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PROFILPROFIL

�� Partisipasi tenaga kerja wanita dan anak di Partisipasi tenaga kerja wanita dan anak di 
Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya.Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya.

�� Pada tahun 1980 data jumlah pekerja wanita di Pada tahun 1980 data jumlah pekerja wanita di 
Indonesia berkisar 16.934.590 (32,65%).Indonesia berkisar 16.934.590 (32,65%).Indonesia berkisar 16.934.590 (32,65%).Indonesia berkisar 16.934.590 (32,65%).

�� Tahun 1987, meningkat menjadi 25.788.997 Tahun 1987, meningkat menjadi 25.788.997 
(44,83%).(44,83%).

�� Tahun 1995 meningkat menjadi 45,5%Tahun 1995 meningkat menjadi 45,5%

�� Tahun 1998 meningkat menjadi 46,03%.Tahun 1998 meningkat menjadi 46,03%.



�� Untuk tenaga kerja anak menurut ILO, Untuk tenaga kerja anak menurut ILO, 
tahun 1992tahun 1992--1993 di Bandung Jawa Barat 1993 di Bandung Jawa Barat 
hampir 25% dari rumah tangga hampir 25% dari rumah tangga 
mengizinkan anaknya bekerja untuk mengizinkan anaknya bekerja untuk 
mendapatkan pendapatan.mendapatkan pendapatan.

�� Data BPS (1996), memperlihatkan ada Data BPS (1996), memperlihatkan ada 
sekitar 1,8 juta anak yang bekerja. Sekitar sekitar 1,8 juta anak yang bekerja. Sekitar 
80% tinggal di pedesaan Jawa dan 80% tinggal di pedesaan Jawa dan 
Sumatera yang sebagian besar merupakan Sumatera yang sebagian besar merupakan 
tenaga kerja yang tidak dibayar.tenaga kerja yang tidak dibayar.



�� Untuk menghindarkan tenaga kerja wanita dan Untuk menghindarkan tenaga kerja wanita dan 
anak dari berbagai pengaruh buruk yang anak dari berbagai pengaruh buruk yang 
mungkin timbul akibat keterlibatan mereka mungkin timbul akibat keterlibatan mereka 
dalam lapangan kerja yang kondisinya dalam lapangan kerja yang kondisinya 
membahayakan kesehatan dan keselamatan membahayakan kesehatan dan keselamatan 
mereka, pemerintah Indonesia telah mereka, pemerintah Indonesia telah mereka, pemerintah Indonesia telah mereka, pemerintah Indonesia telah 
menetapkan peraturan dan perundangan untuk menetapkan peraturan dan perundangan untuk 
melindungi mereka yang diantaranya meliputi melindungi mereka yang diantaranya meliputi 
waktu kerja, waktu cuti melahirkan, waktu kerja, waktu cuti melahirkan, 
perlindungan dari jenis pekerjaan terburuk, dsb.perlindungan dari jenis pekerjaan terburuk, dsb.



PERUNDANGANPERUNDANGAN

�� TENAGA KERJA WANITATENAGA KERJA WANITA

Menurut UU No.13/2003 tentang Menurut UU No.13/2003 tentang 
ketenagakerjaan :ketenagakerjaan :

�� Pasal 76 berisi larangan untuk mempekerjakan 
pekerja/buruh perempuan yang berumur 
kurang dari 18 tahun, antara pukul 23.00 s/d kurang dari 18 tahun, antara pukul 23.00 s/d 
07.00; pengusaha dilarang mempekerjakan 
pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut 
keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan 
dan keselamatan kandungannya maupun 
dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s/d 
07.00; 



apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh 
perempuan antara pukul 23.00 s/d pukul 07.00 perempuan antara pukul 23.00 s/d pukul 07.00 
wajib memberi makanan dan minuman bergizi wajib memberi makanan dan minuman bergizi 
serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama di serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama di 
tempat kerja; pengusaha wajib menyediakan tempat kerja; pengusaha wajib menyediakan 
angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh 
perempuan yang berangkat bekerja antara pukul perempuan yang berangkat bekerja antara pukul perempuan yang berangkat bekerja antara pukul perempuan yang berangkat bekerja antara pukul 
23.00 s/d 05.00; ketentuan tersebut dapat diatur 23.00 s/d 05.00; ketentuan tersebut dapat diatur 
oleh Keputusan Menteri.oleh Keputusan Menteri.



