang cukup mahal. Umumnya di Indonesia dikenal hotel berbintang, hotel 

melati yang tarifnya cukup terjangkau namun hanya menyediakan tempat 

menginap dan sarapan pagi, serta guest house baik yang dikelola sebagai 

usaha swasta (seperti halnya hotel melati) ataupun mess yang dikelola oleh 

perusahaan-perusahaan sebagai tempat menginap bagi para tamu yang ada 

kaitannya dengan kegiatan atau urusan perusahaan. Selain hotel, resort, 

anak-anak kandung hotel yang lahir di era 1990-an tak kalah hebatnya. 

Sebut saja berbagai extended-stay hotel, khusus buat tamu yang 

membutuhkan tempat menginap lima malam. Sedangkan pelaku bisnis 

yang harus bernegosiasi di kampung atau negeri orang, bisa mencari hotel 

apartement. 
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Ciptaningati Culture Hotel merupakan salah satu hotel baru di kota 

Batu. Hotel yang beralamat di Jl. Argopuro No. 154 Batu ini berada di 

bawah naungan management PT. Cipta Ning Ati yang membawahi juga 

Villa Griya Ciptaningati di daerah Pacet Mojokerto. Villa Griya 

Ciptaningati yang berkembang pesat menjadi cikal bakal dibangunnya. 

Merupakan hotel yang bernuansa culture atau budaya pertama di Kota 

Batu, tempatnya untuk menginap bagi Anda bersama rekan dan keluarga 

yang sedang berlibur di Kota Wisata Batu. Hotel yang menyuguhkan 

pemandangan Gunung Panderman, Gunung Arjuna dan Gunung Banyak. 

Ciptaningati Culture Hotel terletak di Jl. Argopuro No. 154 Kota 

Batu. Lokasi hotel ini sangat strategis karena berdekatan dengan beberapa 

tempat wisata andalan di Kota Batu. Alun-alun Kota Batu sangat dekat 

hanya berjarak 1,4 km atau 4 menit. Sementara itu Jawa Timur Park 1 

hanya berjarak 2,0 km, Museum Angkut berjarak 2,1 km dan Batu Night 

Spectacular hanya berjarak 3,1 km. Ciptaningati Culture Hotel mulai 

beroperasi pada tanggal 18 Desember 2015 dengan fasilitas 82 Kamar 

(Superior Twin 30 room, Superior King 30 room dan 22 Family Room), 

Restaurant, Kolam Renang, Meeting Hall dengan kapasitas 60 orang dan 

350 orang, Parking Areadan Laundry. Juga dilengkapi Restaurant Iga 

Bakar Sam Nawi yang terkenal dengan kelezatan bumbu rempah dan 

menjadi menu favorit yang seringkali di order oleh tamu-tamu kami. 

Restaurant dengan ornamen Khas Colonial Heritage dengan view 

gemerlap lampu kota di malam hari jika dilihat dari lantai 2. 
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2. Visi dan Misi Hotel 

a. Visi 

Menjadi pioneer dan market leader bisnis hotel yang memberikan layanan 

“Bisnis-Belanja-Wisata-Hiburan-Olahraga dan Kesehatan” secara terpadu 

di Malang Raya dengan sentuhan keramahan khas Indonesia yang 

berstandar internasional. 

b. Misi 

a) Berkomitmen memberikan pelayanan, produk dan fasilitas terbaik 

serta kenyamanan dan keamanan yang diperuntukkan bagi kepuasan 

pelanggan. 

b) Memelihara dan meningkatkan kesehatan secara terpadu di bawah 

manajemen yang tangguh. 

c) Membentuk karyawan yang handal, jujur dan profesional dengan 

sentuhan keramahan khas Indonesia. 

d) Berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata di Jawa Timur 

khususnya Malang Raya. 

3. Bagian Kerja Dalam Organisasi 

Pada Ciptaningati Culture Hotel memiliki struktur organisasi 

yang berfungsi sebagai pedoman seluruh karyawan yang bekerja di hotel. 

