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1
FAKULTAS HUKUM UNDIP

DAFTAR WAWANCARA/PERTANYAAN
PEKERJA PEREMPUAN/BURUH PEREMPUAN
DI PT. TARUNA KUSUMA PURINUSA

1. Adakah tenaga kerja perempuan yang berusia di bawah 18 tahun?
2. Sudah berapa lama anda bekerja?
3. Bagaimana jam kerja buruh/pekerja?
4. Berapa jumlah tenaga kerja perempuan bagian produksi di PT. Tauna Kusuma
Purinusa>
5. Sama tidak upah pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama
jenisnya?
6. Berapa lama hari libur anda dalam seminggu, sebulan?
7. Apakah pekerja perempuan yang dalam masa haid tidak wajib bekerja pada
hari pertama dan kedua pada waktu haid apabila merasa sakit?
8. Adakah pekerja perempuan menggunakan hak tersebut?
9. Adakah cuti melahirkan dan keguguran?
10. Berapa waktu yang diberikan?
11. Apakah upah tetap dibayarkan kepada pekerja apabila pekerja sakit karena
haid/melahirkan?
12. Adakah tempat yang disediakan dan kesempatan pada pekerja perempuan
untuk menyusui?
13. Apa pekerja perempuan berhak mendapatkan makanan dan minuman yang
bergizi bagi yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00?
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14. Apakah penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan
layak serta memenuhi syarat higienis dan sanitasi?
15. Adaka penyediaan angkutan antar jemput bagi pekerja perempua yang
berangkat dan pulang antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00?
16. Berapa jumlah angkutan antar jemput yang disediakan?
17. Bagaimana menurut anda tentang keadaan antar jemput? Apakah dalam
kondisi yang layak?
18. Banyak tidak pekerja perempuan yang menggunakan angkutan antar jemput?
19. Kebanyakan pekerja menggunakan kendaraan sendiri/dijemput/angkutan
umum?
20. Apa fasilitas yang disediakan oleh pengusaha dalam mengaja kesusilaan dan
keamanan selama di tempat kerja yang bagi pekerja perempuan yang bekerja
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00?
21. Adakah petugas keamanan yang bekerja pada malam hari?
22. Berapa jumlah petugas keamanan yang berjaga malam hari?
23. Dari pukul berapa sampai pukul berapa petugas keamanan yang baerjaga
malam hari?
24. Apakah anda telah terdaftar di jamsostek?
25. Apa saja larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pekerja?
26. Adakah perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan?
27. Apakah setiap pekerja mendapatkan salinan perjanjian kerja?
28. Berapa jumlah kamar mandi/wc yang disediakan?
29. Terpisah atau tidak antara kamar mandi/wc pekerja perempuan dan laki-laki?
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DAFTAR WAWANCARA/PERTANYAAN
PT. TARUNA KUSUMA PURINUSA UNGARAN SEMARANG

1. Bagaimana sejarah/perkembangan PT. Taruna Kusuma ?
2. Bagaimana struktur organisasi PT. Taruna Kusuma?
3. Berapa jumlah karyawan Laki-laki dan Perempuan ( menikah dan belum
menikah) di PT. Taruna Kusuma Purinusa?
4. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap hak-hak terhadap pekerja/buruh
perempuan dan pekerja/buruh laki-laki?
5. Apakah ada hak-hak khusus terkait dengan kesehatan kerja yang di berikan
kepada pekerja/buruh?
6. Apa saja perlindungan kesehatan kerja yang diberikan kepada pekerja?
7. Bagaimana pengaturan jam kerja di PT. Taruna Kusuma terkait shif kerja?
8. Bagaimana pengaturan waktu istirahat untuk makan dan minum dalam jam
kerja?
9. Berapa lama pemberian cuti tahunan yang diberikan kepada pekerja/buruh
perempuan?
10. Apakah pekerja perempuan bekerja pada pukul 23.00 - 07.00 ?
11. Jika pekerja perempuan bekerja pada pukul 23.00 – 07.00, apakah perusahaan
menyediakan transportasi dan memberikan makanan dan minuman yang
bergizi bagi pekerja perempuan?
12. Berapa jumlah transportasi antar jemput pekerja perempuan yang disediakan?
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13. Apakah ada kesempatan (waktu) untuk

pekerja perempuan agar dapat

menyusui anaknya saat melakukan pekerjaannya?
14. Apakah cuti melahirkan di atur dalam peraturan perusahaan
15. Berapa lama cuti melahirkan diberikan kepada pekerja perempuan?
16. Apakah cuti haid dan cuti gugur kandungan di atur dalam perusahaan?
17. Berapa lama cuti haid diberikan kepada pekerja perempuan?
18. Berapa lama cuti gugur kandungan di berikan pekerja perempuan?
19. Apakah pekerja perempuan yang mengajukan cuti haid/cuti melahirkan/cuti
gugur kandungan tetap mendapatkan upah penuh?
20. Apakah perusahaan menyediakan tempat bagi pekerja perempuan untuk
menyusui atau memompa ASI?
21. Apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di PT. Taruna Kusuma?
22. Apa saja hambatan/kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus
terkait :
a. Kesehatan kerja
b. Cuti melahirkan
c. Cuti haid
d. Cuti gugur kandungan
e. Kerja malam hari
f. Tempat menyusui anak
23. Apa saja ketentuan dan larangan-larangan yang harus di patuhi oleh
pekerja/buruh perempuan selama bekerja?
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24. Manakah pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja perempuan yang
paling mudah di implementasikan dan yang paling sulit untuk di
implementasikan ?
25. Apakah hambatan-hambatan tersebut dikarenakan peraturan perundangundangan atau dikarenakan kondisi perusahaan?
26. Apa solusi terkait dengan hambatan diatas?
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DAFTAR WAWANCARA/PERTANYAAN
PETUGAS KEAMANAN PT. TARUNA KUSUMA PURINUSA UNGARAN SEMARANG

1. Bagaimana keamanan perusahaan PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran
Semarang?
2. Adakah penyediaan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang
berangkat dan pulang antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00?
3. Berapa jumlah angkutan antar jemput yang disediakan?
4. Bagaimana menurut anda tentang keadaan antar jemput? Apakah dalam
kondisi yang layak?
5. Banyak tidak pekerja perempuan yang menggunakan angkutan antar
jemput?
6. Apakah pengusaha menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada
lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja perempuan?
7. Apa fasilitas yang disediakan oleh pengusaha dalam menjaga kesusilaan
dan keamanan selama di tempat kerja yang bagi pekerja perempuan yang
bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00?
8. Adakah petugas keamanan yang berjaga malam hari?
9. Berapa jumlah petugas keamanan yang berjaga malam hari?
10. Dari pukul berapa sapai pukul berapa petugas keamana yang berjaga
malam hari ?
11. Berapa jumlah kamar mandi/wc yang disediakan?
12. Apakah perusahaan menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan
penerangan yang memadai?
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13. Terpisah atau tidak antara kamar mandi/wc pekerja perempuan dan lakilaki?
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