�� Pasal 81, memuat tentang perijinan bagi Pasal 81, memuat tentang perijinan bagi 
pekerja/buruh perempuan  yang dalam pekerja/buruh perempuan  yang dalam 
masa haid merasakan sakit dan masa haid merasakan sakit dan 
memberitahukan kepada pengusaha untuk memberitahukan kepada pengusaha untuk 
tidak wajib bekerja pada hari pertama dan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan 
kedua waktu haid; pelaksanaan ketentuan kedua waktu haid; pelaksanaan ketentuan kedua waktu haid; pelaksanaan ketentuan kedua waktu haid; pelaksanaan ketentuan 
ini diatur dalam perjanjian kerja, ini diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama.kerja bersama.



�� Pasal 82, tentang istirahat melahirkan, Pasal 82, tentang istirahat melahirkan, 
dimana pekerja/buruh perempuan berhak dimana pekerja/buruh perempuan berhak 
memperoleh istirahat selama 1,5 bulan memperoleh istirahat selama 1,5 bulan 
sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 
bulan sesuadh melahirkan menurut bulan sesuadh melahirkan menurut 
perhitungan dokter kandungan atau perhitungan dokter kandungan atau perhitungan dokter kandungan atau perhitungan dokter kandungan atau 
bidan; selama itu, pekerja/buruh bidan; selama itu, pekerja/buruh 
perempuan yang mengalami keguguran perempuan yang mengalami keguguran 
kandungan berhak memperoleh istirahat kandungan berhak memperoleh istirahat 
1,5 bulan atau dengan keterangan dokter 1,5 bulan atau dengan keterangan dokter 
kandungan atau bidan.kandungan atau bidan.



�� Pasal 83, pekerja/buruh perempuan yang anaknya Pasal 83, pekerja/buruh perempuan yang anaknya 
masih menyusui harus diberi kesempatan masih menyusui harus diberi kesempatan 
sepatutnya untuk menyusui  anaknya jika hal itu sepatutnya untuk menyusui  anaknya jika hal itu 
harus dilakukan selama waktu kerja.harus dilakukan selama waktu kerja.

�� TENAGA KERJA ANAKTENAGA KERJA ANAK

�� UU No.20 tahun 1999 tentang pengesahan UU No.20 tahun 1999 tentang pengesahan �� UU No.20 tahun 1999 tentang pengesahan UU No.20 tahun 1999 tentang pengesahan 
konvensi ILO No.138, mengenai usia minimum konvensi ILO No.138, mengenai usia minimum 
untuk diperbolehkan bekerja, untuk pekerjaan untuk diperbolehkan bekerja, untuk pekerjaan 
yang membahayakan kesehatan, keselamatan, yang membahayakan kesehatan, keselamatan, 
dan moral. Anak harus diupayakan tidak boleh dan moral. Anak harus diupayakan tidak boleh 
bekerja pada usia < 18 tahun kecuali untuk bekerja pada usia < 18 tahun kecuali untuk 
pekerjaan ringan tidak boleh < 16 tahun.pekerjaan ringan tidak boleh < 16 tahun.



�� UU No. 1 tahun 2000 tentang pengesahan UU No. 1 tahun 2000 tentang pengesahan 
Konvensi ILO No.182 mengenai pelarangan dan Konvensi ILO No.182 mengenai pelarangan dan 
tindakan segera untuk penghapusan bentuktindakan segera untuk penghapusan bentuk--
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

�� UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

-- Pasal 68, menegaskan bahwa pengusaha Pasal 68, menegaskan bahwa pengusaha 
dilarang mempekerjakan anak.dilarang mempekerjakan anak.dilarang mempekerjakan anak.dilarang mempekerjakan anak.

-- Pasal 69, bagi anak berumur 13 tahun sampai Pasal 69, bagi anak berumur 13 tahun sampai 
15 tahun diperbolehkan untuk melakukan 15 tahun diperbolehkan untuk melakukan 
pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu 
perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan 
sosial.sosial.



-- Pasal 70, anak dapat melakukan pekerjaan di Pasal 70, anak dapat melakukan pekerjaan di 
tempat kerja yang merupakan bagian dari tempat kerja yang merupakan bagian dari 
kurikulum pendidikan atau pelatihan yang kurikulum pendidikan atau pelatihan yang 
disahkan oleh pejabat.disahkan oleh pejabat.

-- Pasal 74, menegaskan kembali UU No.1 tahun Pasal 74, menegaskan kembali UU No.1 tahun 
2000, yakni larangan untuk mempekerjakan 2000, yakni larangan untuk mempekerjakan 
anak pada pekerjaananak pada pekerjaan--pekerjaan terburuk seperti pekerjaan terburuk seperti 
: pekerjaan dalam bnetuk perbudakan, : pekerjaan dalam bnetuk perbudakan, : pekerjaan dalam bnetuk perbudakan, : pekerjaan dalam bnetuk perbudakan, 
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan 
porno, perjudian, produksi dan perdagangan porno, perjudian, produksi dan perdagangan 
minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat 
aditif lainnya, dan/atau semua pekerjaan yang aditif lainnya, dan/atau semua pekerjaan yang 
membahayakan kesehatan dan kselamatan membahayakan kesehatan dan kselamatan 
moral anak.moral anak.



