
 

 

PENERAPAN EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY BERDASARKAN 

RATIFIKASI KONVENSI ILO NO. 111 TERHADAP PENGHAPUSAN 

DISKRIMINASI GENDER  

(Studi Kasus pada Bank X Cabang Kediri) 

 

Disusun oleh: 

LOVINA BIMANTARI 

105020201111034 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk 

Meraih Derajat Sarjana Ekonomi 

 

 

 

BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

JURUSAN MANAJEMEN 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

MALANG 

2014 



 

 

 

 



 

 

 

PENERAPAN EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY BERDASARKAN 

RATIFIKASI KONVENSI ILO NO. 111 TERHADAP PENGHAPUSAN 

DISKRIMINASI GENDER  

(STUDI KASUS PADA BANK X CABANG KEDIRI) 

 

 

Lovina Bimantari 

Prof. Dr. Armanu, SE., M.Sc. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 

equal employment opportunity (EEO) berdasarkan ratifikasi konvensi ILO No. 

111 terhadap penghapusan diskriminasi gender di Bank X Cabang Kediri. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif – studi kasus, metode ini 

digunakan untuk menjangkau, menjelaskan dan menggambarkan segala 

permasalahan dengan lebih mendalam dan sesuai dengan masalah dan tujuan 

penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga orang informan karyawan Bank X 

Cabang Kediri sebagai key person, yang dipilih secara purposive dan snowball 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis makna (content 

analysis). Verifikasi data diuji melalui validitas konstruk (construct validity), 

validitas eksternal dan internal, dan realibilitas.  

Hasil dari penelitian ini adalah, tidak ditemui adanya diskriminasi terhadap 

pekerja perempuan ditinjau dari: akses dalam mendapatkan pekerjaan, akses 

mendapatkan pelatihan dan pengembangan, akses mendapatkan peningkatan 

jabatan sesuai pengalaman, dan upah kerja yang sama. Dalam aspek kondisi kerja, 

pemberian asuransi jiwa dan kesehatan yang diberikan kepada karyawan 

perempuan tidak sama dengan karyawan laki-laki. 

 

Keywords: Equal Employment Opportunity, ILO No. 111, Gender 

Discrimination. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) menurut Mathis dan Jackson 

(2008: 3) adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk 

memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai 

tujuan organisasi. Sedangkan, menurut Dessler (2003), manajemen sumberdaya 

manusia merupakan kebijakan dan praktik yang menentukan aspek “manusia” 

atau sumberdaya manusia dalam posisi manajemen termasuk merekrut, 

menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. 

Sumberdaya manusia perlu dikelola secara baik dan profesional agar dapat 

tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumberdaya manusia dengan tuntutan 

serta kemajuan bisnis perusahaan. Bila pengelolaan sumberdaya manusia dapat 

dilaksanakan secara profesional, diharapkan sumberdaya manusia dapat bekerja 

secara produktif. Pengelolaan sumberdaya manusia secara profesional ini harus 

dimulai sejak perekrutan, seleksi, pengklasifikasian, penempatan sesuai dengan 

kemampun, pelatihan dan pengembangan karir karyawan (Rivai, 2004). Dalam 

menjalankan fungsi manajemen sumberdaya manusia, ada 7 aktivitas sumberdaya 

manusia menurut (Mathis dan Jackson, 2006 : 43) yaitu, perencanaan dan analisis 

SDM, kesetaraan kesempatan kerja, pengangkatan pegawai, pengembangan SDM, 

kompensasi dan tunjangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan, hubungan 

karyawan dan buruh atau hubungan manajemen. 

Pekerja merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting dalam suatu 

perusahaan, pekerjalah yang menentukan kemajuan suatu perusahaan. 
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Sumberdaya manusia merupakan unsur utama dalam pelaksanaaan kerja, 

peralatan secanggih apapun tidak akan berarti tanpa peran sumberdaya 

manusianya. Dengan demikian, pekerja di perusahaan merupakan aset utama 

perusahaan, mereka menjadi perencana, pelaksana, pengendali dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan. Perusahaan dengan pekerja memiliki hubungan 

timbal balik yang saling menguntungkan, pekerja menjadi salah satu faktor 

produksi perusahaan untuk mencapai tujuan dan perusahaan memberikan 

sejumlah upah kepada pekerja yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja. 

Perubahan adalah tuntutan alami bagi tegak dan kelestarian suatu organisasi 

atau institusi. Sebagai sistem organisasional yang terbuka, terutama semenjak 

dekade 1990, suatu organisasi berada di lingkungan global yang selalu berubah 

secara dinamik. Salah satu faktor yang mendorong untuk berubah adalah 

meningkatnya kuantitas dan kualitas angkatan kerja perempuan dalam setiap 

organisasi, yang diiringi adanya tuntutan perubahan perspektif dalam memandang 

pekerja perempuan sebagai bagian dari organisasi tersebut (Robbins, 1998 : 537). 

Suatu organisasi merupakan gambaran dari lingkungan sosial budayanya ketika 

organisasi tersebut dibangun. Apabila suatu organisasi dibangun pada masa 

dimana lingkungan sosial budaya yang melingkupinya masih bersikap salah satu 

jenis kelamin tertentu dan mendeskreditkan jenis kelamin yang lain, maka akan 

sangat mungkin jika organisasi yang dibangun tersebut tidaklah netral gender 

(Mahpur, 2012). Menurut McDonald (1999) Ada beberapa aspek kunci yang 

harus diperhatikan dalam membangun organisasi yang sensitif dan berkesetaraan 

gender, antara lain, rupa organisasi, keseimbangan antara staf perempuan dan staf 
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laki-laki, budaya dan gaya organisasional, dan kinerja sehari-hari terhadap 

perempuan. Akan tetapi dalam dunia manajemen dan administrasi pada umumnya 

masih mempertahankan tradisi kerja yang memandang secara seksual yang 

menempatkan perempuan pada pekerjaan yang menawarkan sisi feminitas 

perempuan seperti keramahan, kepedulian dan kelembutannya dan bukan pada 

ketelitiannya. Suatu posisi yang bukan merupakan posisi pemegang kunci 

kebijakan organisasi. Realitas ini sudah menjadi suatu fenomena global dari posisi 

suatu jenis kelamin tertentu, yang dalam hal ini kebanyakan kaum perempuan, 

dalam organisasi, administrasi dan manajemen modern. 

Salah satu isu terkait kebijakan dan praktik MSDM adalah mengenai 

kesetaraan kesempatan kerja.  Equal Employment Opportunity/ EEO (kesempatan 

kerja yang setara) pertama kali dicetuskan oleh pemerintah Amerika Serikat 

berupa Amandemen ke-14 (diratifikasi Tahun 1868) yang menyatakan tidak sah 

bagi Negara bagian mana pun untuk membuat atau melaksanakan hukum apa pun 

yang akan membatasi hak istimewa dan imunitas terhadap warga Negara Amerika 

Serikat dan secara umum, pengadilan memandang hukum ini untuk menghalangi 

diskriminasi berdasarkan pada jenis kelamin, asal usul, kebangsaan, atau ras 

(Dessler, 2003 ). 

Kesempatan sama atas pekerjaan (equal employment opportunity/ EEO) 

adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat memastikan bahwa 

setiap individu memiliki kesempatan sama atas pekerjaan tanpa membedakan ras, 

usia, jenis kelamin, agama, atau suku. Pemerintah pada berbagai Negara telah 

menciptakan berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan untuk mewujudkan 
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program kesempatan sama atas pekerjaan. Tentu, undang-undang kesempatan 

sama atas pekerjaan tidak sama pada setiap Negara bangsa (Wilson, 2012 : 34). 

EEO merupakan salah satu faktor penting untuk pencapaian tujuan 

perusahaan secara berkelanjutan. Pelaksanaan EEO harus dilaksanakan pada 

setiap kegiatan dasar manajemen sumberdaya manusia, seperti rekruitmen, seleksi 

dan penempatan, pelatihan, penilaian, dan pemberian kompensasi. Setiap fungsi 

operasional dalam manajemen sumberdaya manusia yang dilaksanakan 

berdasarkan EEO memiliki beberapa sifat dalam meningkatkan produktivitas, 

antara lain, terbuka, bebas, merata, objektif, adil dan peduli (Wilson, 2012 : 37). 

Kesetaraan kesempatan bekerja ini adalah konsep yang luas yang 

menunjukkan bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan yang sama pada 

semua tindakan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesetaraan dan keadilan 

gender dalam pekerjaan dapat terlaksana dengan dihapuskannya diskriminasi 

dalam pekerjaan, dan perolehan hak serta perlakuan yang sama dalam bekerja. 

Penerapan EEO di tempat kerja, menurut (Wilson, 2012 : 39) tidak hanya 

bermanfaat bagi para pegawai tetapi juga membawa manfaat yang baik bagi 

perusahaan yang menerapkannya. 

Persamaan kesempatan dalam bekerja dan memperoleh pekerjaan ini, 

tercantum juga  dalam konvensi ILO, Discrimination (Employment and 

Occupation) Convention No. 111, Concerning Discrimination In Respect of 

Employment and Occupation yang ditetapkan tanggal 25 juni 1958 dan 

diberlakukan 15 Juni 1960. Konvensi ini berisi 8 artikel yang berisi tentang 

diskriminasi dalam pekerjaan, yang menegaskan bahwa istilah ”diskriminasi” 

meliputi setiap pembedaan, pengecualian atau pengutamaan atas dasar ras, warna 
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kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial 

yang berakibat meniadakan dan mengurangi persamaan kesempatan; juga 

menegaskan bahwa untuk tujuan Konvensi ini, istilah pekerjaan dan jabatan 

meliputi juga kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan, memperoleh 

pekerjaan dan jabatan tertentu dan syarat-syarat kondisi kerja.  Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang 

Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of 

Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam 

pekerjaan dan jabatan). Sejalan dengan Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958, sejak 

diratifikasinya konvensi ini berarti negara Indonesia telah menyetujui dan 

mengesahkan hasil dari Konvensi dan memberlakukannya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu setiap negara yang 

telah meratifikasi konvensi ILO harus menjalankan isi Konvensi tersebut 

bersama-sama dengan ILO sendiri; sehingga disusunlah suatu guideline untuk 

pelaksanaan persamaan kesempatan bekerja (EEO) di Indonesia, hal ini 

dimaksudkan agar organisasi-organisasi dan perusahaan di Indonesia memiliki 

arah dan pedoman untuk melaksanakan persamaan kesempatan bekerja (EEO) 

sesuai dengan prinsip-prinsip EEO. 

Perbaikan nasib pekerja perempuan Indonesia kerap menimbulkan banyak 

kontroversi dan merupakan isu yang tak pernah habis untuk diperbincangkan.  Isu 

Gender di Indonesia sepuluh Tahun terakhir ini sudah banyak diperbincangkan 

oleh semua golongan masyarakat. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu 

“gender”. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan 

antara “sex” dan “gender”. Jenis kelamin (sex) merupakan pembagian dua jenis 
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kelamin manusia yang ditentukan Tuhan, yaitu bahwa manusia terdiri dari jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan yang terpisah secara biologis. Menurut 

Handayani dan Sugiarti (2008: 4) menyatakan: 

Laki-laki memiliki fisik yang kuat, otot yang kuat, memiliki jakun, 

bersuara berat, memiliki penis, testis, sperma, yang berfungsi untuk 

alat reproduksi dalam meneruskan keturunan. Perempuan dan laki-laki 

memiliki cirri yang berbeda. Perempuan memiliki hormon yang 

berbeda dengan laki-laki sehingga terjadi menstruasi, perasaan yang 

sensitive, serta cirri-ciri fisik dan postur tubuh yang berbeda dengan 

laki-laki, seperti bentuk pinggul yang lebih besar daripada laki-laki, 

memiliki vagina, payudara, ovarium, dan rahim. 

 

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk 

memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat 

sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari cirri-ciri fisik biologis 

(Nugroho, 2008 : 2). Sedangkan menurut Oakley dalam Fakih menuturkan bahwa 

gender merupakan behavioral differences  antara laki-laki dan perempuan. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial 

yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan sifat, peran, 

tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang merekat pada diri laki-laki dan 

perempuan merupakan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat 

tempat manusia itu tumbuh dan berkembang. 

Ketika perempuan masuk ke dunia kerja, sering mengalami pola diskriminasi 

dan peminggiran yang didasari pada keyakinan dan perilaku yang menetapkan 

perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki (Demeria, 2008 : 33). 

Menurut Budiman (1993: 20) sebagaimana dikutip oleh Tukiran, et al. (2007), 

menyatakan bahwa mereka cenderung dianggap mempunyai kemampuan yang 

lemah, baik secara emosional maupun tanggung jawab, sehingga cenderung 

diposisikan dalam posisi-posisi yang tidak menentukan. Selanjutnya  Bhasin 
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(1996: 1) yang dikutip oleh Tukiran, et al. (2007), menyatakan bahwa masyarakat 

Indonesia merupakan masyarakat yang masih sangat kuat dipengaruhi oleh sistem 

patriarki. Budaya yang berbasis pada norma laki-laki merupakan penyebab 

munculnya ketimpangan gender dalam masyarakat.   

Berdasarkan uraian di atas dapat dengan jelas dibedakan perbedaan antara 

jenis kelamin (sex) dengan gender. Perbedaan gender (gender differences) 

sesungguhnya merupakan hal yang biasa saja sepanjang tidak menimbulkan 

ketimpangan gender (gender inequalities). Perbedaan gender tidak menjadi 

masalah ketika tidak menjadi persoalan sosial budaya, yaitu adanya 

ketidaksetaraan gender yang kemudian menghasilkan berbagai bentuk 

ketidakadilan dan penindasan terhadap warga masyarakat dengan jenis kelamin 

tertentu biasanya perempuan (Putra, 2001 : 6).  Namun pada kenyataannya 

perbedaan gender tersebut menimbulkan berbagai ketidakadilan terutama pada 

perempuan. Ketimpangan gender (permasalahan atau isu gender) dapat diartikan 

sebagai suatu kesenjangan antara kondisi normatif atau kondisi gender 

sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi objektif atau kondisi gender 

sebagaimana adanya. Ketimpangan yang dialami oleh perempuan tersebut 

termanifestasikan ke dalam beberapa bentuk (Handayani dan Sugiarti, 2008) 

diantaranya, marginalisasi, subordinasi, stereotipi, kekerasan, dan beban kerja. 

Meskipun pemerintah Republik Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap 

Konvensi ILO, khususnya Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Pekerjaan 

dan Jabatan, ternyata masih ada beberapa kasus yang menunjukkan kurangnya 

pengawasan pemerintah terhadap realisasi standarisasi di atas. Kebanyakan 

perempuan pekerja belum menikmati penghargaan dan penghormatan yang sama 
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dengan laki-laki sesuai dengan sumbangannya dan beban kerjanya sebagai 

dampak dari diskriminasi yang terus-menerus terjadi. Kaum perempuan masih 

menghadapi beragam masalah dalam mengakses pendidikan dan pelatihan, dalam 

mendapatkan pekerjaan, dan dalam memperoleh perlakuan yang sama di tempat 

kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh University of Colorado 

Denver pada Tahun 2010 ditemukan bahwa perempuan cantik mengalami 

diskriminasi saat melamar pekerjaan yang dianggap "maskulin" dan pekerjaan 

yang tidak membutuhkan penampilan yang menarik. Sebaliknya, kaum laki-laki 

tidak mengalami diskriminasi yang sama dan selalu mendapat keuntungan. Hal ini 

di dukung oleh penelitian dari Monthly Labor Review (www.proquest.com) pada 

November 2011 Job and Industry Gender Segregation: NAICS Categories and 

EEO–1 Job Groups yang menemukan bahwa dalam industri yang memproduksi 

barang (alat berat) , usaha konstruksi lebih sedikit jumlah karyawan wanitanya, 

sedangkan untuk industri penyedia layanan dan kesehatan memiliki banyak 

karyawan perempuan daripada karyawan laki-laki. Dalam jurnal Advancing 

Women and Leadership in this Post Feminist, Post EEO Era: A Discussion of the 

Issues yang di terbitkan oleh Emerald Publishing Group (2006) penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa beberapa tetap dan masih banyak lagi yang bercita-cita untuk 

mencapai posisi pemimpin menyimpulkan bahwa mustahil untuk sampai ke sana , 

sementara yang lain telah mencapai posisi puncak meninggalkan posisinya karena 

muak pada kesulitan menggabungkan pekerjaan dan kehidupan keluarga dan 

pertempuran tak kenal ampun dan tak kenal lelah terhadap kubu laki-laki dari 

budaya organisasi tradisional dan berlanjutnya dominasi pemimpin stereotip laki-

laki. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menghapus diskriminasi perempuan di 
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tempat kerja juga ditentukan oleh kemauan dari individu sendiri serta budaya 

perusahaan.  

Selain itu, Yayasan Jurnal Perempuan dalam artikel yang berjudul “Hak-hak 

Buruh (Pekerja) Perempuan” diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2011, ditemukan 

adanya diskriminasi pemberian upah terhadap perempuan. Upah perempuan lebih 

rendah dari laki-laki karena buruh perempuan selalu dianggap berstatus lajang. 

Buruh perempuan tidak mendapat tunjangan keluarga, serta jaminan sosial untuk 

suami dan anak. Kemudian, perempuan sangat sulit memperoleh promosi jabatan 

karena selalu ditempatkan di posisi yang lebih rendah dari laki-laki, yang tidak 

mensyaratkan pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Perempuan ditempatkan 

pada pekerjaan yang hanya membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerapihan, 

dan biasanya hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan setiap hari selama 

berTahun-Tahun. Hal itu diatur dalam Konvensi International Labour 

Organization (ILO) No. 100 dan No. 111 mengenai kesetaraan pengupahan untuk 

pekerjaan yang sama nilainya serta antidiskriminasi dalam jabatan. Kedua 

konvensi tersebut menjadi jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan perlakuan 

yang adil. Keadilan itu harus dilaksanakan tanpa pengecualian atas dasar ras, 

warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik dan kebangsaan. Kendati 

regulasinya jelas namun praktik di lapangan tetap saja ada tindakan diskriminatif 

di lingkungan kerja.  

Beberapa studi ilmiah yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

kesetaraan dan keadilan gender di tempat kerja, seperti Persepsi Pekerja tentang 

Kesetaraan dan Keadilan Gender di Tempat Kerja (2011) oleh Rany Juliani, 

Efektivitas Ratifikasi ILO No. 111 terhadap Penghapusan Diskriminasi 
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Perempuan di Tempat Kerja di Kota Makassar (2012) oleh Selvy Aggriani Syarif, 

Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia Ditinjau dari Konvensi 

ILO Nomor 111 dan Implementasinya di Indonesia (Studi Penelitian di  PT. 

TELKOM Divisi Regional I Sumatera Utara), (2008) oleh Eny Demeria. 

PT. Bank X Tbk. dengan semboyan "Bank X Tujuan Anda" tumbuh dengan 

pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan ternama yang mampu 

disejajarkan dengan bank-bank terkemuka di Asia Pasifik dan telah mendapatkan 

berbagai penghargaan dan prestasi baik di tingkat nasional, regional maupun 

internasional. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang 

disandangnya, PT. Bank X Tbk. berpegang pada azas profesionalisme, 

keterbukaan dan kehati-hatian dengan struktur permodalan yang kuat serta produk 

dan fasilitas perbankan terkini. Pada saat krisis ekonomi, Bank X mencuat sebagai 

salah satu bank yang tidak terpengaruh oleh krisis dan tumbuh terus tanpa bantuan 

pemerintah bersama-sama dengan Citibank, Deutche Bank dan HSBC. Dengan 

strategi perusahaan tumbuh dengan hasil optimal, resiko minimal dan patuh 

terhadap ketentuan yang  berlaku, menyelaraskan sumberdaya manusia dan 

organisasi untuk tujuan perusahaan,  dan kepuasan untuk nasabah dan masyarakat. 

Di Tahun 2013 Bank X mendapatkan penghargaan trophi Golden Award 

2013"versi majalah Info Bank dan karena 5 Tahun berturut - turut memperoleh 

predikat " SANGAT BAGUS " dengan kriteria modal inti Rp 5 Triliun sampai 

dengan dibawah 30 Triliun. Bagi Bank X sumberdaya manusia (SDM) merupakan 

salah satu modal penting dalam perusahaan untuk menunjang dan mendukung 

kelangsungan bisnis perusahaan untuk mencapai keberhasilannya. Oleh karena 

itu, manajemen SDM yang baik dan didukung oleh SDM berkualitas dan tepat 
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sangatlah penting. Perkembangan bisnis, teknologi, dan tuntutan eksternal dari 

waktu ke waktu yang terus meningkat mengharuskan adanya peningkatan kualitas 

SDM yang mampu menjawab berbagai kebutuhan terkini. Equal Employment 

Opportunity sebagai salah satu praktik manajemen sumberdaya manusia tidak 

hanya memiliki manfaat yang sangat besar bagi perusahaan yang menerapkannya, 

namun juga bagi karyawan itu sendiri. Manfaat yang akan diterima perusahaan 

diantara lain, meningkatnya produktivitas dan semangat kerja, kepuasaan 

karyawan, komitmen karyawan, dan peningkatan umpan balik dari perusahaan. 