Hal itu agar seluruh karyawan dapat melaksanakan tugas sesuai dnegan 

apa yang telah ditentukam pada struktur organisasi, dan masing-masing 

bagian dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Board of Director 

Dewan direksi adalah anggota yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi 

kegiatan suatu perusahaan atau hotel. 

b. Director of Operation 

Pimpinan di Ciptaningati Culture Hotel yang bertugas sebagai pemantau 

dan menentukan jalannya suatu bisnis yang ada pada hotel. 

c. Executive Assistant Manager 

Jabatan ini di Ciptaningati Culture Hotel merangkap tugas sebagai General 

Manager sekaligus, sehingga dia adalah pemilik jabatan tertinggi. Hal itu 

untuk meminimalkan anggaran untuk gaji. 

d. Room Division Manager 

Departemen dibawah room division adalah front office dan housekeeping. 

RDM bertugas menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kamar-kamar hotel. 

e. Food and Beverage Manager 

Pimpinan yang bertugas dan membawahi bagian makanan dan minuman 

pada Ciptaningati Culture Hotel. 

f. Operation Manager 

Mengawasi seluruh operasi dari bentuk usaha hotel. Operasionalnya 

meiputi sumber daya manusia, rumah tangga, keamanan, hubungan 

masyarakat, pelayanan makanan, penjualan dan keuangan. Ini adalah tugas 

manajer operasional hotel untuk menangani secara efektif dengan 

pelanggan, bos dan pekerja staf sambil menjaga hotel berjalan lancar. 
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g. Executive Housekeeper 

Bertugas merencanakan program kerja, mengkoordinir pelaksanaan tugas 

pekerjaan di housekeeping, memimpin para supervisor maupun bawahan 

housekeeping, mengontrol kerja bawahan, bertanggung jawab atas standar 

kebersihan, membuat evaluasi kerja bawahan setiap tahun, menangani 

keluhan tamu, membuat laporan pada room division manager dan general 

manager. 

h. Front Office Manager 

Merupakan seseorang yang mempimpin bagian kantor depan (Front Office 

Department). 

i. Chief Accounting 

Seseorang yang bertugas dalam mengawasi penghitungan penjualan dan 

pembelian pada Ciptaningati Culture Hotel. 

j. Chief Engineering 

Pimpinan yang bertugas dalam pengawasan perbaikan peralatan yang 

dimiliki oleh Ciptaningati Culture Hotel. 

k. Human Resource Manager 

Posisi ini bertugas menangani berbagai masalah pada ruang lingkup 

karyawan, pegawai, buruh, manager dan tenaga kerja lainnya untuk dapat 

menunjang aktivitas hotel atau perusahaan demi mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. 
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l. Sales & Marketing Manager 

Tugas dari sales & marketing manager adalah merencanakan, mengontrol 

dan mengkoordinir proses penjualan dan pemasaran untuk mencapai target 

penjualan dan mengembangkan pasar secara efektif dan efisien. 

m. Sales Manager 

Tugas seorang sales manager meliputi penanganan account atau 

pelanggan yang lebih banyak dan kompleks baik yang dibagi berdasarkan 

jenis industry (umumnya digunakan untuk business hotel, city hotel) 

sebagai contoh: perbankan, asuransi, manufaktur, otomotif, maupun yang 

dibagi berdasarkan asal wisatawan : Eropa, Russia, Timur Tengah, 

Australia atau USA. Sale manager memiliki tanggung jawab penuh 

terhadap account yang ditangani langsung, yang umumnya aktivitas 

tersebut dinamakan akuisisi, development pengembangan, retention atau 

retensi. Memiliki jaringan kerjasama dengan para travel agent, korporasi, 

industri, dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk menunjang 

tercapainya target penjualan yang menjadi tanggung jawab masing-masing 

sales manager. Memiliki sense terhadap market inteligen, pemahaman 

mengenai kompetitor, dan penguasaan terhadap selling point atau unique 

selling point, strukturisasi harga, pemahaman mengenai karakter masing-

masing market atau segment, kemampuan lanjutan dalm presentasi, dalam 

penjualan, dalam bahasa, kemampuan korespondensi lanjutan baik verbal 

maupun tertulis. 
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n. Senior Sales Executive 

Seorang sales executive mendapat tanggung jawab untuk mengatur 

pelanggan atau account dan memiliki target penjualan yang diatur oleh 

atasannya langsung mengikuti rencana bisnis tahunan hotel. 

o. Sales Executive 

Tugas sales executive ini sama saja dengan senior sales executive, hanya 

saja yang membedakan adalah lamanya sales person menjadi karyawan di 

Ciptaningati Culture Hotel. 

p. Sales Admin 

Bertugas untuk memasukkan data pada sistem, mengirimkan surat 

penawaran dan konfirmasi pada pelanggan dengan menggunakan faximili, 

kantor pos atau melalui email.  