KARAKTERISTIKKARAKTERISTIK

�� TENAGA KERJA WANITATENAGA KERJA WANITA

�� FisikFisik

Kekuatan fisik tubuh wanita rataKekuatan fisik tubuh wanita rata--rata sekitar rata sekitar 
2/3 dari pria. Sedang kemampuan untuk 2/3 dari pria. Sedang kemampuan untuk 
bergerak sekitar 35bergerak sekitar 35--80% tergantung pada 80% tergantung pada bergerak sekitar 35bergerak sekitar 35--80% tergantung pada 80% tergantung pada 
tugas dan otot yang terlibat.tugas dan otot yang terlibat.

Untuk wanita kekuatan otot yang optimal ada Untuk wanita kekuatan otot yang optimal ada 
pada usia 20 sampai 39 tahun, dan akan pada usia 20 sampai 39 tahun, dan akan 
berkurang sebanyak 20% pada usia 60 tahun.berkurang sebanyak 20% pada usia 60 tahun.



�� Wanita mempunyai toleransi panas Wanita mempunyai toleransi panas 
rendah. Makin besar lemak tubuh sebagai rendah. Makin besar lemak tubuh sebagai 
penyekat pada panas dan dingin akan penyekat pada panas dan dingin akan 
memperlambat kehilangan panas di memperlambat kehilangan panas di 
keadaan tersebut. keadaan tersebut. 

�� Bila panas terjadi tibaBila panas terjadi tiba--tiba, banyak wanita tiba, banyak wanita �� Bila panas terjadi tibaBila panas terjadi tiba--tiba, banyak wanita tiba, banyak wanita 
mengalami pusing dan beberapa mengalami pusing dan beberapa 
mengalami ketidaksadaran akibat berdiri mengalami ketidaksadaran akibat berdiri 
dan bekerja lama di lingkungan panas.dan bekerja lama di lingkungan panas.



�� BiologiBiologi

a) a) HaidHaid

Pada saat haid, terutama pada wanita Pada saat haid, terutama pada wanita 
yang haidnya tidak normal, seringkali yang haidnya tidak normal, seringkali 
disertai sakit sehingga pekerja tidak disertai sakit sehingga pekerja tidak 
mampu melakukan tugasnya. Pada mampu melakukan tugasnya. Pada mampu melakukan tugasnya. Pada mampu melakukan tugasnya. Pada 
ratarata--rata wanita terdapat 10% rata wanita terdapat 10% 
penurunan dalam kapasitas daya tahan penurunan dalam kapasitas daya tahan 
kesabaran dan pekerjaan selama ia kesabaran dan pekerjaan selama ia 
dalam periode menstruasi.dalam periode menstruasi.



b) Kehamilanb) Kehamilan

Pada saat hamil, banyak fungsi organ dan Pada saat hamil, banyak fungsi organ dan 
otot berubah dikarenakan perkembangan otot berubah dikarenakan perkembangan 
fetus. Selain itu pada awal kehamilan fetus. Selain itu pada awal kehamilan 
kondisi psikologi dapat mempengaruhi kondisi psikologi dapat mempengaruhi 
wanita pekerja seperti mualwanita pekerja seperti mual--mual karena mual karena 
bau tertentu.bau tertentu.bau tertentu.bau tertentu.

Tubuh wanita juga akan mengalami Tubuh wanita juga akan mengalami 
kenaikan dalam suhu tubuh karena kenaikan dalam suhu tubuh karena 
kecepatan metabolisme dalam tubuh yang kecepatan metabolisme dalam tubuh yang 
tinggi biasanya serta tulang belakang dan tinggi biasanya serta tulang belakang dan 
otototot--ototnya menjadi lebih tegang.ototnya menjadi lebih tegang.