Manfaat yang diterima oleh perusahaan tersebut merupakan hasil manfaat yang 

diterima oleh karyawan perusahaan tersebut. Oleh karena itu praktik EEO harus 

diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya manusia. Selain itu dalam 

wawancara pendahuluan dengan Bank X, diperkirakan Bank X telah 

melaksanakan program EEO dalam pengelolaan sumberdaya manusianya.  

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian dan 

mempelajari bagaimana penerapan EEO berdasarkan ratifikasi konvensi ILO No. 

111 di Bank X Cabang Kediri serta bagaimana dampaknya terhadap penghapusan 

diskrimasi karyawan perempuan di tempat kerja. Pemilihan Bank X Cabang  

Kediri sebagai objek penelitian karena Bank X berkomitmen untuk meningkatkan 

sumberdaya manusianya untuk meningkatkan dan mendukung kelangsungan 

bisnis perusahaan dan melaksanakan segala aturan yang berlaku, terlebih 

peraturan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian pendahuluan melalui wawancara yang menemukan 

adanya komposisi karyawan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta 

banyaknya posisi strategis yang ditempati oleh karyawan perempuan. Hal ini 
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menunjukkan bahwa Bank X diperkirakan telah menjalankan praktik EEO di 

perusahaan sesuai ratifikasi ILO No.111, namun praktik EEO di perusahaan tidak 

hanya dilihat dari komposisi karyawan dan keadilan dalam memperoleh jabatan. 

Sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menyeluruh 

mengenai penerapan EEO disesuaikan dengan peraturan yang berlaku terhadap 

keadilan dan kesetaraan gender di Bank X. Oleh karena itu, judul yang penulis 

mengambil judul skripsi “Penerapan Equal Employment Opportunity 

Berdasarkan Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 terhadap Penghapusan 

Diskriminasi Gender (Studi Kasus pada Bank X Cabang Kediri)”. 

1.1 Fokus Penelitian 

Adapun fokus dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan Equal Employement Opportunity sesuai ratifikasi 

ILO No.111 sebagai upaya menghapus diskriminasi gender di Bank X? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan, tujuan penelitian 

yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan Equal Empoyment Opportunity 

berdasakan ratifikasi ILO No.111 di Bank X sebagai upaya untuk 

menghapuskan diskriminasi gender. 

1.3 Manfaat Peneilitian  

1. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, referensi 

dna kajian lebih lanjut tentang penerapan EEO terhadap penghapusan 

diskriminasi gender di tempat kerja. 
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2. Bagi Instansi yang Bersangkutan 

a. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

Bank X Cabang Kediri dalam proses mengembangkan sumberdaya 

manusia dengan menerapkan kebijakan EEO.  

b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta 

bermanfaat untuk dapat mengetahui langkah-langkah yang di ambil 

Bank X Cabang Kediri dalam menyelesaikan permasalah 

ketenagakerjaan, khususnya terhadap upaya memberikan kesempatan 

kerja yang sama pada pegawainya. 

3. Bagi Peneliti 

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan untuk berfikir secara kritis 

dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 

b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penerapan equal 

employment opportunity berdasarkan rastifikasi konvensi ILO No. 111 

terhadap upaya penghapusan diskriminasi gender di tempat kerja. 

c. Sebagai implementasi dari teori-teori yang diperoleh selama masa 

kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

d. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan 

menerapkannya di dunia kerja yang nyata. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Manajemen Sumberdaya Manusia 

Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) menurut Mathis dan Jackson 

(2008: 3) adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk 

memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai 

tujuan organisasi. Tujuan utama manajemen sumberdaya manusia adalah 

memperbaiki tingkat produktivitas, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, 

meyakinkan organisai telah memenuhi aspek-aspek legal. Menurut Schuler 

sebagaimana yang di kutip oleh Sutrisno (2010 : 8), tujuan umum manajemen 

sumberdaya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu 

mencapai keberhasilan melalui orang. Sistem ini dapat menjadi sumber 

kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan atau organisasi dapat 

belajar dan menggunakan kesempatan untuk peluang baru. Menurut Dessler 

(2003), manajemen sumberdaya manusia merupakan kebijakan dan praktik yang 

menentukan aspek “manusia” atau sumberdaya manusia dalam posisi manajemen 

termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. 

Manusia sebagai SDM memiliki keberadaan yang sangat penting dalam 

perusahaan. SDM mampu menunjang perusahaan melalui karya, bakat, 

kreativitas, dorongan dan peran nyata dalam setiap perusahaan ataupun organisasi 

baik sebagai pengusaha, karyawan, manajer, komisaris ataupun sebagai pemilik. 

Tanpa adanya unsur manusia, perusahaan tidak akan memampu bergerak dan 

berjalan menuju ke arah yang diinginkan.  
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Sumberdaya manusia perlu dikelola secara baik dan profesional agar dapat 

tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumberdaya manusia dengan tuntutan 

serta kemajuan bisnis perusahaan. Bila pengelolaan sumberdaya manusia dapat 

dilaksanakan secara profesional, diharapkan sumberdaya manusia dapat bekerja 

secara produktif. Pengelolaan sumberdaya manusia secara profesional ini harus 

dimulai sejak perekrutan, seleksi, pengklasifikasian, penempatan sesuai dengan 

kemampun, pelatihan dan pengembangan karir karyawan (Rivai, 2004). 

Ada 7 aktivitas sumberdaya manusia menurut Mathis dan Jackson (2006: 43), 

antara lain: 

1. Perencanaan dan analisis SDM 

Lewat perencanaan SDM, manajer-manajer berusaha untuk 

mengantisipasi kekuatan yang akan mempengaruhi persediaan dan 

tuntutan para karyawan di masa depan 

2. Kesetaraan kesempatan kerja 

Pemenuhan hukum dan peraturan tentang kesetaraan kesempatan kerja 

(EEO) mempengaruhi semua aktifitas SDM yang lain dan integral 

dengan manajemen SDM. 

3. Pengangkatan pegawai 

Tujuan dari pengangkatan pegawai adalah memberikan persediaan 

yang memadai atas individu-individu yang berkualifikasi untuk 

mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. 

4. Pengembangan SDM 

Dimulai dengan orientasi karyawan baru, pengembangan SDM juga 

meliputi ketrampilan pekerjaan . 
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5. Kompensasi dan tunjangan 

Kompensasi memberikan penghargaan kepada karyawan atas 

pelaksanaan pekerjaan melalui gaji, insentif, dan tunjangan. Para 

pemberi kerja harus memperbaiki dan mengembakan sistem upah dan 

gaji dasar mereka. 

6. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan. 

Jaminan atas kesehatan fisik dan mental serta keselamatan dan 

kesehatan para karyawan adalah hal yang sangat penting. 

7. Hubungan karyawan dan buruh atau hubungan manajemen 

Hubungan para manajer dan karyawan mereka harus ditangani secara 

efektif apabila para karyawan dan organisasi ingin sukses bersama. 

Pekerja merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting dalam suatu 

perusahaan, pekerjalah yang menentukan kemajuan suatu perusahaan. 

Sumberdaya manusia merupakan unsur utama dalam pelaksanaaan kerja, 

peralatan secanggih apapun tidak akan berarti tanpa peran sumberdaya 

manusianya. Dengan demikian, pekerja di perusahaan merupakan aset utama 

perusahaan, mereka menjadi perencana, pelaksana, pengendali dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan. Perusahaan dengan pekerja memiliki hubungan 

timbal balik yang saling menguntungkan, pekerja menjadi salah satu faktor 

produksi perusahaan untuk mencapai tujuan dan perusahaan memberikan 

sejumlah upah kepada pekerja yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja. 
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2.2 Equal Employment Opportunity (EEO)  

Salah satu isu terkait kebijakan dan praktik MSDM adalah mengenai 

kesetaraan kesempatan kerja.  Dalam Dessler (2003) Equal Employment 

Opportuniyt/ EEO (kesempatan kerja yang setara) pertama kali dicetuskan oleh 

pemerintah Amerika Serikat berupa Amandemen ke-14 (diratifikasi Tahun 1868) 

yang menyatakan tidak sah bagi Negara bagian mana pun untuk membuat atau 

melaksanakan hukum apa pun yang akan membatasi hak istimewa dan imunitas 

terhadap warga Negara Amerika Serikat dan secara umum, pengadilan 

memandang hukum ini untuk menghalangi diskriminasi berdasarkan pada jenis 

kelamin, asal usul, kebangsaan, atau ras. Wilson (2012) kesempatan sama atas 

pekerjaan (equal employment opportunity/ EEO) adalah suatu upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki 

kesempatan sama atas pekerjaan tanpa membedakan ras, usia, jenis kelamin, 

agama, atau suku. Pemerintah pada berbagai Negara telah menciptakan berbagai 

undang-undang dan peraturan-peraturan untuk mewujudkan program kesempatan 

sama atas pekerjaan. Tentu, undang-undang kesempatan sama atas pekerjaan tidak 

sama pada setiap Negara bangsa. 

EEO merupakan salah satu faktor penting untuk pencapaian tujuan perusahaan 

secara berkelanjutan. Pelaksanaan EEO harus dilaksanakan pada setiap kegiatan 

dasar manajemen sumberdaya manusia, seperti rekruitmen, seleksi dan 

penempatan, pelatihan, penilaian, dan pemberian kompensasi. 

Setiap fungsi operasional dalam manajemen sumberdaya manusia yang 

dilaksanakan berdasarkan EEO memiliki beberapa sifat dalam meningkatkan 
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produktivitas, antara lain, terbuka, bebas, merata, objektif, adil dan peduli 

(Wilson, 2012: 37): 

a. Terbuka  

Informasi tentang pekerjaan harus disampaikan secara jelas kepada setiap 

pencari kerja sesuai dengan jenis dan persyaratan pekerjaan, waktu dan 

tempat pendaftaran, serta upah. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya perselisihan jika calon karyawan itu diterima sebagai karyawan. 

Dalam melaksanakan kegiatan rekruitmen, diinformasikan kepada setiap 

orang secara jelas dengan tidak membedakan golongan dan diperlakukan 

sama. Berdasarkan prinsip ini akan terlihat suasana keragaman dalam 

organisasi, yang diutamakan adalah prestasi kerja. Tujuan perusahaan 

dalam kegiatan rekruitmen adalah untuk memenuhi kebutuhan akan 

sumberdaya manusia dalam meningkatkan efektifitas pekerjaan. 

b. Bebas 

Para pencari kerja bebas memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki. Demikian pula, pemberi kerja bebas memilih pekerja yang 

terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini kedua belah 

pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja, tidak dipaksa untuk 

menentukan pilihannya. Seleksi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip 

EEO yaitu secara bebas, bearti pemberi kerja secara bebas menentukan 

metode seleksi dengan maksud memperoleh pekerja terbaik tanpa 

diskriminasi. Pekerja yang lulus seleksi akan dapat ditentukan penempatan 

atau penentuan posisi pekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

  



19 

 

c. Merata 

Untuk meningkatkan kinerja, setiap pekerja akan mempunyai kesempatan 

sama untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan merupakan kesempatan yang 

diinginkan oleh setiap pekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan atas pekerjaannya sebagai persyaratan untuk menduduki 

posisi lain, baik untuk kepentingan promosi maupun perpindahan ke 

pekerjaan lain yang setara (mutasi pekerjaan). 

d. Objektif 

Pemberi kerja dan orang yang memiliki wewenang melakukan penilaian 

kinerja agar melaksanakan tugasnya secara objektif. Penilaian dilakukan 

sesuai dengan indicator-indikator penilaian yang berlaku pada perusahaan 

itu. Hasil pekerjaan yang dicapai dibandingkan dengan standar pekerjaan 

yang telah ditetapkan, atas dasar itu dapat ditentukan tingkatan kinerja 

setiap pemangku jabatan. 

e. Adil 

Setiap pekerja memiliki kontribusi besar atas pekerjaannya, tentu harus 

diberikan penghargaan yang setimpal pula. Pemberian kompensasi harus 

dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa yang mereka 

sumbangkan atas pekerjaannya. Selain itu, setiap pekerja membutuhkan 

perlakuan adil dalam segala aktivitas yang mereka lakukan dalam 

organisasi. Perlakuan adil dapat juga dalam bentuk pemberian kesempatan 

untuk promosi pekerjaan, pelatihan dan pengembangan, serta kegiatan-

kegiatan penting lainnya dalam organisasi. 
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f. Peduli 

Di samping sebagai mahluk yang termulia di dunia, manusia sebagai 

pekerja adalah asset termahal dan memiliki kontribusi besar dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan 

keselamatan dan kesehatan kerja setiap pemangku pekerjaan untuk 

meningkatkan efektivitas kerja. 

Menurut Buku Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam 

Pekerjaan di Indonesia (Equal Employment Opportunity/EEO) yang di 

publikasikan oleh Kantor ILO Jakarta, EEO  merupakan segala kebijakan 

termasuk pelaksanaannya yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi di dunia 

kerja, meliputi: 

a.  Perlakuan yang adil. EEO merupakan instrumen bagi setiap pekerja/buruh 

dan para pencari kerja; 

b. Berdasarkan prestasi. EEO dilaksanakan dengan mengacu pada prestasi 

kerja seseorang, sehingga para pemberi kerja memperoleh tenaga kerja 

sesuai dengan yang disyaratkan; 

c. Instrumen untuk mencapai efisiensi. Dengan pelaksanaan EEO, 

diharapkan akan tercapai efisiensi dan efektivitas kerja sehingga 

meningkatkan produktivitas dan etos kerja untuk berkompetisi; 

d. Mengikutsertakan pekerja/buruh secara aktif dan potensial. Kondisi ini 

merupakan prasyarat keberhasilan perencanaan pihak perusahaan untuk 

mencapai manajemen berkualitas; 



21 

 

e. Jalan terbaik untuk merencanakan bisnis. Sesuai dengan tujuan EEO, dan 

akan menghilangkan hambatan di tempat kerja untuk mencapai karier 

puncak; 

f. Berkaitan dengan semua aspek dalam dunia kerja. Termasuk perekrutan 

tenaga kerja, pemberian pengupahan dan kompensasi, serta pengembangan 

karier dan kondisi kerja. 

Bukan dikatakan diskriminasi jika seseorang ditolak dari suatu pekerjaan atau 

promosi karena mereka tidak memiliki keterampilan atau kualifikasi yang 

dibutuhkan bagi pekerjaan itu. 

Jadi, menurut Buku Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam 

Pekerjaan di Indonesia (Equal Employment Opportunity/EEO) yang di 

publikasikan oleh Kantor ILO Jakarta, EEO bukan merupakan: 

a. Kuota. Artinya bukan pemenuhan prosentase jumlah tertentu yang harus 

dicapai oleh perusahaan. Kesetaraan dalam hal ini tidak berarti jumlah 

harus sama antara laki-laki dan perempuan. Meskipun ada penetapan 

kuota, misalnya untuk mengikuti pelatihan, rekrutmen atau keterwakilan 

dalam organisasi, namun tetap harus memperhatikan persyaratan normatif 

dan administratif (melalui persaingan secara sehat) dan tidak\ memaksakan 

target pemenuhan kuota tersebut. 

b. Belas kasihan. Menempatkan perempuan dalam pekerjaan dengan alasan 

belas kasihan dan mengharapkan akan memberikan keuntungan pada 

pihak laki-laki. 

c. Menghindari tuduhan melaksanakan diskriminasi. EEO tidak akan 

menggantikan salah satu bentuk ketidakadilan di mata hukum, karena 
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tindakan ini memunyai dasar prestasi kerja dan merupakan pelaksanaan 

fungsi personalia (sumberdaya manusia) di tempat kerja yang berlaku bagi 

semua pekerja.  

d. Bukan merupakan satu-satunya hal yang dianggap baik dan dipercaya (to 

good to be true), seperti manfaat yang diharapkan oleh pihak 

pekerja/buruh dan manajemen dengan adanya sistem manajemen yang 

baik. 

e. Kemurahan hati. Tindakan EEO bukan dimaksudkan sebagai tuntutan, 

sumbangan, atau kemurahan hati bagi perempuan. EEO tidak hanya 

melindungi hak pekerja/buruh saja tetapi juga bermanfaat bagi pengusaha 

dengan memberikan kontribusi terhadap lingkungan kerja yang lebih 

harmonis. Hal ini juga mengurangi kemungkinan adanya tuntutan terhadap 

pengusaha. 

EEO merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan perusahaan yang 

berkelanjutan. Penghapusan diskriminasi di tempat kerja membantu peningkatan 

produktivitas melalui peningkatan ketrampilan seluruh pekerja/buruh, tanpa 

memperhitungkan laki-laki atau perempuan. EEO merupakan instrumen penting 

untuk melawan kemiskinan karena menyediakan alternatif bagi orang yang 

diperlakukan tidak adil dan ditolak untuk memperoleh pekerjaan. Dengan 

demikian EEO mendukung dan memberi manfaat terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. 

2.2.1 Manfaat Penerapan EEO  

EEO sebagai faktor penting untuk pencapaian tujuan perusahaan karena 

membantu tujuan perusahaan karena membantu untuk mempermudah 
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memperoleh pekerja sesuai dengan persyaratan yang dimiliki pekerja tersebut. 

Selain itu EEO juga memberikan manfaat besar bagi pekerja karena memberikan 

kesempatan bagi setiap individu untuk memperolehkesempatan untuk mengikuti 

seleksi, dipekerjakan, pengembangan, promosi pekerjaan, kompensai, dan hak-

hak pekerja lainnya. Menurut (Wilson, 2012 : 39), beberapa manfaat yang 

dirasakan pekerja melalui program EEO, antara lain: 

a. Bebas dalam Memillih Pekerjaan. Pencari kerja akan lebih bebas 

mencari pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka 

miliki tanpa ditentukan jenis kelamin, usia, agama, ras, warna kulit, 

dan ketentuan-ketentuan lain yang bukan merupakan persyaratan 

pekerjaan. 

b. Kenyamanan dan Keamanan Kerja. Harapan setiap pekerja/buruh 

dalam pekerjaannya adalah kenyamanan kerja pada sepanjang 

karirnya. Setiap orang akan merasa nyaman bekerja jika mereka 

memperoleh kesempatan dan perlakuan sama dalam setiap kegiatan. 

c. Memperpanjang Karir. Organisasi merupakan tempat berkarir para 

anggotanya, mereka akan mengembangkan bakat dan kreatifitasnya 

dalam organisasi. Penerapan program EEO akan dapat memperpanjang 

karir pekerja tanpa membatasi masa bekerja pada golongan tertentu. 

Keuntungan yang dirasakan pekerja. Buruh atas pelaksanaan EEO akan 

memberikan keuntungan besar untuk organisasi karena tingginya produktivitas 

karyawan. Oleh karena, pelaksanaan program EEO tidak hanya member manfaat 

bagi pekerja/buruh pada umumnya akan tetapi juga memberikan manfaat bagi 

perusahaan berupa: 
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a. Meningkatkan Produktivitas. Dengan menerpakan program EEO, hasil 

kerja karyawan akan semakin baik, berakibat pada kinerja organisasi akan 

semakin baik pula. Setiap pekerja memiliki kemampuan pada suatu bidang 

tertentu, mereka akan menghasilkan pekerjaan yang baik jika ditempatkan 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

b. Peningkatan Umpan Balik bagi Perusahaan. Hasil kerja yang dicapai 

perusahaan sebagian akan disampaikan lagi kepada pekerja/buruh, baik 

dalam bentuk materil maupun pembinaan mental. 

c. Meningkatnya Semangat Kerja. Salah satu faktor penting dalam 

meningkatkan kinerja adalah pemberian kesempatan dan perlakuan yang 

sama yang juga akan meningkatkan semangat kerja pekerja/buruh. 

d. Kepuasan Kerja. Dengan perlakuan sama dalam berbagai kegiatan dalam 

organisasi, para anggota orgnisasi merasa puas. Tindakan pemberi kerja 

sangat menentukan atas perasaan pekerja untuk menilai pekerjaannya. 

e. Komitmen Karyawan. Perlakuan sama dalam kepada setiap pekerja/buruh 

akan menciptakan ras cinta yang makin tinggi pada perusahaan. Mereka 

akan memiliki lotalitas yang makin tinggi pada perusahaan tercermin dari 

sikap mereka terhadap pekerjaan. 

f. Penurunan Tingkat Absensi. Pelakasanaan program EEO membuat 

pekerja/buruh merasa dihargai, menciptakan ras apersaudaraan semakin 

tinggi sesama pekerja. 