4. Departemen yang ada di Ciptaningati Culture Hotel 

Ciptaningati Culture Hotel terdiri dari berbagi departemen yang 

memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan memiliki peran penting dalam 

pelaksanaan jalannya suatu hotel. Departermen-departemen tersebut yaitu: 

a. Front Office Department 

Front office atau kantor depan adalah departemen yang bertanggung jawab 

atas penjualan kamar hotel berdasarkan cara yang sistematik melalui 

reservasi hingga penyerahan kamar kepada tamu hotel dan memberikan 

pelayanan informasi kepada tamu hotel selama mereka berada dan 

menginap dihotel. Kantor depan merupakan departemen yang mmeiliki 

peranan sebagai penjual kamar dan secara langsung merupakan sumber 
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pendapatan utama setiap hotel. Departemen memberikan layanan yang 

penuh kepada tamu dari sebelum tamu menginap, saat kedatangan tamu, 

selama tinggal di hotel, dan saat hendak meninggalkan hotel. Front office 

juga terdiri dari beberapa bagian, diantaranya ialah receptionist, 

reservation, bell boy, telephone operator, front office cassier dan guest 

relation officer. 

b. Food and Beverage Service Department 

Bertugas menangani penghidangan makanan dan minuman, penyiapan 

beberapa jenis minuman diantaranya minuman campuran (mixed drinks). 

Dalam suatu hotel, food and beverage service berfungsi sebagai penjamu 

pelayanan makanan dan minuman pada tamu hotel. 

c. Food and Beverage Product Department 

Merupakan departemen yang menyajikan makanan, mulai dari proses 

pemasakan sampai beupa makanan jadi. Product terbagi atas berbagai 

macam bagian yaitu main kitchen, kitchen coffee shop dan pastry bakery. 

Dimana semua bagian tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda 

tetapi bertujuan sama yaitu menjual product ke konsumen hotel. 

d. Housekeeping Department 

Housekeeping adalah bagian dari departemen yang mengatur atau menata 

peralatan, manjaga kebersihan, melaporkan kerusakan dan memberi 

dekorasi dengan tujuan agar hotel tersebuit tampak rapi, bersih, menarik 

dan menyenangkan bagi penghuninya. Department housekeeping tidak 

hanya mempersiapkan kamar-kamar tamu, namun secara keseluruhan 
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bertanggung jawab menjaga, merawat dan membersihkan semua fasilitas 

hotel tersebut. Oleh sebab itu, semua aktivitas housekeeping bertujuan 

untuk memaksimalkan pemeliharaan, perawatan dan kebersihan hotel 

secara menyeluruh dan dapat terjaga dengan baik. Beberapa bagian di 

dalam housekeeping ialah room boy, public area, gardener dan laundry 

section. 

e. Sales and Marketing Department 

Bertanggung jawab untuk menjual kamar maupum paket pertemuan, 

menentukan harga jual serta memasarkan produk hotel lainnya melalui 

brosur, flier dan lainnya termasuk mengikuti pasar wisata internasional 

dan sejenisnya. Bagian ini bertanggung jawab juga dalam penjualan 

kepada tamu perorangan maupun grup serta menetapkan reservation 

system. Departemen sales and marketing juga terbagi atas beberapa bagian 

yaitu sales and marketing manager, sales manager, senior sales executive 

dan admin sales and marketing. 

f. Engineering Department 

Bertugas jika tamu menyalahgunakan atau kesalahan teknis peralatan di 

dalam hotel dengan memperbaiki peralatan yang rusak dengan 

keahliannya sebagai teknisi. 

g. Accounting and General Department 

Bagian ini mempunyai fungsi control atas semua penerimaan dan 

pengeluaran uang, mengelola data untuk disajikan dalam bentuk laporan 
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keuangan yang lebih dikenal dengan Profit Loss Report dari semua 

departemen. 

h. Human Resource and Security Department 

Suatu bagian yang bertugas menjaga keamanan hotel maupun tamu selama 

24 jam penuh. 

5. Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di Ciptaningati Culture 

Hotel Batu  

a. Perhitungan cuti 

1)     Perlindungan cuti haid 

Dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan 

bahwa pekerja atau buruh perempuan yang masa haid merasakan 

sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja 

pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. 

2)     Perlindungan cuti hamil dan melahirkan 

Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 

dinyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh 

istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 

bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 

kandungan/bidan. 

3)    Perlindungan cuti keguguran kandungan 

Dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 

dinyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan yang mengalami 

keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau 
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sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Di 

Hotel Darma Deli Medan memberlakukan cuti keguguran kandungan 

sesuai dengan keterangan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, 

waktu yang diberikan untuk cuti keguguran kandungan adalah 1,5 

tahun atau sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan. 

b. Perlindungan waktu kerja 

Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, 

mengatakan Perusahaan wajib melaksanakan keterangan waktu kerja 

antara: 

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 

minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

3. Waktu kerja lemburnya dapat diberlakukan paling banyak 3 (tiga) jam 

dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

 

B. Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di Ciptaningati 

Culture Hotel Batu ditinjau dari Pasal 76 UU No. 13 Tahun 2003 

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin 

berlangsungnya sistem  hubungan kerja secara harmonis tanpa  disertai adanya 

tekanan dari pihak yang  kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini  pengusaha 

wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai  

peraturan perundang- undangan yang berlaku. Indonesia sebenarnya sudah ada 
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produk  hukum yang dapat dijadikan dasar dalam hal perlindungan terhadap 

tenaga kerja,  dimana produk-produk hukum tersebut  mengatur tentang 

perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh, termasuk  didalamnya soal 

kesehatan tenaga kerja. Dasar hukum perlindungan tenaga kerja, antara lain (1) 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (2) Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang 

Nomor 23 tahun 1948 tentang  Pengawasan Perburuhan dari Republik  

Indonesia untuk seluruh Indonesia, (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 

tentang Keselamatan Kerja, (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang 

Wajib  Lapor Ketenagakerjaan, (5) Undang-undang  Nomor 3 Tahun 1992 

tentang Jaminan. 

Dalam memberikan perlindungan tenaga kerja pada Ciptaningati 

Culture Hotel Batu maka terdapat beberapa upaya pemilik sehingga 

memberikan dukungan dalam upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan 

tenaga kerja yang dimiliki oleh pihak hotel. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil 

wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jonathan selaku Hotel Manager 

yaitu sebagai berikut: 

Kami selalu berupaya untuk memberikan dukungan dalam menjalankan 
undang-undang tenaga kerja sesuai dengan ketentuan khususnya bagi 
tenaga kerja wanita. Secara umum kami selalu memperhatikan kondisi 
kesejahteraan para tenaga kerja sehingga keberadaan karyawan 
menjadi salah satu pendukung usaha kami, termasuk dalam hal ini 
mengenai upah atau gaji yang diberikan kepada karyawan, aturan dari 
pemerintah daerah selalu kami ikuti”27 

                                                           
27 Wawancara dengan Jonathan yang diwakili HRD pada tanggal 2 mei 2017 pukul 12.30 

WIB 
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Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam rangka 

memberikan perlindungan upah maka pemerintah menetapkan upah minimum 

di setiap propinsi/kabupaten/kota. Upah minimum diarahkan pada pencapaian 

kebutuhan hidup layak yang besarannya ditetapkan oleh menteri tenaga kerja. 

Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena 

kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan 

dunia usaha. Motivasi utama seorang pekerja/buruh di perusahaan adalah 

mendapatkan upah, upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang bersifat 

sensitif. Karenanya tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan. Untuk 

menghindari timbulnya perselisihan antara pengusaha dan pekerja khususnya 

tenaga kerja perempuan maka pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi 

upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang 

sama. 