�� Pada 6 atau 8 minggu terakhir, kapasitas Pada 6 atau 8 minggu terakhir, kapasitas 
penurunan kerja dapat terjadi.penurunan kerja dapat terjadi.

c) Masa Nifasc) Masa Nifas

Setelah bersalin, biasanya wanita Setelah bersalin, biasanya wanita 
memerlukan waktu untuk pemulihan memerlukan waktu untuk pemulihan memerlukan waktu untuk pemulihan memerlukan waktu untuk pemulihan 
fisiknya yang berkisar 40 hari. Masa fisiknya yang berkisar 40 hari. Masa 
pemulihan akan lebih panjang pada pemulihan akan lebih panjang pada 
wanita yang pada saat bersalin mengalami wanita yang pada saat bersalin mengalami 
kesulitan.kesulitan.



d) Menyusuid) Menyusui

Pada saat menyusui, wanita mengalirkan Pada saat menyusui, wanita mengalirkan 
zatzat--zat makanan bagi bayinya, hal ini akan zat makanan bagi bayinya, hal ini akan 
berbahaya bila pekerja wanita tersebut berbahaya bila pekerja wanita tersebut 
terkena paparan dari bahan kimia di terkena paparan dari bahan kimia di 
lingkungan kerjanya. lingkungan kerjanya. 

Untuk wanita yang bekerjaUntuk wanita yang bekerja dengan logam dengan logam Untuk wanita yang bekerjaUntuk wanita yang bekerja dengan logam dengan logam 
tertentu atau logam yang teroksidasi tertentu atau logam yang teroksidasi 
harus mnghindari menyusui atau harus harus mnghindari menyusui atau harus 
ditest dahulu apakah air susunya ditest dahulu apakah air susunya 
mengandung logam atau tidak sebelum ia mengandung logam atau tidak sebelum ia 
menyusui bayinya.menyusui bayinya.



e) Menopausee) Menopause

Pada saat tubuh wanita mengalami Pada saat tubuh wanita mengalami 
peralihan dari haid menjadi tidak haid, peralihan dari haid menjadi tidak haid, 
kadangkala disertai gejala gangguan kadangkala disertai gejala gangguan 
hormonal yang akan mempengaruhi hormonal yang akan mempengaruhi 
produktivitas dari pekerja tersebut.produktivitas dari pekerja tersebut.produktivitas dari pekerja tersebut.produktivitas dari pekerja tersebut.



�� TENAGA KERJA ANAKTENAGA KERJA ANAK

�� FisikFisik

Keadaan fisik anak pada umumnya lebih lemah Keadaan fisik anak pada umumnya lebih lemah 
dibandingkan dengan orang dewasa sehingga dibandingkan dengan orang dewasa sehingga 
lebih rentan terhadap segala jenis bahaya yang lebih rentan terhadap segala jenis bahaya yang 
mungkin timbul yang dapat mengganggu mungkin timbul yang dapat mengganggu 
perkembangannya baik fisik maupun mental.perkembangannya baik fisik maupun mental.perkembangannya baik fisik maupun mental.perkembangannya baik fisik maupun mental.

�� PendidikanPendidikan

Dipandang dari sudut pendidikan anak dibawah Dipandang dari sudut pendidikan anak dibawah 
usia 14 tahun masih memerlukan pendidikan usia 14 tahun masih memerlukan pendidikan 
lanjut sehingga sebaiknya mereka tetap berada lanjut sehingga sebaiknya mereka tetap berada 
di sekolah.di sekolah.



KESELAMATAN DAN KESEHATANKESELAMATAN DAN KESEHATAN

Contoh dari lapangan pekerjaan yang Contoh dari lapangan pekerjaan yang 
mayoritas dilakukan oleh wanita dan mayoritas dilakukan oleh wanita dan 
kemungkinan dilakukan oleh pekerja anak kemungkinan dilakukan oleh pekerja anak 
serta resiko paparan yang mungkin serta resiko paparan yang mungkin serta resiko paparan yang mungkin serta resiko paparan yang mungkin 
dihadapi dapat dilihat pada tabel di bawah dihadapi dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini :ini :



JENIS PEKERJAANJENIS PEKERJAAN PAPARANPAPARAN

1. Textile *1. Textile * Debu kapas, kebisingan, debu filter, Debu kapas, kebisingan, debu filter, 
formaldehyde, panas, asbestos, cairan organik, formaldehyde, panas, asbestos, cairan organik, 
gerakan berulang.gerakan berulang.

2. Pekerjaan di rumah *2. Pekerjaan di rumah * Formaldehyde, asbestos, pestisida, detergen, Formaldehyde, asbestos, pestisida, detergen, 
pemutih.pemutih.

3. Pekerjaan laundry *3. Pekerjaan laundry * Pakaian yang terkontaminasi, detergen, sabun, Pakaian yang terkontaminasi, detergen, sabun, 
panas, kelembaban.panas, kelembaban.

4. Elektronik *4. Elektronik * Timah hitam,timah,antimony, trichloroethylene.Timah hitam,timah,antimony, trichloroethylene.