2.3 Ratifikasi ILO No.111 dalam Rangka Menerapkan EEO dalam 

Perusahaan 
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Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada Tahun 2012, 

presentase jumlah penduduk perempuan di Indonesia adalah 50,64%, sedangkan 

presentase jumlah penduduk laki-laki 49,63%. Jumlah yang hampir sama antara 

penduduk laki-laki dan perempuan ini mengindikasikan bahwa perempuan 

sebagai salah satu penyumbang kemajuan negara, khususnya di bidang 

ketenagakerjaan. Cukup besar serta berimbangnya jumlah tenaga kerja perempuan 

ini mengharuskan pihak pemerintah negara Indonesia untuk mengadakan aturan-

aturan berupa perundang-undangan untuk meminimalisir terjadinya diskriminasi 

terhadap perempuan di dunia kerja.  

ILO (International Labor Organization) sebagai organisasi perburuhan yang 

berskala internasional di bawah naungan PBB yang memiliki 183 anggota, 

berusaha membuat aturan-aturan dalam bentuk konvensi sebagai instrumen sah 

yang mengatur aspek-aspek administrasi perburuhan, kesejahteraan sosial atau 

hak asasi manusia. Bagi negara anggota yang meratifikasi konvensi mengemban 

dua tugas sekaligus, yakni komitmen resmi untuk menerapkan aturan-aturan.  

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menghapuskan 

diskriminasi di dunia kerja tercermin dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1999 

tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan 

dan Jabatan. Ratifiksasi Konvensi tersebut membawa konsekuensi bagi 

Pemerintah untuk menerapkan segala ketentuan yang diatur dalam Konvensi 

tersebut melalui peraturan perundang-undangan nasional, sekaligus 

mengupayakan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. 

Untuk mewujudkan ratifikasi konvensi ILO No. 111 yang tercermin dalam UU 

No. 21 Tahun 1999, pemerintah Indonesia telah mengesahkan melalui ketentuan 
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yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan:  

1. Kerja Malam. Perempuan yang bekerja di malam hari harus mendapat 

perlindungan khusus berdasarkan pertimbangan bahwa perempuan itu 

lemah dari segi fisik maupun untuke menjaga kesehatan dan kesusilaan. 

Menurut UU no.13 Tahun 2003, perempuan dilarang bekerja pada malam 

hari bila berumur kurang dari 18 Tahun atau pekerja / buruh perempuan 

hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan 

keselamatan kandungannya dan dirinya. Sedangkan bagi pengusaha yang 

mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari mempunyai 

kewajiban memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga 

kesusilaan dan keamanan selama bekerja dan menyediakan angkutan antar 

jemput bagi pekerja/buruh yang berangkat dan pulang antara jam 23.00 

s/d05.00 

2.  Cuti Haid. Cuti ini diberikan kepada pekerja perempuan yang menderita 

gangguan kesehatan karena haidnya, sehingga hak istirahat ini tidak 

bersifat mutlak sehingga bagi pekerja perempuan yang akan menggunakan 

hak ini harus disertai surat keterangan dari dokter atau bidan. 

Sehubungan dengan hak ini, pengusahan berkewajiban untuk tidak 

mempekerjakan pekerja perempuan pada hari pertama dan kedua waktu 

haid dan membayar upah penuh bagi pekerja perempuan yang 

menggunakan hak ini. 

3. Cuti Melahirkan dan Gugur Kandungan. Untuk menjaga kesehatan dan 

keselamatan pekerja perempuan beserta anaknya, maka khusus pekerja 
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perempuan mendapatkan cuti selama 1,5 (satu setengah) bulan dan 1,5 

(satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter. 

4. Kesempatan Menyusui Anaknya. Menurut pasal 83 UU No.13 Tahun 

2003, pekerja perempuan yang masih menyusui harus diberi kesempatan 

sepatitnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan di wakt 

kerja. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pekerja 

perempuan dapat memenuhi kewajibannya sebagai ibu untuk memberi 

ASI walaupun harus bekerja untuk membantu mencari nafkah bagi 

keluarganya. 

5. Larangan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Perempuan Karena 

Menikah, Hamil dan Melahirkan. Pekerja perempuan yang karena 

menikah, hamil atau melahirkan dilindungi peraturan Menteri Tenaga 

Kerja, yaitu pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) karena ketiga hal di di atas. Apabila di suatu perusahaan ada 

pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan perempuan hamil, maka harus 

dilakukan pengalihan pekerjaan kepada pekerja lain. Bila pengalihan kerja 

tidak dimungkinkan maka pengusaha wajib memberikan cuti di luar 

tanggungan perusahaan sampai waktu cuti hamil atu melahirkan dengan 

ketentuan jangka waktu cuti 7,5 bulan. Tenaga kerja perempuan yang 

sudah mendapatkan cuti hamil atau melahirkan,pengusaha wajib 

mempekerjakan wanita tersebut pada tempat dan jabatan yang sama tanpa 

mengurangi hak-haknya. 

6. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Setiap pekerja/buruh 

berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk 
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memperoleh pekerjaan. Bunyi pasal 5 UU No.13 Tahun 2003 tersebut 

mencerminkan bahwa tidak ada perbedaan hak antara pria dan wanita 

untuk memperoleh pekerjaan. Disamping diatur dalam undang-undang, 

Pemerintah juga telah meratifikasi konvensi ILO Nomor 100 tentang 

pengupahan yang sama dalam pekerjaan yang sama nilainya bagi laki-laki 

dan perempuan. Konvensi yang kedua nomor 111 tentang Diskriminasi 

dalam pekerjaan dan jabatan , isinya antara lain memuat ketentuan-

ketentuan tentang larangan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan 

berdasarkan ras, warna kulit, seks, agama, aliran politik dan sebagainya. 

Larangan diskriminasi ini termasuk kesempatan mengikuti pelatihan 

ketrampilan, memperoleh pekerjaan dan mematuhi syarat-syarat 

mendapatkan kondisi kerja. 

7. Perlindungan Upah Bagi Pekerja Perempuan. Pada prinsipnya, upah yang 

diberikan kepada pekerja adalah sama dan berbentuk uang. Menurut 

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa pengusaha 

dalam menetapkan upah, tidak boleh mengadakan diskriminasi antara 

pekerja / buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama 

nilainya. Yang dimaksud dengan tidak boleh mengadakan diskriminasi 

dalam pasal di atas adalah bahwa upah dan tunjangan-tungangan lainnya 

yang diterima oleh pekerja/buruh laki-laki harus sama besarnya dengan 

upah dan tunjangan lain-lain yang diterima pekerja/buruh perempuan. 

Berbagai bentuk perlindungan kepada pekerja/buruh perempuan di atas, pada 

awalnya untuk melindungi pekerja perempuan dari kemungkinan eksploitasi yang 

dilakukan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga 
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perlakuan terhadap pekerja perempuan lebih manusiawi. Disamping itu, 

perlindungan ini didasarkan pula bahwa secara kodrati pekerja perempuan 

memiliki kondisi fisiologi yang berbeda dengan pria. Dimana pekerja perempuan 

mempunyai fungsi reproduksi, sebagai salah satu fungsi sosial yang dimiliki kaum 

perempuan yang akan berpengaruh pada kehidupan keluarga, masyarakat dan 

bernegara. 

Konvensi ILO No. 111 mencerminkan prinsip dasar kesempatan dan 

perlakuan yang sama dalam pekerjaan, dengan tujuan: 

a. Mempromosikan kesempatan dan perlakuan yang sama dan 

menghilangkan segala bentuk diskriminasi langsung maupun tidak 

langsung dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan ras, warna kulit, jenis 

kelamin, agama, aliran politik, suku, dan status sosial. Promosi 

kesempatan dan perlakuan yang sama serta larangan segala bentuk 

diskriminasi juga meliputi kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan, 

memperoleh pekerjaan dan mematuhi syarat-syarat kerja serta 

mendapatkan kondisi kerja (Pasal 1); 

b. Pemerintah wajib mengembangkan kebijakan nasional serta 

mempromosikan adanya persamaan kesempatan dan perlakuan dalam 

pekerjaan dan jabatan dan menghapuskan diskriminasi dalam bidang itu 

(Pasal 2); 

c. Kebijakan nasional wajib mencakup hal-hal berikut: 

□ Mencabut, menetapkan dan menyesuaikan segala bentuk peraturan 

dan mengubah urusan administrasi yang tidak sesuai dengan 

kebijakan ini; 
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□ Mendorong implementasi kebijakan ini berkaitan dengan 

kesempatan kerja sektor publik dan sektor swasta; 

□ Menjamin ditaatinya kebijakan ini pada kegiatan bimbingan 

jabatan, pelatihan ketrampilan dan penempatan tenaga kerja 

dengan petunjuk dari instansi berwenang; 

□ Memastikan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan 

mendorong program pendidikan dan pelatihan serta 

smengimplementasikan dengan benar; 

□ Bekerjasama dengan organisasi pengusaha, organisasi pekerja dan 

institusi lain terkait dalam mempromosikan dan mengendalikan 

kebijakan ini (Pasal 3). 

d. Pemerintah, setelah berkonsultasi dengan mitra sosial, dapat mengambil 

langkah tertentu untuk melindungi dan memberi bantuan bagi orang-orang 

yang karena jenis kelamin, usia, cacat, tanggung jawab keluarga dan status 

sosial, diketahui memerlukan perlindungan atau dukungan tertentu sesuai 

dengan ketentuan umum yang berlaku (Pasal 5).  

Program ini akan membantu melindungi kelompok tersebut dari tindakan 

diskriminasi. Selain itu, Rekomendasi ILO No. 111 memuat petunjuk yang lebih 

rinci dan teknis dari Konvensi ILO No. 111. Rekomendasi ini berisi penjelasan 

teknis pelaksanaan konvensi dan hal-hal yang harus diperhatikan sehingga 

peraturan perundang-undangan untuk mencegah diskriminasi dalam pekerjaan dan 

jabatan mencakup prinsip-prinsip berikut: 

a. Akses ke bimbingan jabatan dan pelayanan penempatan tenaga kerja; 

b. Akses pada proses rekrutmen dan seleksi calon pencari kerja; 
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c. Peningkatan pengalaman, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan 

potensi masing-masing pekerja; 

d. Akses terhadap penyusunan pengaturan syarat kerja dalam bentuk 

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; 

e. Upah kerja yang sama untuk nilai pekerjaan yang sama; 

f. Kondisi pekerjaan, termasuk jam kerja, waktu istirahat, libur Tahunan 

yang dibayar, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, asuransi sosial, 

dan fasilitas kesejahteraan yang diberikan dalam hubungannya dengan 

pekerjaan; 

g. Mengijinkan atau mendukung keanggotaan atau partisipasi dalam urusan 

pengusaha dan organisasi pekerja. 

Dengan demikian, tuntutan pelaksanaan kesempatan dan perlakuan yang 

sama dalam pekerjaan merupakan suatu kewajiban pemerintah, pengusaha, 

pekerja, dan masyarakat umum. Hal ini harus menjadi suatu komitmen nasional 

yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, dan praktik ketenagakerjaan yang 

tidak diskriminatif. Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan 

merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan 

melindungi hak azasi manusia. Hak setiap individu di dalam masyarakat untuk 

turut serta menggunakan potensi yang mereka miliki sebagai manusia. Hak untuk 

mendapatkan kehidupan layak yang hanya dapat dicapai kalau mereka mendapat 

kesempatan dan perlakuan yang sama dalam dunia kerja tanpa diskriminasi. 

2.4 Konsep Gender 

Isu gender di Indonesia sepuluh Tahun terakhir ini sudah banyak 

diperbincangkan oleh semua golongan masyarakat. Isu gender yang berkaitan 
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dengan diskriminasi gender terutama diskriminasi terhadap perempuan merupakan 

isu yang sepuluh Tahun terakhir ini menjadi bahasan disetiap analisis sosial dan 

perdebatan mengenai perubahan sosial. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, 

yaitu “gender”. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris tidak secara jelas 

dibedakan antara “sex” dan “gender”. Jenis kelamin (sex) merupakan pembagian 

dua jenis kelamin manusia yang ditentukan Tuhan, yaitu bahwa manusia terdiri 

dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang terpisah secara biologis. Menurut 

Handayani dan Sugiarti (2008 : 4) menyatakan: 

Laki-laki memiliki fisik yang kuat, otot yang kuat, memiliki jakun, 

bersuara berat, memiliki penis, testis, sperma, yang berfungsi untuk alat 

reproduksi dalam meneruskan keturunan. Perempuan dan laki-laki 

memiliki cirri yang berbeda. Perempuan memiliki hormon yang berbeda 

dengan laki-laki sehingga terjadi menstruasi, perasaan yang sensitive, serta 

cirri-ciri fisik dan postur tubuh yang berbeda dengan laki-laki, seperti 

bentuk pinggul yang lebih besar daripada laki-laki, memiliki vagina, 

payudara, ovarium, dan rahim. 

 

Kemudian menurut Oakley dalam (Fakih, 1999 : 71) menuturkan bahwa: 

Gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat dari 

Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (sex) 

adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian 

gender. Gender merupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) 

antara laki-laki dan perempuan yang dikontruksikan secara sosial, yakni 

perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh 

manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. 

Dengan demikian, gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu 

ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis 

tetap tidak akan berbeda. 

 

 Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai 

konsep sosial yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan 

sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang merekat pada diri laki-

laki dan perempuan merupakan akibat bentukan budaya atau lingkungan 

masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan berkembang. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat dengan jelas dibedakan perbedaan antara 

jenis kelamin (sex) dengan gender. Perbedaan gender (gender differences) 

sesungguhnya merupakan hal yang biasa saja sepanjang tidak menimbulkan 

ketimpangan gender (gender inequalities). Perbedaan gender tidak menjadi 

masalah ketika tidak menjadi persoalan sosial budaya, yaitu adanya 

ketidaksetaraan gender yang kemudian menghasilkan berbagai bentuk 

ketidakadilan dan penindasan terhadap warga masyarakat dengan jenis kelamin 

tertentu biasanya perempuan (Putra, 2001 : 6).  Namun pada kenyataannya 

perbedaan gender tersebut menimbulkan berbagai ketidakadilan terutama pada 

perempuan. Ketimpangan gender (permasalahan atau isu gender) dapat diartikan 

sebagai suatu kesenjangan antara kondisi normatif atau kondisi gender 

sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi objektif atau kondisi gender 

sebagaimana adanya. 

2.5 Diskriminasi Perempuan di Tempat Kerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah pembedaan 

perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, 

suku, ekonomi, agama, dsb). Hal yang sama juga tercantum pada Konvensi ILO 

No.111 pasal 1 ayat (1), istilah diskriminasi meliputi setiap perbedaan, 

pengecualian atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, 

keyakinan politik, kebangsaan atau asal usul dalam masyarakat, yang 

mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau 

perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan. Diskriminasi yang menimpa kaum 

perempuan memunculkan persepsi bahwa perempuan dilahirkan untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih terbatas jumlahnya dengan status pekerjaan 
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rendah dengan imbalan (upah/gaji) yang rendah pula. Pekerjaan perempuan 

selama ini umumnya terbatas pada sektor rumah tangga (sektor domestik) 

(Wirartha : 2000). Menurut  Siagian (1993) sebagaimana di kutip oleh Fakih 

(1996), walaupun kini, para perempuan mulai menyentuh pekerjaan di sektor 

publik, jenis pekerjaan ini pun merupakan perpanjangan dari pekerjaan rumah 

tangga, misalnya: bidan,juru rawat, guru, sekretaris dan pekerjaan lainnya yang 

lebih banyak memerlukan keahlian manual. Selain itu di tempat kerja, masih 

ditemukan adanya praktik yang tidak memberikan kesempatan perempuan untuk 

terjun ke dunia kerja seperti diskriminasi dalam proses rekruitmen, pelecehan 

seksual dan diskriminasi dalam kenaikan pangkat (Dameria dan Eny : 2008).  

Berdasarkan surat edaran ILO Tahun 2005 mengenai panduan penerapan 

EEO dalam perusahaan, diskriminasi di dunia kerja mungkin terjadi secara 

langsung maupun tidak langsung. Konvensi No. 111 mencakup semua bentuk 

diskriminasi. Diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang diperlakukan secara 

tidak adil karena karakteristik gender atau karakteristik lain yang diduga 

merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Contoh diskriminasi langsung 

adalah: 

a. Menolak untuk mewawancarai seseorang untuk mengisi suatu lowongan 

karena dia perempuan; 

b. Memutuskan seseorang bukan merupakan “calon senior manager” karena 

dia berasal dari suku tertentu. 

Dengan demikian diskriminasi dalam pekerjaan meliputi sebuah rangkaian 

situasi. Sebagai contoh, ketika seseorang: 

a. Ditolak dari suatu pekerjaan; 
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b. Dipecat dari suatu pekerjaan; 

c. Ditolak kesempatan untuk mengikuti pelatihan; 

d. Ditolak dengan alasan kondisi pekerjaan kurang baik; 

e. Ditolak akses pada pekerjaan karena alasan tidak sesuai keanggotaan 

partai. 

Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika ada sebuah lowongan yang 

diperuntukkan bagi setiap orang tetapi mengandung ketidakadilan karena 

mendahulukan kelompok laki-laki untuk menduduki lowongan tersebut. 

Ketika perempuan masuk di dunia kerja, sering mengalami pola diskriminasi 

dan peminggiran yang didasari pada keyakinan dan perilaku yang menetapkan 

perempuan dalam posisi lebih rendah dibanding pekerja laki-laki. Menurut 

Budiman (1993: 20) sebagaimana di kutip dalam Tukiran (2007), mereka 

cenderung dianggap mempunyai kemampuan yang lemah, baik secara emosional 

maupun tanggung jawab, sehingga cenderung diposisikan dalam posisi-posisi 

yang tidak menentukan. Selanjutnya Bhasin (1996: 1) yang di kutip dalam 

Tukiran (2007) menyatakan bahwa, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat 

yang masih sangat kuat dipengaruhi oleh sistem patriarki. Budaya yang berbasis 

pada norma laki-laki merupakan penyebab munculnya ketimpangan gender dalam 

masyarakat. 

Perbedaan gender dalam masyarakat tidak akan menjadi masalah sepanjang 

tidak melahirkan ketimpangan gender. Ternyata perbedaan gender tersebut telah 

melahirkan berbagai ketidakadilan terutama pada perempuan. Ketimpangan 

gender (permasalahan atau isu gender) dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan 

antara kondisi normatif atau kondisi gender sebagaimana yang dicita-citakan 
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dengan kondisi objektif atau kondisi gender sebagaimana adanya. Ketimpangan 

yang dialami oleh perempuan tersebut termanifestasikan ke dalam beberapa 

bentuk (Handayani dan Sugiarti, 2008) diantaranya sebagai berikut: 

1.  Marginalisasi 

Marginalisasi sering disebut sebagai pemiskinan terhadap kaum 

perempuan atau disebut juga pemiskinan ekonomi. Dari segi sumbernya 

bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran, agama, 

keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. 

Marginalisasi perempuan dapat berarti peminggiran perempuan. Pertama, 

perempuan terpinggirkan dari pekerjaan produktif yang karena perempuan 

dianggap tidak memiliki keterampilan tinggi. Kedua, masalah yang 

dihadapi oleh buruh perempuan yaitu adanya kecenderungan perempuan 

terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, kondisi 

kerja buruk dan tidak memiliki kestabilan kerja. Ketiga adalah 

marginalisasi dengan adanya feminisasi sektor-sektor tertentu. Saat ini 

banyak ditemukan industri yang sudah mulai dikuasai oleh perempuan, 

namun buruh perempuan tersebut tetap saja dilapisan paling bawah. 

Keempat, yaitu pelebaran ketimpangan ekonomi antara perempuan dan 

laki-laki yang diindikasikan oleh perbedaan upah.  

2. Subordinasi 

Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan tidak penting 

terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Perempuan tersubordinasi 

oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Hal ini disebabkan 

karena belum terkondisikannya konsep gender dalam masyarakat yang 
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mengakibatkan adanya diskriminasi kerja bagi perempuan. Anggapan 

sementara perempuan itu irrasional atau emosional, sehingga perempuan 

tidak bisa tampil memimpin, dan berakibat munculnya sikap yang 

menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Perempuan 

diidentikkan dengan jenis-jenis pekerjaan tertentu. Diskriminasi yang 

diderita oleh kaum perempuan pada sektor pekerjaan misalnya presentase 

jumlah pekerja perempuan, penggajian, pemberian fasilitas, serta beberapa 

hak-hak perempuan yang berkaitan dengan kodratnya yang belum 

terpenuhi. Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah 

bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi dianggap 

lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang 

dikuasai kaum laki-laki. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki dan 

perempuan sendiri akhirnya menganggap bahwa pekerjaan domestik dan 

reproduksi lebih rendah dan ditinggalkan. Keyakinan gender ternyata ikut 

menyumbangkan diskriminasi terhadap posisi buruh perempuan dalam 

struktur perusahaan dan pabrik-pabrik. 