Mengenai upah yang diberikan pihak perusahaan Ciptaningati Culture 

Hotel kepada pekerja khususnya pekerja perempuan masih terjadi/terdapat 

perbedaan dengan pekerjaan laki-laki. Dimana pekerja/buruh perempuan tidak 

mendapat tunjangan keluarga sedangkan pekerja/buruh laki-laki mendapatkan 

tunjangan keluarga. Perempuan dianggap tetap single meskipun sudah 

berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan bagi pekerja/buruh perempuan 

masih kurang mendapatkan perhatian dari pengusaha, padahal Undang-undang 

telah mengatur secara tegas bahwa upah yang diberlakukan oleh pengusaha 

tidak boleh diskriminatif antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan untuk 

pekerjaan yang sama nilainya. 
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Dari ketentuan di atas bahwa dalam pelaksanaannya, masih sering 

terjadi kesalahan dalam menafsirkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) karena 

Pasal tersebut sering pengusaha mempergunakannya menjadi alasan untuk 

tidak membayar upah secara penuh terhadap pekerja yang tidak masuk kerja 

karena dalam keadaan sakit atau alasan lain yang menurut pekerja tidak 

melanggar undang-undang/perjanjian. Seperti perusahaan Ciptaningati Culture 

Hotel, apabila pekerja tidak masuk kerja meskipun ada pemberitahuan tidak 

dapat bekerja karena suatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh pekerja, maka 

pekerja sudah siap bahwa upahnya akan dipotong. 

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari 

ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Sebagaimana perlindungan upah yang diberikan oleh perusahaan 

khususnya pekerja perempuan di Ciptaningati Culture Hotel masih terdapat 

perbedaan dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai 

tunjangan istri/suami dan tunjangan anak, pekerja perempuan belum 

mendapatkan perlindungan hukum. Kondisi atau keadaan ini dapat dilihat dari 

produktifitas kerja tergantung pada tingkat upah yang diterima, jika upah tidak 

sesuai atau besar maka semangat kerja semakin tinggi. 

Selanjutnya dalam Pasal 76 UU No. 13 Tahun 2003 telah disebutkan 

bahwa: 
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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 mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang 

menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselaman 

kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 

dengan pukul 07.00. 

3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 

23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: 

a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan menjaga kesusilaan 

dan keamanan selama di tempat kerja 

b. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi 

pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulanag bekerja antara 

pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 

c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur 

dengan Keputusan Menteri. 

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja perempuan di Ciptaningati 

Culture Hotel Batu ditinjau dari Pasal 76 UU No. 13 Tahun 2003 dapat 

ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak hotel, dimana 

menurut Bapak Jonathan selaku Hotel Manager yaitu sebagai berikut: 

Kami selaku pemilik usaha selalu mengikuti ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah khususnya untuk Pasal 76 UU No. 13 
Tahun 2003 maka salah satunya yaitu kami tidak mempekerjakan 
karyawan atau pegawai wanita yang berumur kurang dari 18 
(delapan belas) tahun antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. 
Kebijakan ini telah menjadi ketentuan dalam manajemen hotel kami. 
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Upaya ini kami lakukan untuk memberikan dukungan atau 
perlindungan kepada tenaga kerja wanita atau perenpuan yang kami 
miliki.28 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut menujukkan bahwa selama ini 

pihak pengelola hotel selalu berupaya untuk memaksimalkan potensi yang 

dimiliki oleh para karyawan namun demikian juga memperhatikan segala 

bentuk hak yang harus diberikan kepada karyawan. Kebijakan yang telah 

ditetapkan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan agar karyawan 

dapat bekerja secara maksimal diperusahaan. Adanya batasan usia dan waktu 

kerja tersebut menunjukkan adanya upaya pengelola hotel untuk menjalankan 

ketentuan perundang-undangan sesuai dengan katentuan. 