5. Sektor pertanian*5. Sektor pertanian* Pestisida,herbisida,insektisida,cairan pelarut, Pestisida,herbisida,insektisida,cairan pelarut, 5. Sektor pertanian*5. Sektor pertanian* Pestisida,herbisida,insektisida,cairan pelarut, Pestisida,herbisida,insektisida,cairan pelarut, 
debu, uap, gas, panas, dan alatdebu, uap, gas, panas, dan alat--alat berat.alat berat.

6. Pekerjaan di rumah sakit 6. Pekerjaan di rumah sakit Physical stress, formadelhyde, gas anestesi, Physical stress, formadelhyde, gas anestesi, 
infeksi kuman, alkohol,radiasi.infeksi kuman, alkohol,radiasi.

7. Pekerja kantor 7. Pekerja kantor Physical stress, penerangan yang buruk, asbestos Physical stress, penerangan yang buruk, asbestos 
dari AC, ergonomi.dari AC, ergonomi.

8. Pekerjaan sebagai kru pesawat     8. Pekerjaan sebagai kru pesawat     
terbang terbang 

Terganggu tidur, iritasi pernafasan, stress fisik, Terganggu tidur, iritasi pernafasan, stress fisik, 
vibrasi.vibrasi.

9. Pekerjaan di salon9. Pekerjaan di salon Acetone, freon, benzyl alkohol, pewarna rambut, Acetone, freon, benzyl alkohol, pewarna rambut, 
hair spray.hair spray.

10. Penjahit10. Penjahit Asbestos, kapas, kebisingan, debu fiber sintesis.Asbestos, kapas, kebisingan, debu fiber sintesis.



�� FaktorFaktor--faktor Fisikfaktor Fisik

a) Kebisingan yang merupakan bunyi atau a) Kebisingan yang merupakan bunyi atau 
suara yang tidak diinginkan yang dapat suara yang tidak diinginkan yang dapat 
menyebabkan kerusakan indera menyebabkan kerusakan indera 
pendengaran dan menyebabkan ketulian pendengaran dan menyebabkan ketulian 
apabila kebisingan yang terjadi melewati apabila kebisingan yang terjadi melewati 
ambang batas dan terjadi terusambang batas dan terjadi terus--menerus menerus ambang batas dan terjadi terusambang batas dan terjadi terus--menerus menerus 
namun untuk faktor kebisingan ini tidak namun untuk faktor kebisingan ini tidak 
ada perbedaan efek antara pria dan ada perbedaan efek antara pria dan 
wanita.wanita.



b) b) Penerangan yang buruk atau tidak  Penerangan yang buruk atau tidak  
mencukupi akan mempengaruhi pekerja mencukupi akan mempengaruhi pekerja 
terutama pada pekerjaan yang terutama pada pekerjaan yang 
memerlukan ketelitian atau pekerjaan memerlukan ketelitian atau pekerjaan 
yang dilakukan malam hari, sama yang dilakukan malam hari, sama 
dengan faktor kebisingan untuk faktor dengan faktor kebisingan untuk faktor dengan faktor kebisingan untuk faktor dengan faktor kebisingan untuk faktor 
penerangan ini juga tidak ada perbedaan penerangan ini juga tidak ada perbedaan 
efek antara pria dan wanita.efek antara pria dan wanita.



c) Radiasic) Radiasi

Terutama radiasi ion pada wanita Terutama radiasi ion pada wanita 
terpapar akan mempengaruhi bayi yang terpapar akan mempengaruhi bayi yang 
dikandungnya. Dimana bayi tersebut dikandungnya. Dimana bayi tersebut 
kemungkinan akan mempunyai mental kemungkinan akan mempunyai mental 
yang terbelakang. Sedang untuk pekerj yang terbelakang. Sedang untuk pekerj yang terbelakang. Sedang untuk pekerj yang terbelakang. Sedang untuk pekerj 
awanita sendiri, paparan radiasi ion akan awanita sendiri, paparan radiasi ion akan 
menyebabkan kelainan genetis dan menyebabkan kelainan genetis dan 
kanker.kanker.