3. Stereotype  

Stereotype adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis 

pekerjaan tertentu. Stereotype adalah bentuk ketidakadilan. Secara umum 

stereotype merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok 

tertentu, dan biasanya pelabelan ini selalu berakibat pada ketidakadilan, 

sehingga dinamakan pelabelan negatif. Hal ini disebabkan pelabelan yang 

sudah melekat pada laki-laki, misalnya laki-laki adalah manusia yang kuat, 

rasional, jantan, dan perkasa. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang 
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lembut, cantik, emosional, atau keibuaan. Dengan adanya pelabelan 

tersebut berdampak pada munculnya stereotype yang dikonstruksi oleh 

masyarakat sebagai hasil hubungan sosial tentang perbedaan laki-laki dan 

perempuan. Oleh karena itu perempuan identik dengan pekerjaan-

pekerjaan di rumah, maka peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah 

sangat terbatas, bahkan ada juga perempuan yang berpendidikan tidak 

pernah menerapkan pendidikannya untuk mengaktualisasikan diri. Akibat 

adanya steterotype (pelabelan) ini banyak tindakan-tindakan yang seolah-

olah sudah merupakan kodrat. 

4. Kekerasan 

Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik 

maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap 

manusia ini sumbernya macam-macam, namun ada salah satu jenis 

kekerasan yang bersumber anggapan gender. Kekerasan ini disebut 

sebagai “gender-related violence”, yang pada dasarnya disebabkan oleh 

kekuasaan. Berbagai macam dan bentuk kejahatan yang dapat 

dikategorikan kekerasan gender ini, baik dilakukan di tingkat rumah 

tangga sampai di tingkat negara, bahkan tafsiran agama. Dalam hampir 

semua kelompok masyarakat, terdapat perbedaan tugas dan peran sosial 

atas laki-laki dan perempuan.  

5. Beban Kerja 

Berkembangnya wawasan kemitrasejajaran berdasarkan pendekatan 

gender dalam berbagai aspek kehidupan, maka peran perempuan 

mengalami perkembangan yang cukup cepat. Namun, perlu dicermati 
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bahwa perkembangan perempuan tidaklah “mengubah” peranannya yang 

“lama” yaitu peranan dalam lingkup rumah tangga (peran reproduktif). 

Maka dari itu perkembangan peranan perempuan ini sifatnya menambah, 

dan umumnya perempuan mengerjakan peranan sekaligus untuk 

memenuhi tuntutan pembangunan. Untuk itulah maka beban kerja 

perempuan terkesan berlebihan. Karena adanya anggapan bahwa kaum 

perempuan bersifat memelihara, rajin dan tidak akan menjadi kepala 

rumah tangga, maka akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi 

tanggung jawab kaum perempuan. Oleh karena itu perempuan menerima 

beban ganda, selain harus bekerja domestik, mereka masih harus bekerja 

membantu mencari nafkah. 
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BAB III 

KERANGKA BERPIKIR 

3.1 Kerangka Berpikir Peneliti 

Kerangka berpikir penelitian ini merupakan ringkasan meneyeluruh mengenai 

tahapan-tahapan prosespenelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kerangka berpikir 

penelitian dibuat untuk membantu peneliti maupun pembaca memahami 

keseluruhan isi dari penelitian. Bagi peneliti kerangka berpikir bermanfaat untuk 

memberikan arahan dan batasan yang jelas dalam penelitian, sedangkan bagi 

pembaca diharapkan mampu memahami dengan baik maksud serta tahapan proses 

dalam penelitian. 

Dimulai dengan latar belakang penelitian yang berisi tentang konsep awal 

penelitian. Praktik sumberdaya manusia prosesional menuntut untuk mengelola 

sumberdaya manusia yang dimiliki dengan baik. Adanya isu-isu mengenai 

diskriminasi perempuan di tempat kerja yang didukung oleh jurnal-jurnal yang 

menunjukkan adanya diskriminasi perempuan di tempat kerja, yang kemudian 

dikatkan oleh peneliti dengan praktek equal employment opportunity (EEO) yang 

ditetapkan oleh pemerintah melalui ratifikasi ILO No.111 yang harus dijalankan 

oleh semua perusahaan di Indonesia. Hal ini menjadi topik yang menarik bagi 

peneliti untuk menjelaskan bagaimana penerapan EEO di tempat kerja, adakah 

kesesuain antara panduan dalam penerapan EEO sesuai ratifikasi ILO No.111 

terhadap upaya penghapusan diskriminasi gender di tempat kerja. Penerapan EEO 

tidak hanya merupakan suatu ketetapan namun juga memberikan manfaat yang 

baik bagi organisasi maupun bagi karyawan. Setelah peneliti mampu menjelaskan 

bagaimana penerapan EEO sesuai ratifikasi ILO No. 111 di tempat kerja. Dalam 
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penelitian ini, dirumuskan penerapan EEO disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

rekomendasi dari konvensi ILO No.111 yaitu  secara garis besar, membahas 

diskriminasi pekerjaan dan jabatan dalam bentuk pembedaan dalam mendapat 

akses untuk mendapat pekerjaan; akses untuk mengikuti pelatihan dan 

pengembangan; kenaikan pangkat sesuai dengan pengalaman; upah yang sama 

untuk pekerjaan yang juga sama nilainya; kondisi pekerjaan atau fasilitas kerja. 

Penerapan EEO sesuai peraturan yang berlaku harus dijelaskan di setiap aspek 

sehingga dapat melihat apakah praktek EEO benar-benar dijalankan oleh 

organisasi dan bagaimana dampaknya terhadap upaya penghapusan diskriminasi 

gender di tempat kerja. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk mengumpulkan seluruh data-

data yang diperlukan, peneliti melakukan beberapa langkah-langkah yaitu, 

menetapkan batasan penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data 

melalui beberapa tahapan seperti yang akan dijabarkan pada BAB VI. Hasil dari 

pengolahan data tersebut akan dijabarkan kembali dan dianalisa lebih mendalam 

untuk dapat menginerpretasikan makna yang terdapat dibalik data-data yang telah 

terkumpul. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

timbale baik yang positif baik untuk organisasi yang bersangkutan, organisasi 

sejenis lainnya, kalangan akademisi, dan juga peneliti. Untuk lebih jelasnya, 

peneliti meringkas konsep berpikir penelitian dalam Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 

Kerangka Berpikir 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Paradigma Penelitian 

Babbie (2005: 32) menyebutkan bahwa paradigma adalah sebuah model atau 

kerangka berfikir untuk observasi atau pemahaman, yang membentuk apa yang 

peneliti lihat dan bagaimana peneliti memahami hal tersebut. Menurut Creswell 

(1994: 4) terdapat dua paradigma dalam studi, yaitu paradigma kuantitatif, yang 

juga disebut dengan paradigma tradisonal, positivistik, eksperimental, dan 

empiris, yang kedua adalah paradigma kualitatif, disebut juga sebagai pendekatan 

kontruvistik atau naturalistik, pendekatan intepretatif, atau perspektif 

pospositivistik atau postmodern.  

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma secara kualitatif. Pemilihan 

paradigma ini untuk mengetahui bagaimana penerapan EEO sesuai dengan 

ratifikasi konvensi ILO No.111 dan bagaimana dampaknya dalam upaya 

penghapusan diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Didasarkan pada 

anggapan bahwa metode inilah yang tepat untuk menjangkau, menjelaskan dan 

menggambarkan segala permasalahan dengan lebih mendalam dan sesuai dengan 

masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, alasan lain peneliti menggunakan 

pendekatan ini adalah berdasarkan asumsi dalam Creswell (1994). Pertama, 

peneliti ingin menyakini bahwa realitas ini subjektif dan berdasarkan dengan apa 

yang dilihat dan dipelajari, kedua, peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana 

penerapan EEO dan bagaimana dampaknya terhadap upaya penghapusan 

diskriminasi gender di tempat kerja. 
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Babbie (2005) mengatakan bahwa terdapat tiga maksud dari penelitian, 

yaitu, eksplorasi, deskripsi, dan eksplanasi. Eksplorasi, untuk mengukur 

ketertarikan baru atau subjek baru yang dapat membantu peneliti dalam 

memahami subjek tersebut. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk memuaskan 

keingintahuan dan hasrat peneliti untuk memahami lebih dari sebelumnya; untuk 

melakukan uji kelayakan atas penelitian; dan mengembangkan metode untuk 

ditempatkan atau digunakan pada studi yang menyertainya. Deskripsi, 

memaparkan apa yang diamati, pada umumnya deskripsi lebih akurat dan tepat 

dalam menjelaskan. Eksplanasi, menjelaskan sesuatu dengan menjawab tidak 

hanya pertanyaan dalam penelitian (apa, dimana, kapan, dan mengapa) tetapi 

menjawab alasan dibalik pertanyaan penelitian. 

Sesuai dengan yang ada pada BAB I pada sub-bab tujuan penelitian, untuk 

menjawab tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan startegi deskripsi-

eksplanasi  dalam memaparkan gagasan, memetakan konsep, dan pada saat 

menjawab pertanyaan penting dari penelitian terkait dengan bahasan dalam 

penelitian. 

Peneliti menggambarkan sekaligus memberikan penjelasan secara 

mendalam mengenai penerapan EEO sesuai ratifikasi konvensi ILO No. 111 

terhadap upaya penghapusan diskriminasi gender di tempat kerja. 

4.2 Desain Penelitian 

Creswell (2010: 20) menyatakan bahwa terdapat lima (5) desain dalam 

penelitian tentang manusia dan ilmu sosial, yaitu ethnografi, grounded theory, 

studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Dalam penelitian ini menggunakan desain 

penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang di 
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dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, 

proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, 

serta peneliti mengumpulkan informasi lengkap dari berbagai prosedur 

pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut 

Ashar, Irianto, dan Suryadi (2010), studi kasus adalah studi untuk mengeskplorasi 

suatu (atau) beberapa struktur sistem atau kasus secara detail. 

4.2.1 Unit yang Dianalisis dan Setting Penelitian 

Dalam Lofland, et al. (2006) mendefinisikan unit sebagai sekelompok 

kategori dimana sesuatu dapat dilihat pada laporan pekerjaan lapang daripada 

gambaran sempurna dari suatu unit ilmu sosial. Maksud definisi tersebut adalah, 

sebagai seorang peneliti harus mampu secara bebas beradaptasi untuk berpikir dan 

berinovasi dalam menentukan fokus analisis dalam penelitian. Menurut Singleton 

dan Straits (2005), unit analisis adalah sebuah entitas (objek, subjek, atau 

peristiwa) di bawah peneliti yang mengarah pada penelitian sosial. Contohnya 

antara lain adalah, individu-individu, peran sosial, posisi, dan hubungan dalam 

lingkup yang sangata luas dari kelompok sosial seperti keluarga, organisasi, dan 

kota. Unit-unit tersebut ditempatkan secara umum dari suatu yang kecil menuju 

sesuatu yang besar dalam upaya meningkatkan jumlah aktor-aktor, aktivitas-

aktivitas, durasi, dan ruang. Secara berbeda, skala dari organisasi sosial meningkat 

ketika peneliti berpindah dari satu unit ke unit lainnya. Hal ini menjadi penting 

untuk dipahami, meskipun setiap unit baru memperkenalkan batasan unit 

sebelumnya untuk didiskusikan daripada terpisah dari mereka. Unit analisis dari 

penelitian ini adalah individu-individu pegawai Bank X Cabang Kediri. 
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Selain itu peneliti, menurut Miles dan Huberman (1984) yang dikutip oleh 

Creswell (1994: 149), perlu mempertimbangkan lokasi penelitian (setting), aktor-

aktor (actors) yang akan diobservasi atau diwawancarai, peristiwa (events) atau 

kejadian apa yang akan dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topic wawancara 

dan observasi, dan proses (process), yaitu sifat peristiwa yang akan dirasakan oleh 

aktor-aktor dalam lokasi penelitian. Penelitian ini akan mengikuti prosedur 

pengumpulan data di atas.. 

 Lokasi Penelitian (setting) 

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk mengadakan penelitian 

adalah di Kabupaten Kediri. Lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan 

tempat organisasi serta berdasarkan domisili informan. Bank X Cabang 

Kediri dipilih karena Bank X merupakan salah satu Bank terbaik di 

Indonesia, dan berdasarkan penelitian pendahuluan Bank X diyakini telah 

melaksanakan ketentuan-ketentuan equal employment opportunity 

berdasarkan ratifikasi konvensi ILO No. 111.  Penelitian ini diarahakan 

untuk menggali data secara mendalam kepada informan baik secara 

langsung maupun tidak langsung, namun dapat memberikan penguatan 

data yang telah terkumpul. 

 Aktor-aktor (actors) 

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa informan sebagai aktor yaitu  

beberapa karyawan Bank X yang memiliki kapabilitas untuk memberikan 

informasi yang valid dan reliable sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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 Peristiwa (events) 

Peristiwa atau kejadian yang diteliti secara mendalam oleh peneliti adalah 

peristiwa penerapan EEO sesuai ratifikasi ILO No. 111 terhadap upaya 

penghapusan diskriminasi gender di tempat kerja. 

 Proses (process) 

Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang yang berkaitan 

dengan penerapan EEO sesuai peraturan yang berlaku yang berkaitan 

dengan upaya penghapusan diskriminasi gender di tempat kerja. 

4.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Rekomendasi ILO No. 111. Rekomendasi ini 

berisi penjelasan teknis pelaksanaan konvensi dan hal-hal yang harus diperhatikan 

sehingga peraturan perundang-undangan untuk mencegah diskriminasi dalam 

pekerjaan dan jabatan secara garis besar, Konvensi ILO No.111 membahas 

diskriminasi pekerjaan dan jabatan dalam bentuk pembedaan dalam mendapat 

akses untuk mencakup prinsip-prinsip berikut: 

a. mendapat akses untuk mendapat pekerjaan;  

b. akses untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan  

c. kenaikan pangkat sesuai dengan pengalaman;  

d. keamanan masa kerja;  

e. kondisi pekerjaan;  

f. upah yang seharusnya sama untuk pekerjaan yang juga sama nilainya. 

4.2.3 Penentuan Informan 

Menurut Creswell (1994: 148) dalam penelitian kualitatif diperlukan untuk 

mengidentifikasi parameter, pengumpulan data, yaitu menetapkan secara sengaja 
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(purposive) informan atau dokumen atau materi visual yang dapat menjawab 

pertanyaan peneliti. Menurut Sugiyono (2010: 392), purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Given 

(2008: 816) mengatakan penelitian kualitatif juga menggunakan teknik snowball  

informan dimana peneliti akan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan 

penelitian ini sebanyak mungkin yang dimulai dari satu informan dilanjutkan 

dengan informan-informan lain yang disarankan oleh informan sebelumnya. 

Informan yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin terarahnya 

fokus penelitian.  

Pola ini terus dijalankan hingga data yang didapat mengalami titik jenuh. 

Yang dimaksud dengan titik jenuh adalah ketika data yang didapat oleh peneliti 

tidak lagi menunjukkan sesuatu yang baru. Penentuan jumlah informan pada 

penelitian ini ditetapkan mengacu pada pendapat yaitu pada saat proses 

pengambilan data (collecting) sudah tidak ditemukan variasi informasi, maka 

peneliti tidak perlu lagi untuk mencari informasi baru (Given, 2008: 798). 

Kriteria informan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah orang-

orang yang merupakan karyawan yang bekerja di Bank X Cabang Kediri. 

Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan informan dalam penelitian ini 

mengacu pada pendapat Spardley yang dikutip oleh Faisal (1990) dalam Sugiyono 

(2011), yaitu informan harus memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkukturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga 

dihayatinya. 
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2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung pada kegiatan yang  

tengah diteliti 

3. Mereka yang mempunya waktu yang memadai untuk dimintai informasi 

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 

“kemasannya” sendiri 

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti 

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau 

narasumber. 

Pada awal penelitian dilakukan peneliti melakukan observasi mengenai topic 

yang ingin dibahas dalam penelitian. Kemudian peneliti melakukan diskusi 

mengenai topik mengenai pelaksanaan EEO di tempat kerja dengan informan 

pertama yang bekerja di salah satu organisasi yang bergerak di bidang jasa 

perbankan. Pada akhir diskusi peneliti menemukan terkaitan antara topic yang 

ingin diteliti dengan permasalahan yang terjadi di tempat informan tersebut 

bekerja. Pada akhirnya peneliti melakukan penelitian pendahuluan dengan 

informan pertama tersebut yang menjabat sebagai Operation Authorized, informan 

1 dipilih karena merupaka karyawan yang mengetahui tentang topic yang diteliti 

dan merupakan karyawan yang pernah mengalami peningkatan jabatan. 

Penentuan informan 2 dilakukan saat peneliti mulai terjun ke lapangan. 

Peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan dapat memberikan data 

yang diperlukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan 1. Hal ini 

sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang 

lebih lengkap sesuai dengan teknik snowball. 
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Pertemuan dengan informan 2 difasilitasi oleh informan 1 yang dilakukan di 

luar jam kerja karena mengingat kesibukan dari kedua informan yang merupakan 

karyawan dari sebuah bank. Informan 2 menjabat sebagai Supervisor yang 

bertanggung jawab untuk mengawasi semua kegiatan para karyawan yang juga 

pernah mengalami peningkatan jabatan sehingga dianggap dapat memberikan 

informasi dan data yang relevan dengan penelitian. 

Kemudian peneliti meminta informan 1 untuk menfasilitasi pertemuan 

dengan informan 3 yang menjabat sebagai staf HR yang mengatur segala prakterk 

sumberdaya manusia di bank tersebut sehingga dipastikan bahwa informan 3 

mengetahui bagaimana praktik sumberdaya manusia di bank tersebut. 

Pada akhir penelitian informan yang digunakan berjumlah tiga orang. Seiring 

berjalannya proses penelitian, peneliti tidak menambah jumlah informan Karena 

dari ketiga informan tersebut peneliti sudah mendapatkan informasi yang 

diperlukan serta sudah tidak ditemukan lagi variasi data yang sesuai untuk 

penelitian ini. 

4.2.4 Sumber Data 

1) Data Primer 

 Bordens dan Abbot (2005: 61-63) mengatakan bahwa data primer adalah 

muatan keseluruhan dari laporan penelitian, termasuk seluruh rincian yang 

diperlukan untuk menduplikasi sebuah penelitian. Data primer mengacu pada 

informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan 

variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006 : 60). Kuncoro (2009 : 

157) berpendapat bahwa, data primer adalah data diperoleh dengan survey 

lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dalam 
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penelitian ini, data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau kelompok seperti hasil wawancara yang akan dijadikan sebagai 

sumber penulisan laporan penelitian. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah rangkuman keseluruhan informasi dari sumber-

sumber utama, seperti mempresentasikan penemuan dasar penelitian (Bordens dan 

Abbot, 2005). Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber data yang telah ada (Sekaran, 2006:60). Kuncoro (2009:148) menyatakan 

bahwa, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna. Data ini 

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu. Sumber 

data sekunder tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel yang diunduh dari 

internet, tesis dan disertasi terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan 

informan, data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank X 

Cabang Kediri. 

4.2.5 Teknik Pengumpulan dan Pencatatan Data 

4.2.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2011: 224). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran penelitian yang dilaksanakan 

sangat dibutuhkan sebuah metode pengumpulan data yang baik. semakin 
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kurangnya pengalaman pengumpulan data , semakin mudah diperngaruhi oleh 

keinginan pribadinya, dan semakin bias pula data yang terkumpul.  

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan secara natural 

setting (kondisi alamiah), sumber data primer dan lebih banyak pada observasi 

berperan serta, wawancara mendalam (Sugiyono, 2011: 225). 

1) Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan data 

dengan melakukan pengalaman langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data 

ini dilakukan dengan cara terbuka dan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data ini sering disebut dengan teknik wawancara, 

pelaksanaannya dengan mengadakan tanya jawab secara lisan antara 

peneliti dengan informan. Wawancara ini dilaksanakan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. 