Selain itu terkait dengan pelaksanaan Pasal 76 UU No. 13 Tahun 2003 

juga disampaikan oleh bagian Human Resource yaitu Ibu Dessy dimana 

beliau mengatakan bahwa: 

Selama ini kebijakan yang telah ditetapkan oleh hotel kami yaitu 
dengan memberikan cuti kepada para pegawai wanita yang sedang 
hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan 
keselaman kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 
23.00 sampai dengan pukul 07.00. kebijakan tersebut menjadi hal wajib 
dilaksanakan oleh hotel kami. Upaya ini kami lakukan untuk 
memberikan perlindungan secara maksimal kepada para pegawai 
kami.29 
 

Berdasarkan hasil wawancara menujunjukkan bahwa setiap tenaga 

kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

pekerjaan.” Selanjutnya di dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 

                                                           
28 Wawancara dengan Jonathan yang diwakili HRD pada tanggal 2 mei 2017 pukul 12.30 

WIB 

 
29 Wawancara dengan HRD pada tanggal 3 mei 2017 pukul 10.30 WIB 
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2003 Tentang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa “Setiap tenaga kerja/buruh 

berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” 

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa tidak ada perbedaan 

antara laki-laki dan wanita dalam dunia kerja. Namun, karena sifat kodrati 

dimiliki wanita yang sering menjadi dasar adanya diskriminasi terhadap 

tenaga kerja wanita.  Adanya jaminan dari perusahaan terkait dengan 

perlindungan tenaga kerja wanita menunjukkan adanya dukungan atas 

keberadaan tenaga kerja wanita diperusahaan. Perlakukan yang berbeda 

dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa pengelola hotel benar-benar 

memperhatikan secara kodrati atas keberadaan karyawan wanita di 

perusahaan. 

Adapun upaya lain yang dilakukan oleh pengelola hotel dalam 

menjalankan Pasal 76 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu dengan memberikan 

fasilitas kerja yang baik kepada para pegawai khususnya wanita. Hal tersebut 

ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jonathan 

selaku Hotel Manager yaitu sebagai berikut: 

Fasilitas yang kami berikan khsusunya kepada tenaga kerja wanita 
yang ada di hotel kami yaitu dengan memberikan fasilitas makanan 
dan minuman sesuai dengan standar gizi, menjaga keberadaan tenaga 
kerja wanita diperusahaan serta memberikan fasilitas yang 
mendukung aktivitas operasional pegawai wanita diperusahaan.30 
 

                                                           
30 Wawancara dengan Jonathan yang diwakili HRD pada tanggal 3 mei 2017 pukul 10.30 

WIB 
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Perusahaan atau pengelola hotel dalam menyediakan fasilitas-fasilitas 

yang menyenangkan bagi karyawan. Misalnya fasilitas tempat ibadah, 

jaminan pengobatan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Apabila 

perusahaan sanggup menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut, maka perusahaan 

mampu menambah semangat dan kesenangan karyawan, sehingga semangat 

dan kegairahan kerjanya dapat pula ditingkatkan. Fasilitas sendiri dapat 

diartikan kemudahan dan dapat pula berarti alat atau bentuk fisik (sarana dan 

prasarana). Yang dimaksud dengan fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang 

terdapat dalam perusahaan yang ditempati dan dinikmati oleh karyawan, baik 

dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran 

pekerjaan. Fasilitas kerja merupakan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan yang 

diberikan pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. 

Dengan adanya fasilitas, memungkinkan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh manajemen 

dengan segala potensi secara efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan 

bentuk penghargaan dan penempatan posisi manusia dalam kemuliaan yang 

melebihi makhluk yang lainnya. 

C. Kendala apa saja yang dialami Ciptaningati Culture Hotel Batu dalam 

pelaksanaan perlindungan tenaga kerja perempuan sesuai dengan Pasal 

76 UU No. 13 Tahun 2003 

Masalah tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin kompleks 

sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa 

perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak 
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terjadi. Pergeseran dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para 

pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk 

mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung 

segala perkembangan yang terjadi 

Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan 

ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan 

dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. 

Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem 

mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan dapat ditegakkan. Penerapan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian 

hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh 

sehingga kelangsungan usaha dan ketenagakerjaan dalam rangka 

meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin. 