FAKTORFAKTOR--FAKTOR KIMIAFAKTOR KIMIA

a) Trichloroethylene : wanita dan anak yang a) Trichloroethylene : wanita dan anak yang 
bekerja di industri elektronik mempunyai bekerja di industri elektronik mempunyai 
resiko untuk terpapar zat kimia resiko untuk terpapar zat kimia 
trichloroethylene yang mempunyai sifat trichloroethylene yang mempunyai sifat trichloroethylene yang mempunyai sifat trichloroethylene yang mempunyai sifat 
tidak berwarna dan berbau harum. Zat tidak berwarna dan berbau harum. Zat 
kimia ini dalam jumlah berlebihan akan kimia ini dalam jumlah berlebihan akan 
mempengarui fungsi hati, jantung, ginjal, mempengarui fungsi hati, jantung, ginjal, 
dan kulit.dan kulit.



b) Timah hitam (Pb) : wanita dan anak pekerja b) Timah hitam (Pb) : wanita dan anak pekerja 
juga berisiko bila terkena kontak langsung juga berisiko bila terkena kontak langsung 
dengan timah hitam, zat kimia ini dapat dengan timah hitam, zat kimia ini dapat 
menembus kulit, khusus pada wanita hamil, zat menembus kulit, khusus pada wanita hamil, zat 
kimia ini dapat menembus plasenta dan akan kimia ini dapat menembus plasenta dan akan 
mempengaruhi foetus sehingga berisiko mempengaruhi foetus sehingga berisiko 
mengalami abortus spontan, retardasi mengalami abortus spontan, retardasi mengalami abortus spontan, retardasi mengalami abortus spontan, retardasi 
pertumbuhan dalam kandungan, berat badan pertumbuhan dalam kandungan, berat badan 
lahir rendah, bayi lahir dengan mental lahir rendah, bayi lahir dengan mental 
terbelakang serta bayi meninggal saat terbelakang serta bayi meninggal saat 
dilahirkan.dilahirkan.



c) Merkuri : wanita pekerja akan berisiko c) Merkuri : wanita pekerja akan berisiko 
melahirkan bayi dengan berat badan lebih melahirkan bayi dengan berat badan lebih 
rendah bahkan bayi lahir mati serta efek rendah bahkan bayi lahir mati serta efek 
teratogenik berupa kerusakan kromosom bila teratogenik berupa kerusakan kromosom bila 
terkena kontak dengan merkuri.terkena kontak dengan merkuri.

d) Tembaga : wanita pekerja akan berisiko untuk d) Tembaga : wanita pekerja akan berisiko untuk 
mengalami kematian janin.mengalami kematian janin.

e) Formaldehyde : pada pekerjaan di rumah zat ini e) Formaldehyde : pada pekerjaan di rumah zat ini e) Formaldehyde : pada pekerjaan di rumah zat ini e) Formaldehyde : pada pekerjaan di rumah zat ini 
dapat berasal dari partikeldapat berasal dari partikel--partikel kayu serta partikel kayu serta 
karpet selain juga digunakan pada industri.Zat karpet selain juga digunakan pada industri.Zat 
ini akan menyebabkan wanita yang terpapar ini akan menyebabkan wanita yang terpapar 
terganggu siklus menstruasinya, abortus, terganggu siklus menstruasinya, abortus, 
pertumbuhan bayi dalam kandungan terganggu.pertumbuhan bayi dalam kandungan terganggu.



f) Asbestos : pada pekerjaan di rumah f) Asbestos : pada pekerjaan di rumah 
sumbernya dapat berasal dari pipa dan sumbernya dapat berasal dari pipa dan 
bahan lain yang mengandung asbes serta bahan lain yang mengandung asbes serta 
ditemukan juga dalam industri tekstil, ditemukan juga dalam industri tekstil, 
plastik, dsb. Wanita yang terpapar akan plastik, dsb. Wanita yang terpapar akan 
berisiko terkena kanker.berisiko terkena kanker.berisiko terkena kanker.berisiko terkena kanker.

g) Gas anesthesi : pekerja akan merasa g) Gas anesthesi : pekerja akan merasa 
enek, sakit kepala, pusing, kelelahan, enek, sakit kepala, pusing, kelelahan, 
kesemutan, kram, penurunan daya ingat, kesemutan, kram, penurunan daya ingat, 
wanita akan mengalami aborsi spontan wanita akan mengalami aborsi spontan 
bila tingkat paparan telah akut.bila tingkat paparan telah akut.



FAKTORFAKTOR--FAKTOR BIOLOGIFAKTOR BIOLOGI

�� Infeksi kuman diantaranya : bakteri, Infeksi kuman diantaranya : bakteri, 
jamur, virus dan protozoa. Virus disini jamur, virus dan protozoa. Virus disini 
dapat berupa virus yang penyebarannya dapat berupa virus yang penyebarannya 
melalui kontak darah dan sekreta melalui kontak darah dan sekreta melalui kontak darah dan sekreta melalui kontak darah dan sekreta 
(misalnya HIV dan Hepatitis B) yang dapat (misalnya HIV dan Hepatitis B) yang dapat 
menginfeksi pekerja melalui luka tergores menginfeksi pekerja melalui luka tergores 
atau tertusuk jarum yang telah atau tertusuk jarum yang telah 
terkonaminasi.terkonaminasi.