Sugiyono (2011: 233) menyebutkan bahwa wawancara ada 3 (tiga) cara 

yaitu: 

a. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi yang akan diperoleh. 

b. Wawancara semistruktur, untuk menemukan permasalahan secara 

terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan 

ide-idenya.. 
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c. Wawancara tak berstruktur, wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur yang daftar pertanyaannya di susun terlebih dahulu oleh peneliti, 

kemudian menggunakan wawancara semistruktur dimana pertanyaan-pertanyaan 

yang muncul akan disesuaikan dengan jawaban dari informan serta fakta-fakta 

yang muncul selama proses wawancara. 

2. Observasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara langsung yang berkaitan dengan 

perapan EEO di Bank X Cabang Kediri sesuai dengan ratifikasi ILO No. 

111. 

a. Observasi patisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber penelitian. 

b. Observasi terus terang atau tersamar, dalam hal ini peneliti dalam 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa 

ia sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu waktu peneliti 

juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk 

menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih 

dirahasiakan. 

c. Observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa saja yang akan diobservasi (Sugiyono, 

2011: 227). 
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Dalam penelitian ini digunakan observasi partisipasi pasif, dilaksanakan 

dengan cara peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tapi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi ini dipilih agar orang-orang yang 

diamati dapat bekerja seperti biasa dan tidak terganggu oleh hadirnya peneliti 

yang hanya datang dan mengamati kegiatan mereka. 

3. Dokumen  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku . dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode kualitatif (Sugiyono, 

2011: 240). Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan adalah 

dokumen-dokumen yang mendukung penulisan laporan penelitian yang diteliti. 

4.2.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Creswell (2010: 276) analisis data kualitatif merupakan sebagai 

suatu proses penerapan langkah-langkah dari spesifik hingga yang umum dengan 

berbagai level analisis yang berbeda. Berikut adalah langkah-langkah yang 

disarankan oleh Creswell (2010: 276): 

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini 

melibatkan transkripi wawancara, memindai (scanning) materi, 

mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyususn data 

tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber 

informasi. 

2. Membaca keseluruhan data. Langkah ini adalah membangun pendapat 

umum (general sense) atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan 

maknanya secara keseluruhan. 
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3. Menganalisis lebih detail dengan mengklasifikasikan data dalam kode-

kode (coding). Coding  merupakan proses mengolah materi atau 

informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya dan 

terdiri atas beberapa tahap : (a) mengambil data tulisan atau gambar 

yang telah dikumpulkan; (b) mensegmentasi kalimat-kalimat atau 

gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori; (c) melabeli 

kategori-kategori dengan istilah khusus. 

4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan latar, orang-orang, 

kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi 

melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-

orang, lokasi-lokasi, atau peristia-peristiwa dalam latar tertentu. 

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan 

kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan yang popular 

adalah naratif dalam menyampaikan analisis. 

6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi juga bisa berupa 

makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan 

informasi yang berasal dari literature atau teori. 

Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka penelitian ini menggunakan 

teknik analisis makna (content theory) dalam pengolahan data yang telah diambil. 

Menurut Budd sebagaimana yang dikutip oleh Kriyantono (2009), metode analisis 

isi untuk menganalisis isi pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan 

menganalisis isi periaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. 
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4.2.7 Verifikasi Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam Yin (2009), terdapat emapat 

macam pengujian untuk melakukan pengecekan kevalidan suatu data yaitu melau 

validitas konstruk (construct validity), validitas internal (internal validity), 

validitas eksternal (external validity), dan reliabilitas. 

1) Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Validitas konstruk dapat dicapai dengan menetapkan pengukuran operasional 

yang benar atas konsep penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya adalah untuk 

memastikan pemahaman seseorang peneliti atas penciptaan kebenaran yang 

direfleksikan dengan sudut pandang informan. Cara yang dilakukan dengan 

meningkatkan validitas konstruk adalah: 

1. Triangulasi Sumber Data 

Peneliti melakukan triangulasi sumber-sumber data yang berbeda 

dengan memeriksa bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan 

menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara 

keseluruhan. Sumber-sumber yang digunakan antara lain adalah hasil 

wawancra dengan informan berupa rekaman tertulis (transkrip), jurnal-

jurnal yang terkait dengan penelitian, hasil observasi peneliti yang 

dibuat dalam bentuk catatan, dan dokumen-dokumen tertulis Bank X 

Cabang Kediri. 
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2. Menetapkan Alur Keterkaitan dari Sumber Data 

Peneliti membuat catatan keterkaitan antar setiap aktivitas yang 

dilakukan. Untuk menetapkan alur tersebut peneliti membuat protocol 

penelitian yang membantu dan mengarahkan peneliti melakukan 

keseluruhan aktivitas pengumpulan data (interview dan observasi), 

penyimpanan data, hingga pengolahan data (coding data, analisis data, 

mencari keterkaitan data, dan proses penulisan laporan penelitian. 

3. Memiliki informan kunci yang dapat melakukan pengecekan transkrip 

laporan studi kasus. 

2) Validitas Internal (Internal Validity) 

Dalam Yin (2009) validitas internal juga dapat dicapai ketika peneliti studi 

kasus dapat menarik kesimpulan atas permasalahan yang luas. Pada dasarnya 

penelitian studi kasus melibatkan penarikan kesimpulan setiap saat atas sebuah 

kejadian yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Para peneliti akan 

menyimpulkan data-data ataupun fakta-fakta tertentu dari sebuah kejadian awal 

berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi data yang dikumpulkan dalam 

penelitian. Cara-cara untuk melakukan validitas internal telah diaplikasikan dalam 

penelitian ini.  

Sedangkan menurut Miles dan Huberman (1984) yang dikutip dalam 

Creswell (1994: 158) validitas internal, menjelaskan bagaimana penelitian ini 

ditujukan untuk memecahkan masalah. Berikut ini adalah langkah-langkah pada 

validitas internal: (a) menyusun rencana triangulasi; (b) menyusun rencana 

penerimaan informasi dari informan- member check; (c) mengidentifikasi 

bagaimana informan dan partisipan terlibat dalam setiap tahap dalam penelitian.  
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3) Validitas Eksternal (External Validity) 

Validitas eksternal merupakan keberlanjutan atas penemuan penelitian yang 

dapat digeneralisasikan melampaui kasus yang digunakan dalam penelitian. 

Menurut Sugiyono (2011) validitas eksternal (transferability) menunjukkan 

derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana 

sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, hingga 

mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.  

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif 

sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan penelitian tersebut, maka peneliti 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas dan dapat dipercaya. Dengan demikian 

pembaca memahami dan tertarik. Sehingga pembaca dapat memutuskan apakah 

akan mengaplikasikan hasil penelitian tersebut. Selain itu cara yang dapat 

dilakukan adalah membandingkan penemuan penelitian dengan teori yang telah 

ada dan teraplikasi secara logis. 

4) Reliabilitas (Reliability) 

Sebuah penelitian dikatakan realibel apabila penelitian tersebut dapat 

direplikasi pada kondisi yang berbeda dan memberikan hasil yang sama. 

Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan dan bias. Dalam proses ini, 

kejelasan dokumen sangat dibutuhkan.  Menurut Sugiyono (2011 : 469) uji 

reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Dimulai dari bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, 

memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, 

melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat 
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ditunjukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini uji reliabilitas di audit oleh dosen 

pembimbing. Cara yang dilakukan adalah: 

1. Menggunakan protocol penelitian  

2. Menerapkan triangulasi teknik dalam pengumpulan dan analisis data 

dengan melakukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3. Strategi dan prosedur pengumpulan hingga analisis data akan dilaporkan 

secara rinci oleh peneliti agar memberikan penjelasan yang jelas dan 

akurat mengenai teknik dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti 

selama melakukan penelitian. 

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, sesuai kebutuhan dalam penelitian ini, 

verifikasi data dapat dilakukan menggunakan empat bentuk pengujian, yaitu, 

validitas konstruk, validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Penerapan Equal Employment Opportunity berdasarkan Ratifikasi 

Konvensi ILO No. 111 terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi 

Perempuan di PT. Bank X 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan bagaimana efektivitas penerapan EEO sesuai dengan ratifikasi 

konvensi ILO No. 111 terhadap upaya penghapusan diskriminasi perempuan di 

tempat kerja. Secara garis besar, Konvensi ILO No.111 membahas diskriminasi 

pekerjaan dan jabatan dalam bentuk pembedaan dalam mendapat akses untuk 

mendapat pekerjaan; akses untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan 

kenaikan pangkat sesuai dengan pengalaman; keamanan masa kerja; kondisi 

pekerjaan; termasuk mengenai upah yang seharusnya sama untuk pekerjaan yang 

juga sama nilainya. 

 Dalam bab ini akan diuraikan jawaban dari tujuan penelitian ini melalui 

beberapa sub bahasan yang sudah dijelaskan di atas. 

5.1.1 Akses untuk Mendapatkan Pekerjaan 

Akses untuk mendapatkan pekerjaan berkaitan dengan proses rekrutmen dan 

seleksi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan/organisasi. Dalam 

melakukan kedua proses tersebut, pihak manajemen perusahaan/organisasi harus 

menyesuaikannya dengan kebutuhan perusahaan/organisasi tersebut. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, pihak manajemen harus merekrut calon tenaga 

kerja yang berpotensi dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dessler 

(2011 : 132) mendefinisikan rekruitmen sebagai proses menarik orang-orang pada 
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waktu yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan persyaratan yang layak 

untuk melamar kerja pada pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi. Selanjutnya 

dilakukan kegiatan seleksi, proses seleksi dan penempatan merupakan proses 

lanjutan dari rekrutmen yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Seleksi adalah 

proses memilih dari sekelompok pelamar, orang yang paling sesuai untuk 

menempati posisi tertentu dan untuk organisasi (Dessler, 2011 : 168).  Seleksi dan 

penempatan merupakan rangkaian proses yang tidak bisa terpisahkan, yang 

fungsinya saling melengkapi dan mendukung. Kegiatan seleksi ini dimaksudkan 

agar organisasi membuat keputusan siapa-siapa saja yang diterima. Seleksi 

diawali dengan mengidentifikasi kandidat dan menempatkan beberapa individu 

yang mempunyai kemampuan terbaik pada pekerjaan yang tersedia dan diakhiri 

dengan seleksi individu yang ditempatkan pada pekerjaannya dalam organisasi. 

Berkaitan dengan kesempatan mendapatkan akses pekerjaan bagi perempuan tentu 

saja tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan umum dari semua 

perusahaan/organisasi. Namun Bank X, sebagai Bank yang ingin terus 

meningkatkan kinerja, perusahaannya tidak mengutamakan perbedaan gender 

namun kemampuan dari calon karyawan yang mendaftar. Hal ini bisa dilihat dari 

komposisi karyawan PT. Bank X. 

Tabel 5.1 

Komposisi Pegawai PT. Bank X  

No.  Nama (Inisial) Jabatan Jenis Kelamin 

1. AL Funding Officer P  

2. ASH Branch Back Office L 

3. AD Funding Manager L 

4. BW Branch Operations Manager L 

5. CS Customer Service P  

6. DNH Teller P  

7. DW Branch Funding Manager P 
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Lanjutan Tabel 5.1 

Komposisi Pegawai PT. Bank X  

No. Nama (Inisial) Jabatan Jenis Kelamin 

8. DNT Teller  L 

9. DA Area Operations Manager P  

10. EPY Card Business Officer L  

11.  EPA Branch Back Office P 

12. HP Customer Service L  

13. HMP Branch Retail Banking Manager L  

14. MAY Funding Officer L  

15. MD Operations Authorized P  

16. MCI Branch Retail Funding Manager P  

17. SHW Operations Supervisor P  

18. VGL Teller  L  

19. WC Customer Service P  

20. YIW Retail Banking Relationship 

Manager 

L  

21. YL Treasury Officer P  

 Sumber : Data diolah 2013 

Berdasarkan wawancara dengan informan 1, menjelaskan bahwa proses 

rekruitmen dan seleksi juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan sumber daya 

manusia perusahaan. 

”Pertama itu dari mulut ke mulut karena kalo misalnya lewat media 

massa, media BBM, atau media pengumuman itu pasti kan ada biayanya, 

kalo dari mulut ke mulut kan gak ada biayanya. Yang kedua, biasanya 

kalo dari mulut ke mulut itu pasti hanya orang-orang…orang-orang yang 

istilahnya terpilih gitu”. (L1-A1-F1-3, hal 6, baris 6-10) 

 

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa proses rekruitmen yang 

dilakukan oleh Bank X menggunakan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan 

sumber daya manusia yang dibutuhkan. Untuk kebutuhan karyawan yang sedikit 

jumlahnya, perusahaan menggunakan metode mulut ke mulut dalam 

mengumumkan adanya lowongan pekerjaan. metode mulut ke mulut ini dilakukan 

oleh perusahaan untuk memperoleh calon karyawan yang berkompeten yang 

sudah dikenal oleh karyawan perusahaan atau relasi kerja dari karyawan. Selain 

itu menurut informan 1, pertimbangan yang menjadi dasar perusahaan 
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menggunakan metode mulut ke mulut adalah efisiensi biaya dan waktu yang akan 

di gunakan dalam proses rekruitmen dan seleksi. Menurut Dessler (2011 : 132), 

biaya perekrutan dan seleksi cukup signifikan ketika anda memperhitungkan 

semua pengeluaran terkait: proses pencarian, wawancara, uang jasa agen, relokasi, 

dan pemrosesan karyawan baru. 

Selain jumlah karyawan yang dibutuhkan proses rekruitmen dan seleksi juga 

ditentukan oleh jenis pekerjaan yang akan diisi. Jenis pekerjaan yang 

membutuhkan banyak calon karyawan dan memiliki peminat yang sedikit akan 

menggunakan media massa dalam mengumumkan adanya lowongan pekerjaan. 

sedangkan untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan sedikit calon karyawan, atau 

jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya sedikit maka Bank X akan 

menggunakan metode mulut ke mulut, seperti yang dijelaskan oleh informan 2. 

”Sebenernaya ada banyak tergantung butuhnya buat nyari apa. Kalo 

marketing itu peminatnya dikit,  jadi pengumumannya di sebar di media 

massa, ATM, walk on interview. Kalo teller biasanya butuh satu apa dua 

gitu jadi biasanya mulut ke mulut”. (L2-A1-F2-1, hal 2, baris 1,2,4,5) 

 

Menurut informan 3, pertimbangan Bank X dalam menggunakan metode 

rekruitmen dan seleksi yang berbeda juga dengan adanya peraturan yang rumit 

dari perusahaan pusat ketika cabang membutuhkan adanya tambahan karyawan 

sehingga cabang akan melakukan rekruitmen secara mulut ke mulut atau walk in 

interview. 

“Kalo media massa soalnya lebih sulit ijin ke regional ke pusat terus baru 

boleh lewat media.” (L3-A1-F3-2, hal 4, baris 3-4) 

 

“Yang datang kan buanyak, ya langsung kita pilih yang sesuai apa yo 

administrasi yang diperlukan kalo ndak ya kita tolak.” (L3-A1-F3-2, hal 

4, baris 6-8) 
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Walaupun metode mulut ke mulut lebih dikhususkan untuk calon karyawan 

yang sudah dikenal oleh karyawan dari Bank X, namun proses rekruitmen dan 

seleksi tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dari perusahaan, yaitu bagaimana 

kemampuan dari calon karyawan itu sendiri serta apabila calon karyawan berasal 

dari perusahaan lain maka dibutuhkan rekomendasi dari perusahaan calon 

karyawan sebelumnya bekerja.  Seperti yang dijelaskan oleh informan 3.  

“Bukane kita oh kenalane tok iki seng ngerti soalnya kan emang ada yang 

sudah tau karakternya anak ini. Oh anak ini bagus, kaya dari bank mana 

masuk ke sini kita telfon kita verifikasi kesana ternyata anak ini gini gini 

gini gak pas ya uda ya gak.” (L3-A1-F3-1, hal 4, baris 4-7) 

 

Dari penjelasan ketiga informan dari Bank X dapat di simpulkan bahwa 

proses dan seleksi karyawan yang diterapkan sesuai dengan prinsip equal 

employment opportunity, menurut Wilson (2012) sifat adanya EEO dalam 

perusahaan adalah, terbuka, informasi tentang pekerjaan harus disampaikan secara 

jelas kepada setiap pencari kerja sesuai dengan jenis dan persyaratan pekerjaan, 

waktu dan tempat pendaftaran, serta upah; Bebas, para pencari kerja bebas 

memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Demikian pula, 

pemberi kerja bebas memilih pekerja yang terbaik sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan. Komposisi karyawan perempuan dan laki-laki yang seimbangan di 

Bank X ini bukan semata-mata untuk memnuhi kuota agar dikatakan sebagai 

organisasi yang tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, namun 

merupakan kondisi alami dari pemenuhan sumber daya manusia berdasarkan 

persayaratan administrasi yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut juga 

sesuai dengan Buku Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam 

Pekerjaan di Indonesia (Equal Employment Opportunity/EEO) EEO yaitu, 
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perlakuan yang adil. EEO merupakan instrumen bagi setiap pekerja/buruh dan 

para pencari kerja. 

 Sesuai dengan informasi dari ketiga informan di atas, semua calon karyawan 

akan di seleksi secara adil tanpa memaksakan pemenuhan kuota. Dengan 

demikian tidak ditemukan pula diskriminasi terhadap calon karyawan perempuan 

yang ingin mendapatkan pekerjaan di Bank X, karena penerimaan calon karyawan 

akan ditentukan oleh kompetensi dari karyawan itu sendiri, serta bagi calon 

karyawan yang telah berpengalaman di bidangnya dibutuhkan rekomendasi dari 

pihak yang memberikan referensi baik dari rekan kerja maupun perusahaan 

tempat bekerja calon karyawan tersebut pernah bekerja. 

5.1.2 Akses untuk Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan  

Pelatihan dan pengembangan merupakan jantung dari upaya berkelanjutan 

untuk meningkatkan komptensi karyawan dan kinerja organisasi. Pelatihan 

member para pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan mereka saat ini (Mondy, 2008 : 2010), sedangkan pengembangan 

melibatkan pembelajaran yang melampaui pekerjaan saat ini dan memiliki fokus 

jangka panjang. Pengembangan mempersiapkan para karyawan untuk tetap 

sejalan dengan perubahan dan pertumbuhan organisasi (Mondy, 2008 : 211). 

Permintaan pekerjaan dan kemampuan karyawan harus diseimbangkan melalui 

program orientasi dan pelatihan. Pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi 

pekerja/karyawan baru maupun lama untuk meningkatkan kinerja saat ini dan di 

masa yang akan datang. Kegiatan pelatihan dan pengembangan memberikan 

dividen kepada pekerja dan perusahaan, berupa keahlian dan keterampilan yang 

selanjutnya akan menjadi aset yang berharga bagi perusahaan/organisasi.  
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“Tapi kalo pelatihan dan pengembangan itu cenderung untuk semua. Jadi 

misalnya cs, nanti ada pelatihan apa service customer kaya gitu semuanya 

ikut.” (L1-A2-F1-1, hal 4, baris 20-23) 

 

“Training gitu tah? Ya iya ntar dikasi pelatihan seng sesuai sama 

pekerjaannya dia itu. Ntar berapa bulan sekali yo ada juga kaya pelatihan 

pengembangan gitu biar kemampuannya berkembang.” (L2-A2-F2-1, hal 

1, baris 27, 29-30). 

 

Seperti yang dijelaskan oleh informan 1 dan 2 di atas, dalam mendapatkan 

pelatihan dan pengembangan pekerja perempuan tidak mengalami tindakan 

diskriminatif di tempat kerja. Semua karyawan Bank X mendapatkan kesempatan 

dalam mendapatkan pelatihan dan pengembangan. Namun dalam penerapannya 

bentuk pelatihan dan pengembangan di bedakan sesuai dengan  posisi masing-

masing karyawan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan yang di lakukan oleh 

Bank X adalah untuk meningkatkan kemampuan dari para karyawan. Akses untuk 

mendapatkan pelatihan dan pengembangan di Bank X telah sesuai dengan sifat 

EEO menurut Wilson (2012), yaitu, merata, untuk meningkatkan kinerja, setiap 

pekerja akan mempunyai kesempatan sama untuk mengikuti pelatihan.  Perlakuan 

yang adil ini juga sesuai dengan prinsip EEO dalam Buku Panduan Kesempatan 

dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia, sehingga semua 

karyawan baik laki-laki maupun perempuan dapat mengikuti pelatihan dan 

pengembangan di Bank X Cabang Kediri. 