Namun demikian terdapat beberapa kendala yang dialami 

Ciptaningati Culture Hotel Batu dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja 

perempuan sesuai dengan Pasal 76 UU No. 13 Tahun 2003 yang dapat 

diuraiakan sebagai berikut: 

1. Kurangnya pemahaman dari pemilik usaha dalam memahami peraturan 

perundang-undnagan yang berlaku 

Selama ini pihak pengelola Ciptaningati Culture Hotel Batu selalu 

berupaya untuk memberikan dukungan kepada tenaga kerja wanita untuk 
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bekerja sesuai dengan ketentuan dan pemenuhan hak-haknya sebagai 

karyawan. Namun demikian pelaksanaan dilapangan belum secara 

maksimal dirasakan oleh karyawan, hal tersebut dapat ditunjukkan dari 

hasil wawancara kepada salah satu pegawai di hotel yaitu AB, yang 

menyatakan bahwa: 

Selama ini kalau menurut undang-undang banyak yang belum 
dipenuhi oleh pihak pengelola hotel, dimana sering pihak 
menajemen tidak memenuhi hak-hak pegawai walupun tidak terlalu 
tinggi intensitasnya. Hal ini dikarenakan pengelola belum mampu 
mampu memberikan pemahaman terkait dengan upaya 
pengelolaan sumber daya manusia dengan baik.31 
 
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tidak 

dipenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan atau wanita di Ciptaningati 

Culture Hotel, dimana pengusaha kurang memahami perundang-undang 

yang berlaku, pengusaha kurang informasi tentang undang-undang yang 

mengatur hak-hak tenaga kerja perempuan, sehingga hak-hak tenaga kerja 

perempuan yang diatur dalam undang-undang tidak dapat diterapkan di 

Ciptaningati Culture Hotel. Hal tersebut sangat merugikan bagi pekerja 

khususnya pekerja perempuan dimana dalam perjanjian kerja, pengusaha 

lebih mementingkan kewajiban pekerjanya dari pada hak-hak pekerja itu. 

Sehingga antara hak dan kewajiban pekerja/buruh perempuan tidak 

seimbang. 

Pemahaman pemilik tentang udang-undang tenaga kerja akan 

mendukung ketentuan pemerintah dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh 

                                                           
31 Wawancara dengan AB pada tanggal 4  mei 2017 pukul 09.45 WIB 
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pegawai. Dalam aktivitas pekerjaan karyawan selalu menghadapi 

ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun 

ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian 

murni inilah yang seringkali disebut  denga risiko. Risiko terdapat dalam 

berbagai bidang, dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama yaitu 

risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini sifatnya 

kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, 

ekonomis, sosial, hankam dan internasional. Sedangkan resiko khusus, 

sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko 

terhadap harta benda, terhadap diri pribadi, dan terhadap kegagalan usaha. 

Untuk menghadapi resiko ini tentunya diperlukan suatu instrument atau 

alat yang setidak-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi 

timbulnya resiko  tersebut maka jaminan atas keberadaan tenaga kerja 

menjadi hal utama yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja. 

2. Pengusaha kurang memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh khususnya 

perempuan dan Kuraangnya pemahaman karyawan terhadap undang-

undang tenaga kerja 

Dalam pelaksanaan Pasal 76 UU No. 13 Tahun 2003 maka 

beberapa kendala yang terjadi yaitu pemilik usaha belum sepenuhnya 

memperhatikan mengenai kesejahteraan pekerja/buruh khususnya 

perempuan. Kondisi ini menjadikan aktivitas pegawai belum dapat 

dilakukan sesuai dengan ketentuan. Maksudnya adalah dimana pengusaha 

menganggap pekerja/buruh perempuan masih single atau sendiri walaupun 
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sudah berkeluarga, sehingga tunjangan suami dan anak tidak diberikan. 

Pengusaha menganggap perempuan adalah tanggungan laki-laki karena 

perempuan dianggap lemah, hal tersebut sangat merugikan pekerja/buruh 

perempuan karena tunjangan tersebut adalah merupakan hak-hak yang 

telah diatur dalam undang-undang.  