FAKTOR ERGONOMIFAKTOR ERGONOMI

�� Lingkungan krja yang tidak ergonomis, seperti Lingkungan krja yang tidak ergonomis, seperti 
peletakan alatpeletakan alat--alat yang tidak pada tempatnya alat yang tidak pada tempatnya 
atau peletakan yang tidak strategis.atau peletakan yang tidak strategis.

�� Contoh : pada pekerjaan yang dilakukan wanita, Contoh : pada pekerjaan yang dilakukan wanita, 
misalnya peletakan komputer, mesin ketik, misalnya peletakan komputer, mesin ketik, misalnya peletakan komputer, mesin ketik, misalnya peletakan komputer, mesin ketik, 
mesin penghitung yang terlalu tinggi atau mesin penghitung yang terlalu tinggi atau 
rendah sehingga dapat menyebabkan leher dan rendah sehingga dapat menyebabkan leher dan 
bahu menjadi kaku.bahu menjadi kaku.

�� Mengangkat beban berat pada wanita yang Mengangkat beban berat pada wanita yang 
sedang hamil dapat berdampak kelahiran sedang hamil dapat berdampak kelahiran 
prematur.prematur.



FAKTOR PSIKOLOGISFAKTOR PSIKOLOGIS

�� Lingkungan yang tidak sehat atau juga Lingkungan yang tidak sehat atau juga 
pekerjaan yag menjemukan, berulangpekerjaan yag menjemukan, berulang--ulang ulang 
dapat menyebabkan timbulnya penyakidapat menyebabkan timbulnya penyaki--penyakit penyakit 
tertentu dan mudah lelah. Dalam hal ini faktor tertentu dan mudah lelah. Dalam hal ini faktor 
psikologis memainkan peran besar, karena psikologis memainkan peran besar, karena psikologis memainkan peran besar, karena psikologis memainkan peran besar, karena 
penyakit dan kelelahan dapat timbul dari konflik penyakit dan kelelahan dapat timbul dari konflik 
mental yang terjadi di lingkungan pekerjaan mental yang terjadi di lingkungan pekerjaan 
yang akhirnya dapat mempengaruhi kondisi fisik yang akhirnya dapat mempengaruhi kondisi fisik 
pekrja, misalnya gangguan tidur, asma, pekrja, misalnya gangguan tidur, asma, 
kelelahan, pusing, dsb.kelelahan, pusing, dsb.



PERMASALAHAN TENAGA KERJA WANITA PERMASALAHAN TENAGA KERJA WANITA 
DAN ANAKDAN ANAK

�� TENAGA KERJA WANITATENAGA KERJA WANITA

Berbagai faktor mungkin mempengaruhi Berbagai faktor mungkin mempengaruhi 
nakerwan di tempat kerjanya, terutamamereka nakerwan di tempat kerjanya, terutamamereka 
yang berstatus ekonomi rendah, banyak yang berstatus ekonomi rendah, banyak yang berstatus ekonomi rendah, banyak yang berstatus ekonomi rendah, banyak 
menghadapi tantangan karena kondisi tempat menghadapi tantangan karena kondisi tempat 
kerja yang buruk, beban yang harus ditanggung kerja yang buruk, beban yang harus ditanggung 
kaum wanita yang bekerja di rumah dan di kaum wanita yang bekerja di rumah dan di 
tempat kerja. Serta kesehatan dan keselamatan tempat kerja. Serta kesehatan dan keselamatan 
kerja.kerja.



�� Perlindungan yang telah ditentukan Perlindungan yang telah ditentukan 
dengan perundangdengan perundang--undangan yang telah undangan yang telah 
ditetapkan pada prakteknya seringkali ditetapkan pada prakteknya seringkali 
terabaikan dan diabaikan. Sebagai terabaikan dan diabaikan. Sebagai 
contohnya Wolf (1992) pada penelitiannya contohnya Wolf (1992) pada penelitiannya 
di Jawa Tengah, menemukan banyak di Jawa Tengah, menemukan banyak di Jawa Tengah, menemukan banyak di Jawa Tengah, menemukan banyak 
perusahaan yang berkeberatan untuk perusahaan yang berkeberatan untuk 
memberi cuti pada karyawannya pada memberi cuti pada karyawannya pada 
saat mesaat merreka menstruasi atau juga pada eka menstruasi atau juga pada 
saat mereka melahirkan.saat mereka melahirkan.