5.1.3 Kenaikan Pangkat Sesuai dengan Pengalaman 

Para pekerja yang telah selesai menjalankan program orientasi harus segera 

mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keahlian yang 

dimilikinya. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan harus melakukan penempatan. Penempatan tersebut berarti 

mengalokasikan para karyawan/pekerja pada posisi tertentu. Salah satu bentuk 
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penempatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah promosi. Promosi 

terjadi apabila seorang pekerja/karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke 

pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran, 

tanggung jawab dan atau level. Umumnya dalam pemberian promosi juga 

dilakukan dengan pemberian penghargaan, hadiah (reward system). Pemberian 

promosi dilakukan kepada pekerja/karyawan berdasarkan usaha dan prestasi yang 

maksimal yang diberikan di masa lampau. 

“Diprioritaskan karyawan yang lama bekerja (senior), tapi harus 

kompeten juga, kalo uda lama di bidangngnya kan uda menguasai bidang 

itu harusnya uda kompeten.” (L2-A3-F2-3, hal 2, baris 16-18) 

“Biasanya sih kalo yang tak liat selama ini di kantor pasti senioritas. 

apalagi melihat kemampuannya ada pasti nanti apa ehh… istilahnya apa 

ya didorong untuk maju”. (L1-A3-F1-1, hal 2, baris 3, 8-9) 

 

Berdasarkan wawancara dengan informan 2 dan 1, promosi jabatan yang 

diterapkan di Bank X adalah senioritas atau berdasarkan waktu lamanya bekerja. 

Perusahaan menilai jika karyawan senior yang telah lama bekerja maka dianggap 

memiliki kemampuan dalam menguasai bidang pekerjaannya.  

Dalam melakukan promosi jabatan pihak perusahaan akan melakukan 

pendekatan terlebih dahulu kepada karyawan yang akan dipromosikan. Karyawan 

yang memiliki kemapuan dan pengalaman yang cukup lah yang akan 

dipromosikan oleh atasan mereka. Keputusan menerima dan menolak promosi 

jabatan ada pada karyawan yang dipromosikan. Setelah karyawan menerima, 

kemudian menandatangani kontrak dan melakukan pendidikan sesuai dengan 

jabatan yang akan diisi. Apabila karyawan dinyatakan lulus saat pendidikan maka 

karyawan tersebut dapat ditempatkan di jabatan yang kosong tersebut. Namun, 

penempatan ini bisa tetap di kantor asal atau di cabang-cabang Bank X.  
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Dalam penerapannya Bank X juga memprioritaskan karyawan dari dalam 

perusahaan untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong, sehingga mendapatkan 

karyawan yang berkembang bersama perusahaan, namun menurut penjelasan dari 

informan 3 tidak menutup kemungkinan perusahaan merekrut karyawan dari 

perusahan lain untuk mengisi jabatan yang kosong apabila karyawan dari dalam 

perusahaan menolak untuk dipromosikan. 

”Dari dalam dulu toh siapa kayaknya yang pas kita tawari kita 

promosikan yang pertama anak e sek dipanggil mau apa nggak kalo 

misalnya mau y owes di jadikan ke bagian itu, tapi kalo seandainya anak e 

menolak ya kita cari yang di luar.” (L3-A3-F3-4, hal 3, baris 27-30) 

 

Namun dalam penerapannya promosi jabatan yang disertai perpindahan 

tempat kerja karyawan dapat di negosiasikan dengan pimpinan perusahaan apabila 

karyawan yang akan di pindah tempat kerjanya memiliki hubungan yang baik 

dengan pimpinan. Karyawan akan meminta tetap di tempatkan di cabang asal, 

karena alasan agar dekat dengan keluarga. Namun, jika karyawan yang di 

promosikan kurang mengenal atau memiliki hubungan yang tidak terlalu ekat 

dengan pimpinan, maka karyawan tersebut harus mau dipindahkan ke cabang 

manapun atau menolak ketika dipromosikan. Hal ini dialami oleh informan 2. 

“Sebenernya gak boleh gitu harus mau dipindah kemana aja, tapi gara-

gara aku deket sama pimpinan jadi gak papa. Ya pinter-pinter deket sama 

atasan.” . (L2-A3-F2-1, hal 2, baris 3-5) 

 

Seperti yang dijelaskan oleh informan 1 dan informan 3, pelaksanaan promosi 

dan peningkatan jabatan di Bank X juga tidak mem prioritaskan pada salah satu 

gender untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Semua karyawan yang 

kompeten di bidangnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan 
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promosi dan pendidikan untuk kenaikan jabatan. Di Bank X Cabang Kediri 

ditemukan bahwa banyak karyawan perempuan yang menduduki posisi strategis. 

“Kalo di Bank ku yang aku ngantor sekarang, atasan-atasanku itu malah 

kebanyakan perempuan, jadi dari branch funding manager, area 

operation manager, supervisor operation, terus funding manager itu 

perempuan semua.” (L1-A3-F1-4, hal 3, baris 9-12) 

 

“Harus pendidikan dulu. Gak ada di prioritaskan cowok apa cewek, itu 

otoritas atasan.” (L1-A3-F3-5, hal 4, baris 6-7)) 

 

Menurut Mondy (2008) keputusan yang paling penting adalah apakah 

promosi didasarkan pada senioritas atau kompetensi atau suatu kombinasi dari 

keduanya. Dalam penelitian ini hasil wawancara dari ketiga informan 

menyebutkan bahwa promosi jabatan di Bank X di dasarkan atas gabungan antara 

senioritas dan kompetensi dari karyawan sendiri. Tidak ada kesenjangan gender 

dalam pemilihan karyawan yang akan di promosikan, karyawan laki-laki maupun 

perempuan akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendaptkan promosi 

jabatan di Bank X sesuai dengan masa kerja mereka dan kompetensi yang 

dimiliki. Hal ini sesuai dengan sifat EEO yaitu adil, semua karyawan 

mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh promosi dan ikut serta 

dalam kegiatan penting lainnya di dalam perusahaan dan merata, yaitu semua 

karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan 

dan pengetahuannya untuk menduduki posisi tertentu,  Wilson (2012). Menurut 

Buku Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan di 

Indonesia hal ini merupakan Jalan terbaik untuk merencanakan bisnis. Sesuai 

dengan tujuan EEO, dan akan menghilangkan hambatan di tempat kerja untuk 

mencapai karier puncak. Selain itu kebijakan pemberian promosi dan kenaikan 

pangkat ini juga sesuai dengan prestasi para karyawan. Dengan pelaksanaan EEO, 
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diharapkan akan tercapai efisiensi dan efektivitas kerja sehingga meningkatkan 

produktivitas dan etos kerja untuk berkompetisi sesuai dengan Buku Panduan 

Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia. 

 Masalah yang muncul dalam promosi jabatan pada karyawan perempuan 

adalah ketika promosi jabatan disertai dengan perpindahan tempat kerja. Jika 

karyawan yang dipromosikan memiliki hubungan yang dekat dengan pimpinan 

perpindahan tempat kerja dapat dinegosiasikan namun, apabila karyawan kurang 

memiliki hubungan yang dekat maka hal tersebut akan menghambat peningkatan 

karir karyawan perempuan yang menolak untuk dipindah.  

5.1.4 Keamanan Masa Kerja 

Keamanan masa kerja berkaitan dengan lamanya bekerja yang sesuai dengan 

perjanjian kerja bersama antara pihak pekerja dan pihak manajemen 

perusahaan/organisasi. Perjanjian kerja ini dilakukan diawal masa kerja para 

pekerja. Selain itu selama masa kerja, pihak manajemen perusahaan/organisasi 

harus bisa memberikan jaminan kepada pekerjanya mengenai keamanan masa 

kerjanya, misalnya dengan menjamin tidak adanya pemutusan hubungan kerja 

tanpa alasan yang jelas. Jika kondisi perusahaan/organisasi mengharuskan adanya 

PHK atau merumahkan pekerja, perusahaan harus menjamin pemenuhan hak-hak 

normatif pekerja pasca pemberhentian. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, 

pihak perusahaan/organisasi diwajibkan untuk membayar uang pesangon (UP) 

dan atau pemberian uang penghargaan masa kerja  (UPMK) seharusnya diterima 

oleh pekerja yang dihitung berdasarkan upah pekerja dan masa kerjanya. 

“Ya nggak, tapi nanti dapet kaya dari jamsostek juga toh. Itu kalo yang 

resign sendiri yang dapet kalo masa kerjanya lebih dari lima tahun, kalo 

kurang dari lima tahun, gak dapet.” (L3-A4-F3-1, hal 2, baris 8-10) 
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“Kalo sampe pensiunnya mungkin ada kaya pesangon ya, tapi aku gak 

jelas ya. Biasanya ada pesangonnya kalo gitu.” (L1-A4-F1-1, hal 9, baris 

22-23) 

 

Karyawan yang mengundurkan diri (resign) akan mendapatkan uang 

pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK), jika karyawan tersebut 

telah bekerja lebih dari lima tahun. Apabila karyawan yang  bekerja kurang dari 

lima tahun dan mengundurkan diri, maka karyawan tersebut tidak memperoleh 

hak atas pesangon dan UPMK. Apabila karyawan di berhentikan oleh perusahaan 

karena alasan-alasan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka 

karyawan tersebut akan mendapatkan hak uang pesangon dan UPMK sesuai 

dengan lamanya masa kerja. Namun, pada kenyataanya menurut informan 2, 

sebagai karyawan informan 2 merasa kurang dihargai masa kerjanya berkaitan 

dengan uang pesangon dan UPMK yang akan di terima karyawan ketika 

diberhentikan kerja oleh perusahaan. Menurut informan 2 karyawan yang diputus 

hubungan kerjanya hanya akan mendaptkan lima kali gaji pokok, namun dalam 

peraturan perusahaan Bank X besarnya uang pesangon ditentukann lama masa 

kerja karyawan yang di PHK. 

“Masa kerja juga kurang dihargain, kalo uda berhenti kerja Cuma dapet 

kaya pesangon Cuma lima kali gaji.” (L2-A4/5-F2-2, hal 3, baris 18-19) 

 

Tabel 5.2 

Kebijakan Uang Pesangon PT. Bank X, Tbk 

Masa Kerja = MK (Tahun) Jumlah 

MK* < 1 1 x (GP** + UM***) 

1 ≤ MK < 2 2 x (GP + UM) 

2 ≤ MK < 3 3 x (GP + UM) 

3 ≤ MK < 4 4 x (GP + UM) 

4 ≤ MK < 5 5 x (GP + UM) 

5 ≤ MK < 6 6 x (GP + UM) 
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Lanjutan Tabel 5.2 

Kebijakan Uang Pesangon PT. Bank X, Tbk 

6 ≤ MK < 7 7 x (GP + UM ) 

7 ≤ MK < 8 8 x (GP + UM) 

8 < MK 9 x (GP + UM) 
     Keterangan:  

      *) MK = Masa Kerja 

    **) GP = Gaji Pokok 

     ***)  UM = Uang Makan 

      Sumber: Peraturan Perusahaan Bank X Tahun 2007 

 

Terputusnya hubungan kerja di Bank X sesuai dengan peraturan perusahaan 

dikarenakan hal-hal berikut: 

 Pegawai melanggar ketentuan dan peraturan perusahaan khususnya 

pada tidakan yang tersebut dalam pasal 9. 

 Pegawai meninggal dunia. 

 Pegawai mengundurkan diri. 

 Berakhirnya masa kontrak kerja atau perjanjian kerja untuk jangka 

waktu tertentu. 

 Pegawai tidak memenuhi syarat pada masa percobaan. 

 Pegawai tisak mampu mencapai kinerja (=prestasi) yang telah 

ditentukan. 

 Masa sakit yang berkepanjangan. 

 Ketidakmampuan bekerja karena alasan kesehatan. 

 Pembebasan tugas. 

 Pengurangan pegawai atau pemberhentian umum. 

 Pemberhentian karena telah mencapai batas usia kerja. 

 Pegawai yang menikah dengan rekan sesame pegawai Bank X Tbk. 

 

Menurut wawancara dengan informan 3 dan 1 tidak ada larangan bagi 

karyawan perempuan untuk menikah dan hamil. Karyawan tidak akan di putus 

hubungan kerjanya dan tetap mendapatkan hak-hak nya sebagai karyawan Bank 

X, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang berlaku. 
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”Tetep, tetep dibayar, kecuali seandainya de’e tidak sesuai yang 

ditentukan ehh..apa ya syaratnya. Kaya awal kita bekerja kan biasanya 

nulis pesyaratan kaya perjanjian aku gak boleh hamil selama satu tahun 

tiba-tiba sebelum satu tahun de’e hamil kita gak ngeluarkan tapi nanti 

tapi nggak di gaji. (L3-A4-F3-1, hal 5, baris 1-4) 

 

“Jadi kaya aku gini cuti melahirkan, yang dibayarkan hanya gaji pokok 

sama tunjangan makan.” (L1-A4-F1-1, hal 9, baris 8-9) 

 

Dalam wawancara tersebut tidak menunjukkan bahwa ketika karywan 

perempuan menikah dan hamil akan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, 

seperti pemutusan hubungan kerja. Namun, berdasarkan perjanjian kerja 

karyawan perempuan yang memiliki anak sebelum masa satu tahun bekerja tidak 

akan mendapatkan hak atas gaji ketika cuti karyawan tersebut cuti melahirkan. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa baik karyawan laki-laki maupun 

karyawan laki-laki memilki kemanan masa kerja yang sama, tidak ada 

diskriminasi terhadap karyawan perempuan mengenai keamanan masa kerja, 

karyawan perempuan tidak akan diputus hubungan kerjanya tanpa alasan yang 

jelas ataupun karena sifat alami perempuan. Tidak ada larangan bagi karyawan 

wanita untuk menikah dan hamil di Bank X. Hal ini sesuai dengan sifat EEO 

menurut Wilson (2012) yaitu adil dan peduli, perusahaan harus memberikan 

perlakuan adil dalam segala aktivitas yang mereka lakukan dalam organisasi, dan 

harus menghargai karyawan sebagai asset terbaik sehingga harus diperhatikan 

kesehatan dan keselamatan kerjanya, dalam hal ini perusahaan harus 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan karyawan perempuan di Bank X. Perlakuan 

yang adil ini juga sesuai dengan prinsip EEO dalam Buku Panduan Kesempatan 

dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia. 
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5.1.5 Upah Kerja yang Sama untuk Nilai Pekerjaan yang Sama 

 Kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan 

sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan (Mondy, 2008). Salah satu 

alasan orang untuk bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka 

sangat pentinglah upah bagi karyawan. Peningkatan perlindungan bagi pekerja 

perempuan, dapat dilihat dengan adanya beberapa ketentuan yang menghapuskan 

adanya pebedaan perlakuan terhadap pekerja perempuan. Mathis dan Jackson 

(2006), kompensasi memberikan penghargaan kepada karyawan atas pelaksanaan 

pekerjaan melalui gaji, insentif, dan tunjangan. 

“Gaji tergantung penilaian SKI, walaupung berada di jabatan yang sama 

gaji yang diberikan berbeda-beda. Yang menentukan atasan di atas staff.” 

(L2-A5-F2-2, hal 3, baris 21-22) 

 

“Setiap naik jabatan pasti naik gaji, namanya gaji penyesuaian, itu tidak 

semua karyawan sesuai dengan jabatannya aja.” (L2-A5-F2-3, hal 3, 

baris 25-26). 

 

 “Biasanya sih kenaikan gaji yang tiap tahun itu antar karyawan gak 

sama, Misalnya aku naik 10% temenku naik 12%.” (L1-A5-F1-3, hal 7, 

baris 7-8, 11). 

 

Penentuan jumlah (nominal) gaji untuk karyawan di Bank X adalah 

berdasarkan penilaian standar kinerja individu (SKI), sehingga walaupun 

karyawan memiliki jabatan yang sama namun besarnya kenaikan gaji tidak akan 

sama antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, hal itu dikarenakan 

bagaimana penilaian kinerja setiap karyawan. Selain kenaikan gaji karyawan juga 

akan di berikan ketika karyawan tersebut mendapatkan kenaikan jabatan, atau 

yang dinamakan dengan gaji penyesuaian. 

“Misalnya kita dapet cs dari bank lain, dia kan pengalamannya banyak, 

itu nanti beda juga. Dari pengalaman juga, kita nanti juga mengajukan ke 

pusat kalo pusat nge-acc dengan nominal sekian. Permintaannya 4 juta, 

aku bisa ngasih 3 juta, mau ndak. Seandainya de’e gak mau yawes kita 

nyari lagi. (L3-A5-F3-2, hal 4, baris 17-20, 23-24 ) 
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Untuk gaji yang diberikan kepada karyawan yang sudah berpengalaman harus 

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat, setelah besarnya gaji 

mendapatkan persetujuan, pihak Bank X akan mengkomunikasikan kepada 

karyawan besarnya gaji yang bisa dibayarkan. Jika calon karyawan merasa 

gajinya sesuai maka karyawan akan bekerja pada Bank X, namun banyak juga 

calon karyawan yang berpengalaman menolak karena besarnya gaji dirasakan 

belum sesuai karena mereka merasa sudah berpengalaman di bidangnya dan 

merupakan jenis pekerjaan yang sulit untuk dijalankan. 

“Misalnya cuti melahirkan atau nggak masuk atau izin itu tunjangannya 

tunjangan transport nggak dibayar. Jadi kaya aku gini cuti melahirkan, 

yang dibayarkan hanya gaji pokok sama tunjangan makan.” (L1-A5-F1-4, 

hal 9, baris 8-10). 

 

“Katakanlah kaya awal kita bekerja kan biasanya nulis pesyaratan kaya 

perjanjian aku gak boleh hamil selama satu tahun tiba-tiba sebelum satu 

tahun de’e hamil kita ndak ngeluarkan.” (L3-A5-F3-3, hal 5, baris 3-5). 

 

“Ha’ah iya kalo uda lewat satu tahun, hamil ya dibayar. Namanya unpaid 

lift kalo yang itu yang gak dibayar, unpaid lift.” (L3-A5-F3-3, hal 5, baris 

10-11). 

 

Untuk pemotongan gaji di Bank X tidak hanya berlaku bagi karyawan 

perempuan namun juga karyawan laki-laki jika mereka mengajukan cuti yang di 

sediakan oleh perusahaan atau izin tidak masuk. Pemotongan gaji ini berupa 

tunjangan transport, jika karayawan baik laki-laki maupun perempuan cuti 

ataupun mengajukan izin tidak masuk dan disetujui oleh pihak perusahaan maka 

gaji pokok dan tunjangan makan akan tetap dibayarkan, namun tunjangan 

transport akan dikurangi sesuai jumlah hari izin tidak masuk karyawan tersebut. 

Menurut peraturan perusahaan PT. Bank X, Tbk, sistem penggajian, bonus, 

bantuan transport/makan/lembur karyawan ditentukan dari beberapa hal: 

Penggajian 
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 Tergantung dari pekerjaan pegawai yang bersangkutan. 

 Menempati jabatan/golongan sebagai hasil dari penilaian kinerja. 

 Pembayaran gaji setiap tanggal 25. 

 Perubahan gaji: berkala, pasar, kondisi perusahaan dan tingkat 

kinerja (=prestasi). 

 Gaji terendah = Upah Minimum Propinsi. 

Bonus 

 Bonus ≠ hak pegawai, (prestasi dan kebijakan perusahaan) 

 Bonus = salah satu insentif agar bekerja lebih produktif dari tahun 

sebelumnya 

 Pegawai berhenti hak atas bonus gugur 

 Jumlah = bergantung hasil kinerja perusahaan dan prestasi kerja 

pegawai 

 Perhitungan bonus akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan 

Direksi 

 Pegawai yang terkena sanksi kedisiplinan atau mendapat 

peringatan II ke atas tidak berhak mendapatkan bonus. 

 

Dari penjelasan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan 

dokumentasi tidak ditemui adanya diskriminasi dalam hal upah di Bank X, karena 

besarnya upah karyawan Bank X ditentukan oleh penilaian SKI yang objektif 

sesuai kinerja individu, jabatan dari karyawan, serta kemampuan organisasi juga 

akan menentukan besarnya upah. Hal ini sesuai dengan sifat EEO menurut Wilson 

(2012) yaitu, adil, pemberian kompensasi harus dilakukan secara adil sesuai 

dengan besarnya jasa yang mereka sumbangkan atas pekerjaannya. Selain itu 

penilaian kinerja berdasarkan standar kinerja individu untuk menentukan besarnya 

upah juga sesuai dengan sifat EEO lainnya, yaitu objektif dalam penilaian kinerja 

sebagai salah-satu pertimbangan dalam penentuan besarnya kompensasi yang 
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diterima masing-masing karyawan. Menurut Buku Panduan Kesempatan dan 

Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia perlakuan yang adil 

merupakan instrument bagi setiap pekerja dan pencari kerja serta merupakan 

instrumen untuk mencapai efisiensi dan efektifitas . Dengan pelaksanaan EEO, 

diharapkan akan tercapai efisiensi dan efektivitas kerja sehingga meningkatkan 

produktivitas dan etos kerja untuk berkompetisi. Selain itu pemberian upah di 

Bank X juga berdasarkan prestasi yang tidak hanya dalam hal rekruitmen tetapi 

juga dalam kebijakan pemberian gaji. 