Namun hal ini tidak tanpa dituntut pekerja atau buruh perempuan 

tidak ada dimuat dalam perjanjian kerja yang sudah mereka tantangani dan 

disetujui. Selain itu karyawan yang belum memiliki pemahaman terhadap 

undang-undang tenaga kerja juga menjadi kendala dalam pelaksanaan 

undang-undnag tersebut. Hal ini terjadi karena karyawan belum memiliki 

pemahaman secara maksimal atas hak dan kewajiban yang dimiliki para 

pegawai. 

3. Pengusaha kurang memperhatikan masalah kesehatan pekerja Karyawan 

Dalam hal pemberian hak-hak pekerja perempuan pengusaha 

sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perundangan yang 

berlaku, dimana pengusaha sengaja tidak memberitahukan hak-hak pekerja 

melainkan hanya memberitahukan kewajiban pekerja yang harus 

dikerjakan oleh pekerja. Tidak diberikannya hak pekerja perempuan di 

Ciptaningati Culture Hotel karena dalam perjanjian kerja antara pengusaha 

dan pekerja, pengusaha sengaja tidak memuat point-point mengenai hak-

hak pekerja perempuan khususnya masalah cuti haid didalam perjanjian 

kerja. Sehingga pada waktu pekerja perempuan menuntut haknya yaitu cuti 

haid kepada pengusaha, pengusaha memberikan alasan tidak diberikannya 
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haknya tersebut karena tidak ada perjanjian dalam perjanjian kerja. Selain 

itu alasan Ciptaningati Culture Hotel tidak memberikan cuti haid kepada 

pekerja atau buruh perempuan, karena haid bukan suatu hambatan untuk 

menjalankan pekerjaannya. Pekerja atau buruh perempuan dianggap sudah 

mampu mengatasi masalah haid seiring dengan kemajuan teknologi. Haid 

dianggap sebagai berkah bagi perempuan bukan penyakit, sehingga 

apabila pekerja atau buruh perempuan ingin meminta cuti haid ditolak oleh 

pengusaha. 

Salah satu bentuk kasus tersebut  maka upaya untuk 

memperhatikan kesehatan para pekerja/buruh dan memberikan jaminan 

keselamatan terhadap para pekerja dengan cara melakukan tindak 

pencegahan kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja, 

pengendalian keamanan ditempat kerja, dan pemberian jaminan kesehatan 

ditempat kerja. Pelaksanaan program kesehatan kerja diperlukan bagi 

keselamatan tenaga kerja disamping untuk memberi rasa nyaman bagi 

pekerja perempuan dan pekerja laki-laki terutama pekerja perempuan yang 

rawan terhadap gangguan kesehatan, pelecehan, dan tindak kekerasan. 

Pekerja baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak 

mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksudkan adalah 

perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril 

kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral 

agama. Terutama bagi pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada waktu 

malam. Malam hari adalah waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00. 
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Mempekerjakan tenaga kerja terutama perempuan pada mlam hari tidak 

boleh bertentangan dengan ketentuan yang mengaturnya. Hal ini 

ditegaskan pula dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Perempuan, pada ayat 

(3) dijelaskan ”bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh 

perempuan antara pukul 23.00 s.d pukul 07.00 wajib memberikan 

makanan dan minuman bergizi; wajib menjaga kesusilaan dan keamanan 

selama di tempat kerja; serta dalam ayat (4) disebutkan pengusaha wajib 

menyadiakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang 

berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00”. 

Seorang pekerja yang bekerja dimalam hari terutama perempuan harus 

dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena resiko atas pekerjaan 

yang dilakukan walaupun sudah ada tatacara mempekerjakan pekerja 

perempuan dimalam hari ternyata dalam kenyataannya perusahaan belum 

melaksanakan peraturan tersebut misalnya tidak disediakan makanan dan 

minuman yang bergizi, tetapi hanya diganti dalam bentuk uang sebesar 

30.000 rupiah per hari untuk membeli makan diluar pada saat waktu kerja 

lembur dan untuk transport dengan dikontrol pemberian uang tersebut oleh 

perusahaan dikarenakan jika tidak dikontrol oleh perusahaan pegawai tidak 

menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya. 

 