�� Pihak perusahaan pada umumnya berkeberatan Pihak perusahaan pada umumnya berkeberatan 
kalau harus memberi upah selama mereka cuti, kalau harus memberi upah selama mereka cuti, 
malah kadangmalah kadang--kadang pihak perusahaan kadang pihak perusahaan 
meminta pegawai baru untuk menandatangani meminta pegawai baru untuk menandatangani 
pernyataan yang menyatakan bahwa mereka pernyataan yang menyatakan bahwa mereka 
tidak akan menuntut upah selama mereka cuti tidak akan menuntut upah selama mereka cuti 
melahirkan.melahirkan.melahirkan.melahirkan.

�� Selain itu perusahaanSelain itu perusahaan--perusahaan seringkali perusahaan seringkali 
mengabaikan anjuran pemerintah untuk mengabaikan anjuran pemerintah untuk 
menjaga kesehatan dan keselamatan kerja menjaga kesehatan dan keselamatan kerja 
sampai kecelakaan fatal terjadi di lingkungan sampai kecelakaan fatal terjadi di lingkungan 
kerjanya.kerjanya.



REKOMENDASIREKOMENDASI

�� Rekomendasi untuk tenaga kerja wanita, yang Rekomendasi untuk tenaga kerja wanita, yang 
paling sempurna adalah dengan paling sempurna adalah dengan 
dipraktekkannya semua peraturan perundangan dipraktekkannya semua peraturan perundangan 
untuk melindungi tenaga wanita sesuai dengan untuk melindungi tenaga wanita sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah termasuk juga : menyelenggarakan pemerintah termasuk juga : menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja di pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja di 
perusahaan, memperbaiki gizi dan perusahaan, memperbaiki gizi dan 
penanggulangan anemi, mengurangi beban penanggulangan anemi, mengurangi beban 
kerja dalam rumah tangga dengan melibatkan kerja dalam rumah tangga dengan melibatkan 
anggota keluarga lainnya, anggota keluarga lainnya, 



Menciptakan alat pelindung diri yang sesuai Menciptakan alat pelindung diri yang sesuai 
dengan postur tubuh wanita, menempatkan dengan postur tubuh wanita, menempatkan 
wanita pada posisi yang cocok dan tidak wanita pada posisi yang cocok dan tidak 
terpapar bahan berbahaya, mengikutsertakan terpapar bahan berbahaya, mengikutsertakan 
wanita dalam mengambil keputusan, wanita dalam mengambil keputusan, 
mengadakan sistem pengamanan yang cukup mengadakan sistem pengamanan yang cukup 
terhadap ancaman kekerasan serta melakukan terhadap ancaman kekerasan serta melakukan terhadap ancaman kekerasan serta melakukan terhadap ancaman kekerasan serta melakukan 
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja wanita pemeriksaan kesehatan tenaga kerja wanita 
secara rutin agar bisa dideteksi secara dini secara rutin agar bisa dideteksi secara dini 
adanya kontaminasi bahan pencemar di tubuh.adanya kontaminasi bahan pencemar di tubuh.



TENAGA KERJA ANAKTENAGA KERJA ANAK

�� Pekerja anak seringkali menjadi dilema, Pekerja anak seringkali menjadi dilema, 
terutama pada masyarakat yang miskin. terutama pada masyarakat yang miskin. 

�� Potensi bahaya kimia juga merupakan ancaman Potensi bahaya kimia juga merupakan ancaman 
bagi kesehatan dan keselamatan seorang anak bagi kesehatan dan keselamatan seorang anak bagi kesehatan dan keselamatan seorang anak bagi kesehatan dan keselamatan seorang anak 
di tempat kerja.di tempat kerja.



�� REKOMENDASIREKOMENDASI

Rekomendasi untuk melindungi tenaga kerja Rekomendasi untuk melindungi tenaga kerja 
anak tentu akan lebih baik dengan memenuhi anak tentu akan lebih baik dengan memenuhi 
semua perundangan yang telah ditentukan semua perundangan yang telah ditentukan 
untuk pekerja anak. Jika tidak memungkinkan, untuk pekerja anak. Jika tidak memungkinkan, 
dapat dengan mengusahakan pendidikan yang dapat dengan mengusahakan pendidikan yang dapat dengan mengusahakan pendidikan yang dapat dengan mengusahakan pendidikan yang 
bebas dari biaya (bea siswa, anak angkat, dsb), bebas dari biaya (bea siswa, anak angkat, dsb), 
sehingga anaanak tersebut terhindar dari putus sehingga anaanak tersebut terhindar dari putus 
sekolah dan dapat meneruskan pendidikan.sekolah dan dapat meneruskan pendidikan.