5.1.6 Kondisi Kerja 

Kondisi kerja meliputi jam kerja, waktu istirahat, cuti tahunan dengan tetap 

dibayar, tindakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta tindakan pengaman 

sosial dan fasilitas kesejahteraan dan tunjangan yang disediakan dalam 

hubungannya dengan pekerjaan. 

Jam kerja di Bank X sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan yang mengacu pada undang-undang yang berlaku. Senin sampai 

Kamin jam kerja tujuh jam dengan satu jam istirahat. Sedangkan hari Jumat jam 

kerja delapan setengah jam dengan waktu istirahat satu jam setengah.  

“Ya sama masuknya jam 08.00 pulangnya jam 17.00 untuk hari kerja 

senin sampe kamis, kalo jumat nanti lain pulangnya. Senin sampe kamis 

itu jam delapan pagi sampe jam lima, nanti hari jumate kita pulange 

setengah enam. Waktu istirahat 1 jam kalo jumat satu setengah.” (L3-A6-

F3-1 (1), hal 1, baris 8-11). 

 

“Jam kerjanya itu hahah gak tau ya berapa jam pokoknya masuk jam 

delapan ehhmm… pulang jam lima istirahat satu jam.” (L1-A6-F1-1 (1), 

hal 8, baris 16-17). 

 

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan peraturan perusahaan mengenai 

waktu kerja, yaitu: 
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 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam seminggu 

diatur sebagai berikut: 

□ Hari Senin s/d Kamis: 08.00 – 17.00, istirahat selama 1 

(satu) jam. 

□ Hari Jum’at: 08.00 – 17.30, istirahat selama 1,5 (satu 

setengah) jam. 

□ Jam kerja khusus 

□ Jam kerja bergilir (shift). 

 

Menurut informan 3, lembur di Bank X akan mendapatkan pembayaran atas 

uang lembur apabila telah disetujui oleh atasan. Kegiatan lembur di Bank X juga 

akan dilaksanakan apabila ada kepentingan yang mendesak bagi perusahaan. 

Menurut informan 1, lembur hanya dilaksanakan satu bulan sekali setiap akhir 

bulan, jadi kegiatan lembur bagi karyawan perempuan dirasakan tidak begitu 

mengganggu atau membebani kehidupan mereka yang juga berperan sebagai ibu 

dan istri bagi keluarga. Menurut informan 3 dan 1, karyawan akan mendapatkan 

uang lembur apabila karyawan tersebut telah menyelesaikan tugasnya. Walaupun 

karyawan telah bekerja di luar jam kerja tidak akan di hitung lembur karena 

karyawan tersebut bekerja untuk menyelesaikan tugasnya. Aturan jam lembur 

dihitung satu jam setelah jam pulang kerja. Jika karyawan pulang sebelum satu 

jam setelah jam pulang kerja maka tidak dihitung lembur, jadi lembur dihitung 

setelah karyawan lembur lebih dari satu jam setelah jam pulang kerja dan telah di 

setujui oleh atasan. 

“Kita kalo disini lembur kalo gak urgent ya gak lembur. Tidak atas 

perintah atasan juga gak boleh, kaya operation misalnya kerjaannya 

selesai pulang jam Sembilan ya gak dikategorikan lembur. Kan lembur itu 

pokok e ada tanda tangannya atasan toh baru boleh, terus ntar di input itu 
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baru dapet uang lembur kalo nggak ya gak dapet.” (L3-A6-F3-2 (2), hal 

2, baris 23-27). 

 

“Kalo misalnya kamu pulangnya jam setengah enam apa jam enam 

kurang seperempat itu gak dihitung lembur. Jadi dihitung lemburnya 

harus sudah jam enam lebih.” (L1-A6-F1-1 (2)). 

 

Peraturan lembur Bank X menurut peraturan perusahaan PT Bank X, Tbk 

adalah sebagai berikut: 

Bantuan Transport/Makan/Pembayaran Lembur 

 Keputusan Menakertrans Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004: atas 

kebutuhan dan tuntutan pekerjaan/perintah tertulis/persetujuan 

tertulis pegawai 

 Maks. 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam 

dalam 1 (satu) minggu ≠ lembur istirahat mingguan/libur resmi. 

Dasar maks = Maks. 1 x gaji pokok tambahan bantuan uang makan 

per bulan 

□ Perhitungan upah per jam dalam rangka pembayaran kerja 

lembur adalah 1/173 x upah sebulan.  

 

Dari peraturan perusahaan mengenai aturan lembur di Bank X tidak ditemui 

adanya aturan yang menyebabkan diskriminasi terhadap karyawan perempuan 

ketika lembur dan mendapatkan hak atas uang lembur, karena walaupun karyawan 

mendapatkan tugas lembur karyawan akan mendapatkan uang lembur dan 

menurut peraturah perusahaan apabila lembur selama tiga jam akan diberikan 

makan, uang transport apabila tidak disediakan antar jemput kendaraan kantor. 

Sehingga untuk lembur karyawan perempuan tidak merasa keberatan karena, 

diberikan kompensasi atas kerja lemburnya. Jaminan sosial tenaga kerja Bank X 

diatur dalam peraturan perusahaan, yaitu semua pegawai diikutsertakan dalam 

program Jamsostek (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan 

Kematian), pemeliharaan kesehatan, bantuan pengobatan, perawatan dan 
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pengobatan gigi, perawatan sakit mata dan kacamata, bantuan persalinan, bantuan 

duka cita, pakaian kerja dan perlengkapan kerja, perjalanan dinas, uang 

penempatan sementara (detasiring), pinjaman pegawai.  

Sedangkan untuk cuti dan hari libur diatur dalam, cuti tahunan sebanyak 12 

hari, cuti melahirkan, dan cuti untuk ibadah haji. Izin yang diperbolehkan oleh 

Bank X antara lain, izin karena sakit, izin karena haid, dan izin meninggalkan 

pekerjaan. Hari libur, cuti, dan izin diberikan oleh Bank X  dengan tetap 

memberikan gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cuti tahunan dengan tetap 

dibayar, tindakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta tindakan pengaman 

sosial dan fasilitas kesejahteraan dan tunjangan yang disediakan dalam 

hubungannya dengan pekerjaan disebutkan dalam wawancara oleh informan 2 dan 

informan 3. Berdasarkan hasil wawancara pendapat dari informan 2 dan informan 

3 tentang dipenuhinya hak-hak karyawan sudah sesuai dengan peraturan dari 

Bank X. 

“Ada asuransi kesehatan, cuti dibayar, uang lembur.” (A6-F2-1 (3), hal 3, 

baris 14-15). 

 “Dapet santunan duka cita juga kalo ada keluarga yang meninggal tapi 

tergantung syarat dan ketentuan yang berlaku.” (A6-F1-2 (3), hal 2, baris 

14-16). 

 

Namun, di Bank X asuransi kesehatan untuk karyawan perempuan hanya 

menanggung dirinnya sendiri, berbeda dengan asuransi kesehatan yang diberikan 

kepada karyawan laki-laki yang menanggung anak dan istrinya. Hal ini menurut 

informan 2, asuransi kesehatan seharusnya baik karyawan perempuan maupun 

karyawan laki-laki mendapatkan hak asuransi yang sama, yaitu untuk perempuan 

asuransi kesehatan juga menanggung karyawan, suami dan anak seperti asuransi 

kesehatan yang berlaku untuk karyawan laki-laki.  



81 

 

”Ya sebenernya pengen tunjangan yang sama kaya cowok gitu 

100%.”(L2-A6-F2-2 (3), hal 3 baris 17). 

 

Hal ini juga ini juga diungkapkan oleh informan 1 mengenai perbedaan aturan 

pemberian asuransi kesehatan. Menurut informan 1 seharusnya diberlakukan 

aturan asuransi kesehatan yang sama antara karyawan peerempuan dengan 

karyawan laki-laki, karena bagi karyawan perempuan yang suaminya bekerja 

sebagai wiraswasta maka jika suami dan anaknya tidak mendaftarkan diri sendiri 

sebagai peserta asuransi kesehatan, terdapat kekhawatiran tentang kesehatan 

keluarga karyawan perempuan.  

“Beda lagi kalo misalnya suaminya wiraswasta, kalo wiraswasta kan kalo 

gak ikut asuransi sendiri kan gak dapet, gak ditanggung. Mungkin, kalo 

misalnya ada suaminya yang wiraswasta ya mungkin kepinginnya sih 

suami dan anaknya juga ditanggung.” (L1-A6-F1-2 (3), hal 8, baris 11-

14). 

 

Selanjutnya menurut informan 1 dan informan 3, peraturan di Bank X yang 

membedakan pemberian asuransi kesehatan antara karyawan laki-laki dan 

perempuan merupakan peraturan yang hampir semua perusahaan menerapkan 

peraturan pemeberian asuransi kesehatan yang berbeda antara karyawan laki-laki 

dan karyawan perempuan. 

“Jadi eh…mungkin ya setau saya semua perusahaan juga menerapkan 

seperti itu.” (L1-A6-F1-2 (3), hal 8, baris 8-9). 

“Peraturan dari sini, tapi mayoritas sama. Cuman kalo di hotel beda 

toh.” (L3-A6-F3-1 (3), hal 1, baris 20). 

 

Hak-hak serta fasilitas yang berhubungan dengan pekerjaan yang diberikan 

kepada karyawan laki-laki dan perempuan di Bank X tidak terdapat perbedaan, 

kecuali dalam pemberian fasilitas asuransi kesehatan. Hal ini yang menjadi 

keluhan bagi karyawan perempuan yang telah memiliki suami dan anak. 

Walaupun karaywan perempuan Bank X merasa telah puas dengan kondisi kerja 
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di Bank X, namun karyawan perempuan menginginkan diberikannya hak asuransi 

kesehatan yang sama dengan karyawan laki-laki, sehingga mereka merasa bahwa 

kesehatan keluarga mereka juga terjamin selama menjadi karyawan Bank X. 

sedangkan dari pihak HR Bank X mengatakan bahwa perbedaan fasilitas asuransi 

kesehatan yang diberikan kepada karyawan laki-laki dan perempuan telah menjadi 

peraturan dari perusahaan dan merupakan peraturan yang telah ditetapkan juga 

oleh hampir semua perusahaan. Sesuai dengan sifat EEO menurut Wilson (2012), 

yaitu, peduli, menganggap manusia sebagai pekerja adalah asset termahal dan 

memiliki kontribusi besar dalam pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, 

perlu diperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja setiap pemangku pekerjaan 

untuk meningkatkan efektivitas kerja.  Kondisi kerja di Bank X Cabang Kediri  

masih kurang adil ditinjau dari pemberian asuransi kesehatan dan jiwa antara 

karyawan perempuan dan laki-laki. Sedangkan, jam kerja, waktu istirahat, cuti 

tahunan dengan tetap dibayar, serta tindakan pengaman sosial dan fasilitas 

kesejahteraan dan tunjangan yang disediakan dalam hubungannya dengan 

pekerjaan di Bank X Cabang Kediri tidak ditemui adanya diskriminasi terhadap 

karyawan perempuan. 

Berdasarkan hasil pembahasan wawancara, observasi, dan dokumentasi di 

atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan mendapat akses untuk mendapat 

pekerjaan; akses untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kenaikan pangkat 

sesuai dengan pengalaman; keamanan masa kerja; termasuk mengenai upah yang 

seharusnya sama untuk pekerjaan yang juga sama nilainya di Bank X Cabang 

Kediri sudah sesuai secara umum telah mematuhi prinsip-prinsip Equal 

Employment Opportunity, yaitu terbuka, bebas, adil, merata, objektif dan peduli. 
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Hal ini juga sesuai dengan Buku Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama 

dalam Pekerjaan di Indonesia (Equal Employment Opportunity/EEO) EEO 

meliputi: 

g.  Perlakuan yang adil. EEO merupakan instrumen bagi setiap pekerja/buruh 

dan para pencari kerja; 

h. Berdasarkan prestasi. EEO dilaksanakan dengan mengacu pada prestasi 

kerja seseorang, sehingga para pemberi kerja memperoleh tenaga kerja 

sesuai dengan yang disyaratkan; 

i. Instrumen untuk mencapai efisiensi. Dengan pelaksanaan EEO, 

diharapkan akan tercapai efisiensi dan efektivitas kerja sehingga 

meningkatkan produktivitas dan etos kerja untuk berkompetisi; 

j. Mengikutsertakan pekerja/buruh secara aktif dan potensial. Kondisi ini 

merupakan prasyarat keberhasilan perencanaan pihak perusahaan untuk 

mencapai manajemen berkualitas; 

k. Jalan terbaik untuk merencanakan bisnis. Sesuai dengan tujuan EEO, dan 

akan menghilangkan hambatan di tempat kerja untuk mencapai karier 

puncak; 

l. Berkaitan dengan semua aspek dalam dunia kerja. Termasuk rekrutmen 

tenaga kerja, pemberian pengupahan dan kompensasi, serta pengembangan 

karier dan kondisi kerja. 

Namun dalam hal kondisi kerja yaitu pemberian asuransi kesehatan dan jiwa 

yang diberikan kepada karyawan laki-laki dan perempuan ditemui perbedaan. 

Karyawan laki-laki mendapatkan asuransi jiwa dan kesehatan yang menanggung 

diri sendiri, istri dan anak. Sedangkan untuk karyawan perempuan asuransi 
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kesehatan dan jiwa hanya menanggung dirinya sendiri, berdasarkan wawancara 

dengan informan 1 dan 2 hal ini masih dirasa kurang adil, dan karyawan 

perempuan menginginkan asuransi yang sama dengan karyawan laki-laki. 

5.1.7 Rekapitulasi Penerapan Equal Employment Opportunity berdasarkan 

Ratifikasi ILO No. 111 terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi 

Gender di Bank X Cabang Kediri. 

Dari pemaparan hasil penelitian di atas, berikut ini ditampilkan rekapitulasi 

hasil penelitian di Bank X Cabang Kediri. 

Tabel 5.3 

Rekapitulasi Penerapan Equal Employment Opportunity berdasarkan 

Ratifikasi ILO No. 111 terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Gender 

di Bank X Cabang Kediri 

 

 
No  Prinsip Kesetaraan 

Kesempatan yang 

Sama di Tempat 

Kerja 

Pekerja Laki-laki Pekerja Perempuan 

1. Akses untuk    

Mendapatkan  

Pekerjaan 

a. Di tempatkan pada 

pekerjaan-

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensinya. 

b. Terserap di semua 

bidang pekerjaan. 

a. Di tempatkan pada 

pekerjaan-pekerjaan 

yang sesuai dengan 

kompetensinya. 

b. Terserap di semua 

bidang pekerjaan. 

2. Akses untuk  

Mendapatkan 

Pelatihan dan 

Pengembangan 

a. Disesuaikan dengan 

pekerjaan dan 

jabatan. 

a. Disesuaikan dengan 

jabatan dan pekerjaan 

3. 

 

Akses Kenaikan  

Pangkat Sesuai dengan 

Pengalaman 

a. Mendapatkan 

kesempatan yang 

sama dalam 

mendapatkan 

promosi dan 

kenaikan jabatan 

sesuai masa kerja 

dan kompetensinya. 

a. Mendapatkan 

kesempatan yang 

sama dalam 

mendapatkan 

promosi dan 

kenaikan jabatan 

sesuai masa kerja dan 

kompetensinya. 

4. Kemanan Masa Kerja a. Terjaminnya masa 

kerja. 

b. Mendapatkan dana 

pensiun yang 

memadai. 

a. Pekerja wanita tidak 

mendapatkan diskriminasi. 

Pekerja perempuan tidak  

b. Akan diputus hubungan 

kerjanya tanpa alasan yang 
jelas. 

c. Mendapatkan dana pensiun 

yang memadai. 
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Lanjutan Tabel 5.3 

Rekapitulasi Penerapan Equal Employment Opportunity berdasarkan 

Ratifikasi ILO No. 111 terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Gender 

di Bank X Cabang Kediri 

 
5. Akses untuk 

Mendapatkan Upah 

yang Layak 

a. Upah yang 

diberikan sesuai 

dengan UMR, SKI, 

jabatan yang 

dimiliki, dan 

kemampuan dari 

perusahaan 

a. Upah yang diberikan 

sesuai dengan UMR, 

SKI, jabatan yang 

dimiliki, dan 

kemampuan dari 

perusahaan 

6. Kondisi Kerja (jam 

kerja, waktu istirahat, 

cuti tahunan tetap  

dibayar, tindakan  

keselamatan dan  

kesehatan kerja,  

pengaman sosial dan 

fasilitas kesejahteraan 

dan tunjangan yang 

disediakan) 

a. Jumlah jam kerja, 

waktu istirahat 

telah sesuai dengan 

peraturan 

perusahaan. 

b. Setiap pekerja 

mendapatkan 

asuransi kesehatan 

(istri dan anak), cuti 

tahunan tetap 

dibayarkan, 

mendapatkan 

kesempatan cuti 

dan izin kerja. 

a. Jumlah jam kerja, 

waktu istirahat, cuti, 

dan izin kerja telah 

sesuai dengan 

peraturan perusahaan.  

b. Setiap pekerja 

mendapatkan 

asuransi kesehatan 

(dirinya sendiri), cuti 

tahunan dan cuti 

hamil dengan tetap 

dibayarkan, 

kesempatan cuti dan 

izin kerja 

Sumber : Data diolah 2013 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan praktik EEO sesuai dengan ratifikasi ILO No.111 

di Bank X secara umum telah berlangsung dengan baik.. Namun, pada 

pelaksanaannya masih ada praktek diskriminasi terhadap karyawan perempuan di 

Bank X . Terbukti masih adanya kebijakan perusahaan yang melakukan 

pembedaan pemberian asuransi kesehatan di antara karyawan laki-laki dan 

perempuan. 

1. Calon karyawan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang 

sama dalam memperoleh kesempatan kerja di Bank X. Proses 

rekruitmen dan seleksi Bank X tidak memprioritaskan kepada salah 

satu gender dalam mengisi lowongan kerja yang kosong. Komposisi 

jumlah pegawai laki-laki dan perempuan dapat dikatakan seimbang, 

dengan seleksi yang adil tanpa memaksakan pemenuhan kuota. Tidak 

ditemukan adanya praktek diskriminasi terhadap calon karyawan 

perempuan, penerimaan calon karyawan Bank X ditentukan dari 

kompetensi calon karyawan itu sendiri. Namun, penggunaan dalam 

metode rekruitmen disesuaikan dengan kebutuhan sumberdaya 

manusia Bank X. 

2. Akses dalam mendapatkan pelatihan dan pengembangan karyawan 

perempuan di Bank X disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan 

kebutuhan organisasi. Pemberian pelatihan dan pengembangan 
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terhadap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan jabatan 

masing-masing karyawan. Sehingga semua karyawan mendapatkan 

akses yang sama dalam program pelatihan dan pengembangan, tidak 

dibedakan atas jenis kelamin karyawan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, promosi dan kenaikan jabatan karyawan 

Bank X ditentukan oleh gabungan antara senioritas dan kompetensi 

karyawan. Senioritas berarti karyawan memiliki masa kerja yang 

cukup dan berpengalaman di bidang pekerjaannya. Setelah karyawan 

senior dipilih kemudian akan melewati proses pendidikan dan 

assessment, untuk dinilai kompetensinya. Tidak ada diskriminasi bagi 

karyawan perempuan dalam memperoleh promosi jabatan dan 

peningkatan jabatan. Masalah yang muncul dalam promosi jabatan 

adalah ketika promosi jabatan di ikuti oleh pemindahan karyawan ke 

tempat yang lain. Kebanyakan karyawan perempuan merasa keberatan 

jika di pindah ke luar Kediri. Sehingga hal ini menimbulkan 

kemadegan karir bagi karyawan yang menolak untuk dipromosikan 

dan dipindah ke luar Kota. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap 

keamanan masa kerja karyawan perempuan. Karyawan perempuan 

Bank X tidak akan di putus hubungan kerjanya tanpa alasan yang jelas 

atau dengan alasan sifat alamiah perempuan (hamil dan memiliki 

anak). Namun hal yang dikeluhkan oleh karyawan adalah kurang 

dihargainya masa kerja apabila karyawan di PHK, uang pesangon dan 
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UPMK dirasa karyawan kurang memadai dengan lamanya masa kerja 

karyawan. 

5. Tidak ada perbedaan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan 

karena besarnya upah yang diberikan oleh Bank X berdasarkan dari 

penilaian SKI yang objektif, jabatan masing-masing karyawan, dan 

kemampuan organisasi dalam membayar.  

