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JURUSAN KEPERDATAAN 

Perlindungan tenaga kerJa, dewasa ini sangatlah d1perlukan dan 
cl1perhatikan karena pengusaha sangat menyadan akan pent1ngnya peker1a 
ba91 perusahaan, pemenntah dan masyarakal Menyadari hal akan hal 1rn 
111aka pengusaha merasa perlu drlakukan pem1k1ran agar pekeria dapat 
menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan Demikian pula 
pengusaha selalu mengusahakan ketenangan dan kesehatan pekerJa agar 
apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat d1perhat1kan semaksrmal 
mungkin. sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap 
lt!IJamin 

tls;iha 1rn m erupakan program perlindungan pekeria yang dalam 
p1 ciklek sehan han berguna untuk dapat me mpe rtahankan produkt1f1las dan 
keslabrla11 pe1usahaan Perhndungan pekerja ini dilakukan oleh pengusaha 
de11gn11 ]alon momborrkan tunlunon. rnaupun dengan ialan rncningkalkon 
pengakuan hak azasr manus1a, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan 
ekonomi melalui norma - norms yang berlaku dalam lingkungan kerJa 
rhperusahaan ini 

Pengusaha juga dalam membuat suatu per,an11an ker,a, tidak boleh 
111embedakan antara pekeria perempuan dan peker,a laki - lak1, ba1k sewaklu 
mengadakan kesempala pend1d1kan , syarat - syaral keria dalam art1 
kena1kan pangkat dan berakh1rnya hubungan kerJa, maupun dalam hal 
pcmberian upah Juga t1dak bcleh ada perbedaan a ntara yang sudah 
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bekeluarga dan yang belum bekeluarga dan yang d1hubungkan dengan jenis 
kelaminnya 

Didalam undang - undang sendin memang dinyatakan tentang 
persamaan hak antara perempuan dan laki - laki, akan tetapi dilain ketentuan 
yang terdapat juga didalam undang - undang danyang sama ditentukan 
adanya larangan - larangan dan pembatasan tertentu dalam suatu pekerjaan 
bag1 seorang perempuan karena s1fat pekerja 1tu berbahaya m1salnya 
pekerjaan pertambangan 

Jadi dapat d1simpulkan walaupun pada dasarnya dalam mengadakan 
perjan1ian kerja tidak boleh diadakan perbedaan antara pekef')a perempuan 
dan pekerja laki - lak1. namun pengusaha boleh saja mem11ih pekel']anya jika 
tujuan tersebut iustru untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan 
martabat perempuan itu sendiri. Karena bagaimanapun,tuntutan persamaan 
hak tersebut harus d1penuhl, namun sudah menjadi kodratnya, antara laki -
lciki dan perempuan ada perbedaan - perbedaan baik secara f1s1k maupun 
µsikisnya 
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