6. Kondisi kerja yang meliputi jam kerja, waktu istirahat, cuti tahunan 

dan cuti untuk ibadah haji dan izin (izin karena sakit, izin karena haid, 

izin meninggalkan pekerjaan) dengan tetap dibayar, tindakan 

keselamatan dan kesehatan kerja, serta tindakan pengaman sosial dan 

fasilitas kesejahteraan dan tunjangan yang diberikan oleh Bank X 

sudah memadai bagi karyawan perempuan. Pembedaan yang diterima 

oleh karyawan perempuan adalah asuransi kesehatan yang hanya 

menanggung dirinya sendiri, sehingga karyawan perempuan merasa 

keamanan kesehatan keluarganya kurang terjamin. Karyawan 

perempuan Bank X menginginkan diberikan asuransi yang sama 

seperti karyawan laki-laki yang juga menanggung keluarganya. 

Di tinjau dari rekomendasi ILO untuk pelaksanaan equal employment 

opportunity di Bank X Cabang Kediri secara umum telah berjalan dengan baik, 

namun dalam penerapannya bedasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, 

observasi dan dokumentasi pelaksanaan EEO di Bank X ditemukan bahwa 

program EEO kurang di sosialisasikan oleh pihak manajemen Bank X kepada 

karyawannya, sehingga karyawan perempuan kurang mengetahui hak serta 

kewajibannya tentang kesempaan kesetaraan dan keadilan dalam bekerja. 
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Kurangnya pengetahuan tentang program EEO ini berdampak pada ketidaktahuan 

karyawan perempuan maupun karyawan laki-laki mengenai hak-hak yang 

seharusnya di dapatkan oleh karyawan kepada perusahaan berkaitan dengan 

kesempatan kesetaraan dan keadilan kerja. 

6.2 Saran    

Dalam penerapan Equal Employment Opportunity sesuai dengan ratifikasi 

konvensi ILO No.111 di tempat kerja, dukungan dari semua pihak sangat 

dibutuhkan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya memberikan 

pengawasan terhadap implementasi kebijakan EEO di perusahaan. Selain itu 

kebijakan EEO harus disosialisikan baik oleh pemerintah maupun pihak 

manajemen perusahaan dalam kondisi ini tentu akan memberikan pembelajaran 

dan pengetahuan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki organisasi ataupun 

karyawan, terutama karyawan perempuan. Sehingga memudahkan pekerja dalam 

melakukan pekerjaannya dengan baik.  

Selanjutnya bagi pihak manajemen Bank X harus memperhatikan kebutuhan 

dari pekerja itu sendiri dan melakukan pendekatan dengan karyawan perempuan. 

Pendekatan dengan karyawan perempuan dimaksudkan agar manajemen 

mengetahui keinginan-keinginan dari pekerja perempuan. Pendekatan ini juga 

dimaksudkan agar manajemen mengetahui alasan mengapa karyawan perempuan 

keberatan ketika akan dipindah ke cabang yang lain ketika dipromosikan,  selain 

itu dapat membantu pihak manajemen dalam memenuhi kebutuhan karyawan 

perempuan, sehingga akan di dapatkan solusi yang menguntungkan bagi pihak 

manajemen maupun karyawan perempuan. Bagi perusahaan akan didapatkan 

karyawan yang kompeten di bidangnya sedangkan bagi karyawan perempuan 
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akan mendapatkan peningkatan jabatan serta keuntungan selama menduduki 

jabatan tersebut. 

Pihak manajemen maupun pimpinan seharusnya menetapkan kebijakan tanpa 

memihak kepada salah satu karyawan, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank 

X harus dipatuhi oleh semua karyawan. Untuk mensukseskan peningkatan karir 

bagi karyawan perempuan pihak manajemen harus mengetahui alasan serta 

tuntutan dari karyawan itu sendiri. Selain itu peningkatan karir ini juga harus 

disosialisasikan kepada karyawan perempuan dengan cara memberikan seminar-

seminar tentang kepemimpinan dan jalur karir sehingga, karyawan perempuan 

memliki motivasi yang sama  dengan karyawan pria dalam meningkatkan karir 

mereka. Pihak manajemen juga harus memberikan kesempatan bagi karyawan 

perempuan untuk penugasan-penugasan tertentu atau tugas yang sulit sehingga 

akan membantu karyawan perempuan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih, 

selain itu bimbingan informal dari sesama karyawan perempuan yang berpengaruh 

atau memiliki jabatan yang strategis di perusahaan akan membantu karyawan 

perempuan dalam mencapai kesuksesan karir. 

 Para karyawan sebagai objek dari penelitian ini seharusnya bisa mandiri 

dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka selama bekrja di Bank X. 

Karyawan harus memiliki kapasitas dan kapabilitas serta kemampuan untuk 

membangun komunikasi dengan pihak internal tempat mereka bekerja.  Selain itu 

karyawan harus senantiasa meningkatkan kemampuan mereka agar dapat bersaing 

dengan sehat tidak hanya dengan karyawan laki-laki namun dengan semua 

karyawan di Bank X. Mengetahui hak dan tanggung jawab mereka secara 

keseluruhan di awal masa kerja adalah hal yang wajib. Dengan mengetahui hak 
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dan kewajiban tersebut, pihak karyawan bisa mengawasi pihak 

perusahaan/organisasi dalam membuat dan menjalankan kebijakan yang berkaitan 

dengan kesejahteraan mereka sendiri. Selain itu karyawan perempuan, harus 

memiliki keberanian yang lebih untuk menuntut hal-hal yang sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan di tempat kerja. Dengan memiliki kapasitas lebih atau pun 

softskill yang memadai tentu saja akan memberikan nilai yang lebih kepada 

mereka untuk diperhitungkan keberadaannya di tempat kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Babbie, Earl, 2005, The Basic of Social Research, Thomson Learning, Inc, 

Wadsworth. 
    

Bangun, Wilson, 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Erlangga, Jakara. 

 

Bordens, Kenneth S, and Bruce B. Abbot. 2005. Research Design and Methods: A 

Process Approach, 6
th

 Edition. McGraw-Hill: New York. 
 

Badan Pusat Statistik, 2013, Persentase Penduduk menurut Provinsi dan Jenis 

Kelamin, (Online), diakses 21 November 2013, dari www.bps.go.id. 

 

Cartwright, Bliss, 2011, Job and Industry Gender Segregation: NAICS Categories 

and EEO – 1 Job Groups, (Online), diakses 12 November 2013 dari 

www.proquest.com 

 

Creswell, John W, 1994, Research Design: Qualitative and Quantitative 

Approaches, SAGE Publications, Inc, Thousand Oaks. 

 

Creswell, John W, 2010, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 

dan Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

 

Dameria, Eny, 2008 Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan di 

Indonesia Ditinjau dari Konvensi ILO Nomor 111 dan Implementasinya di 

Indonesia (Studi Penelitian di PT. Telkom Divisi Regional I Sumatera 

Utara), Sekolah Pasca Sarjana FH-Universitas Sumatera Utara, 2008. 

 

Dessler, Garry, 2003, Human Resource Management 10
th

 Edition, Prentice Hall, 

New Jersey. 

 

Dessler, Garry, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Indeks, Jakarta. 

 

Edy Sutrisno, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta. 

 

 

http://www.bps.go.id/
http://www.proquest.com/


93 

 

 

 

Fakih, Mansour, 1999, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta. 

 

Fakih, Mansour, 1996, Gender sebagai Alat Analisis Sosial. Jurnal Analisis 

Sosial,  Edisi 4 November 1996, hal 7-20. 

 

Given, Lisa M. 2008, The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods: 

Volume 1 and 2, Sage Publication, Inc, California. 

 

Handayani, Trisakti dan Sugiarti, 2002, Konsep dan Teknik Penelitian Gender. 

Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang. 

Kriyantono, Rachmat, 2012, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Prenada Media 

Group, Jakarta 

 

Kuncoro, Mudjarad, 2009, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, 

 Jakarta. 

 

Lofland, John., David A. Snow., Leon Anderson., dan Lyn H, Lofland, 2006, 

Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and 

Analysis, Thomson Learning, Belmont, USA. 

 

Mandy McDonald., Ellen Sprenger., dan Ireen Dubel, 1999, Gender dan 

Perubahan Organisasi, Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan 

Praktek, INSIST, Yogyakarta. 
 

Mathis, Robert L, and John H. Jackson., 2006, Human Resource Management 11
th

 

Edition, Thomson/South – Western, Ohio. 
 

 

Mathis, Robert L, and John H. Jackson., 2008, Human Resource Management 12
th

 

Edition. Thomson/South – Western, Ohio. 

 
 

Mondy, Wayne R., 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Erlangga, Jakarta. 

 

Mondy, Wayne R., 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Erlangga, Jakarta. 

 

Noble, Carolyn, 2006, Advancing Women and Leadership in this Post Feminist, 

Post EEO Era: A Discussion of the Issues, (Online), diakses 12 November 

2013 dari www.emerald.com. 
 

 

http://www.emerald.com/


94 

 

 

 

Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia 

(Equal Employment Opportunity – EEO), (Online), diakses 30 September 

2013 dari www.ilo.org/jakarta. 

 

Putra, Heddy, 2001, Enam Pemaknaan Gender, UIN, Malang. 

 

 

Rivai, Veithzal, 2004, Manejemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Robbins, Stephen P dan Baskin Colin, 1998, Organizational Behavior, Prentice 

Hall, Sydney 

 

Sekaran, Uma, 2006, Research Methods For Business: Metodologi Penelitian 

untuk Bisnis, Salemba Empat, Jakarta. 

Singleton Jr., Royce A., dan Bruce C. Straits, 2005, Approaches to Social 

Research: 4
th

 Edition, Oxford University Press, New York. 
 

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Alfabeta, 

Bandung. 
 

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Alfabeta, 

Bandung. 

 

Tukiran., Kutanegara, Pande M., Latief, M.S., dan Pitoyo, Agus Joko., 2007, 

Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta. 

 

Wirartha, I Made, 2000, Ketidakadilan Jender yang Dialami Pekerja Perempuan 

di Daerah Pariwisata, Bali. 

 

Yayasan Jurnal Perempuan, 2011, Hak – hak Buruh (Pekerja) Perempuan, 

(Online), diakses pada 2 November 2013 dari http://jurnalperempuan.com. 
 
 

Yin, Robert K., 2009, Case Study Research Design and Methods: Fourth Edition, 

Sage Publication, California. 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/jakarta
http://jurnalperempuan.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 

(Transkrip Wawancara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

(Lembar 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Transkrip Wawancara 

Prolog: 

Wawancara dilakukan pada 25 November 2013 dimulai sekitar pukul 

15.25 dan berakhir pada 16.04 WIB. Wawancara dilakukan di tempat tinggal 

informan 1 di jalan Bandar Kidul No. 23 Kediri. Peneliti dan informan 1 sudah 

saling kenal, sehingga tidak diperlukan waktu yang lama untuk saling 

menyesuaikan diri.  

Peneliti : mbak aku tak Tanya-tanya anu ya praktek SDM di kantormu ya? 

Informan 1 : oh iya.. 

Peneliti : sekarang kamu ini opo jabatanne? 

Informan 1 : OA (Operational Authorized) 

Peneliti : terus opo itu tugase? 

Informan 1 : tugase itu yam meng-authorized kerjaannya teller, cs, dan bo. 

Meng-authorized itu artinya memberikan persetujuan terhadap 

pekerjaan-pekerjaan teller misalnya ada transaksi di teller atau pas 

ada pembukaan rekening di cs, jadi nasabahnya itu high risk apa 

low risk kayak gitu. Terus kalo di BO itu misalnya kalo ada 

incoming transfer atau transfer yang datamg dari bank lain tapi 

nama penerimanya beda itu apa namanya… jadi bisa ya 

memberikan persetujuan… jadi ya aku itu memberikan masukan 

ini bisa diterima apa nggak incoming transfernya. Kaya gitu. 

Peneliti : OA ini wes tinggi ya berarti jabatane opo sek middle ngono? 

Informan 1 : ya gak, ya diatasnya sedikit cs, teller, bo. Kalo dulu kan ada head 

teller atau head service, kalo head service itu membawai teller 

sama cs. Sekarang kan head teller sama head service kan uda gak 

ada. Adanya sekarang ya ini perational authorized. 

Peneliti : kerjamu ini berapa lama kok jabatanmu itu wes istilah bagus di 

Bank X? 

Informan 1 : sudah lama 2007 sampe sekarang ini pokoknya aku jadi tellernya 

itu sekitar 3tahun naek lagi jadi head teller, terus head teller kan 

dihapus akhirnya ikut pendidikan terus ini naek jadi OA. Sampe 

sekarang uda 6 tahun. 



 

 

 

 

Peneliti : jadi naek jabatannya berapa kali itu? 

Informan 1  : ya dua kali 

Peneliti : terus itu pas apa istilahnya perusahaan memberikan promosi 

jabatan itu dulu itu berdasarkan apa itu pimpinan perusahaanmu 

itu? 

Informan 1 : biasanya sih kalo yang tak liat selama ini di kantor pasti 

senioritas, karena masa uda senior bertahun-tahun masa di tempat 

yang sama di jabatan yang sama pasti kan sebagai atasan 

kepinginnya anak buahnya naik terus gitu. Jadi yang pertama diliat 

ya sudah berapa tahun kamu ada di posisi yang sama, kalo 

misalnya lebih dari dua tahun tiga tahun apalagi lebih dari itu pasti 

paling nggak, apalagi melihat kemampuannya ada pasti nanti apa 

ehh… istilahnya apa ya didorong untuk maju, ya caranya dengan 

itu ikut pendidikan-pendidikan, pendidikan OA, ada pendidikan 

operation manager. Tapi itu kembali ke pribadinya masing-masing, 

kalo misalnya karyawan itu sendiri tidak bersedia, pimpinan ya gak 

bisa memaksa. Atau tergantung kemampuannya, pimpinan sudah 

menyetujui karyawan sudah menyetujui, kok pas ujiannya ternyata 

gak masuk karena kemampuannya kurang itu ya nggak bisa. (A3-

F1-1) 

Peneliti : tapi lek menurutmu senioritas itu apa ya emang apa ya dihitung 

senior itu tapi kemampuannya mencukupi gak dikatakan senior itu? 

Informan 1 : lah ya itu mangkane belum tentu, makanya itu ada ujian awal, 

assessment awal sebelum pendidikan, istilahanya buat saringan. 

Belum tentu misalnya kalo kerjanya sudah puluhan tahun pun kalo 

ujian awalnya sudah gak masuk ya gak bisa ikut pendidikan. Jadi 

belum tentu yang lebih senir itu lebih bisa belum tentu. (A3-F1-2) 

Peneliti : jadi apa ya keputusan akhir itu dari kemampuan karyawannya itu 

sendiri. 

Informan 1 : keputusan akhirnya tergantung yang nguji… 

Peneliti : dikatakan mampu apa tidak..\ 



 

 

 

 

Informan 1 : iya, ujiannya untuk jabatan-jabatan tertentu itu interview gak pake 

tes tulis lagi. (A3-F1-3) 

Peneliti  : kalo menurutmu di Bank…. Eh di Bank mu itu kaya ini ya kalo di 

sumber daya manusia itu banyak teori yang bilang kalo istilahnya 

wanita itu gak bisa memimpin, atau hanya menguasai bidang-

bidang pekerjaan yang.. banyak teori yang mendeskreditkan wanita 

itu gak bisa memimpin atau gak bisa lah dia kaya mengarahkan 

karyawan terus memberikan motivasi terhadap karyawan 

bawahannya lah istilahnya. Kalo menurutmu di Bank mu itu 

gimana, kalo jabatan-jabatan yang di apunya bawahan gitu  apakah 

dihkususkan untuk karyawan laki-laki, apa gimana? 

Informan 1 : kalo di bank ku secara umum diliat dari apa.. direktur utama 

sepertinya itu proporsi untuk laki-laki dan perempuan memang 

lebih banyak laki-laki. Maksudnya direktur.. direkturnya yang 

perempuan cuma ada satu yang laki-laki ada empat, cuman kalo di 

Bank ku yang aku ngantor sekarang, atasan-atasanku itu malah 

kebanyakan perempuan, jadi dari branch funding manager, area 

operation manager, supervisor operation, terus funding manager itu 

perempuan semua. Terus aku liat di cabang-cabang Bank ku yang 

lain, kaya di cabang Jombang juga punya perempuan, di Pare juga 

perempuan, jadi ehh… apa ya berarti Bank ku juga memberikan 

proporsi yang sama pada laki-laki dan perempuan untuk menjadi 

pemimpin, tidak melihat bahwa ini perempuan tidak bisa menjadi 

atasan, tidak seperti itu. (A3-F1-4) 

Peneliti : kebanyakan perempuan itu kan ya ada memang ada teorinya kalo 

perempuan itu gak bisa jadi pemimpin kaya dia punya 

permasalahan keluaraga, itukan yang lebih berpikir itu yang 

perempuan ya, jadi apa ya banyak-banyak dari studi-studi yang 

sebelumnya itu susah gitu lho kalo perempuan itu naek ke jabatan 

yang lebih tinggi. Jadi kalo di Bank mu itu nggak ya? 

Informan 1 : kalo yang aku liat selama ini endak, maksudku di kantor ku ya itu 

ceweknya banyak, cuman kalo ya itu kembali ke yang tadi 



 

 

 

 

bahwa..apa untuk ikut pendidikan itu selain senioritas dan 

kemampuan karyawan, tapi juga kemauan bukan hanya 

kemampuan. Biasanya kalo cowok ditawari misalnya kamu ikut 

pendidikan ya nanti ikut assessment dulu, itu biasanya langsung 

mau, karena untuk jabatan-jabatan tertentu itu memang harus 

bersedia di tempatkan di cabang-cabang Bank manapun se-

Indonesia. Jadi kalo cowok kan mikirnya kalo saya punya jabatan 

lebih tinggi pasti nanti salary saya lebih tinggi bisa untuk 

mensejahterakan keluarga saya. Kalo misalnya perempuan kan 

mikirnya saya ini kerja bukan sebagai apa namanya..pencari nafkah 

utama. Pencari nafkah utama di keluarga saya kan suami saya, 

biasanya seperti itu makanya itu kenapa kok perempuan ada 

beberapa temen saya ditawarin nggak mau kenapa, karena ya itu 

tadi bersedia ditempatkan dimanapun, merekan nggak mau, 

maunya ya bekerja di sini aja karena deket dengan keluarga kaya 

gitu. Itu berdasarkan kemauan dari karyawan itu sendiri. Kalo 

cewek mikirnya lebih ke keluarga daripada ke karir, cuman gak 

semuanya seperti itu, karena ya banyak juga yang mikirnya karir, 

banyak juga yang mikirnya aku harus mampu necapai jabatan 

setinggi-tingginya ada yang seperti itu. (A3-F1-5)  

Peneliti : terus kalo apa ya program pelatihan dan pengembangan di Bank 

mu itu gimana. Soalnya kan nanti pelatihan dan pengembangan ini 

kan tujuannya selain untuk mengembangkan kemampuan 

karyawan biasanya juga kan untuk apa ya untuk mengisi jabatan-

jabatan tertentu dengan pendidikan agar kemampuanya sesuai 

dengan jebatan yang akan diisi itu gimana kalo …apa ya semua 

karyawan itu mendapatkan kesempatan mengikuti program 

tersebut apa gimana?     (18) 

Informan 1 : ya, kalo pelatihan dan pengembangan itu biasanya apa ya 

periodik, sama sih seperti kalo pendidikan ya periodik. Tapi kalo 

pelatihan dan pengembangan itu cenderung untuk semua, jadi kaya 

training nggak apa nggak untuk jabatan, untuk kenaikan jabatan. 



 

 

 

 

Jadi misalnya cs, nanti ada pelatihan apa service customer kaya 

gitu semuanya ikut. Ya pokoknya, dan semua karyawan biasanya 

ada sendiri-sendiri kaya training. Biar apa kemampuannya  untuk 

misalnya menghadapi customer gimana. (A2-F1-1) 

Peneliti : jaid sesuai bidang pekerjaanya gitu ya? 

Informan 1 : he’em..kalo pendidikan itu biasanya untuk kenaikan jabatan, jadi 

untuk bisa naik ke jabatan itu harus mengikuti pendidikan dengan 

jangka waktu biasanya berapa bulan terus tempatnya dimana, jadi 

memang dikirim cabang untuk mengikuti pendidikan tertentu 

untuk eh.. mengisi jabatan tertentu. (A2-F1-2) 

Peneliti : oh dulu kamu itu pas ngelamar kerja ya, pas ngelamar kerja itu 

apa ya informasi tentang adanya lowongan pekerjaan di Bank mu 

itu dari mana?  

Informan 1 : kalo aku dulu dari temen jadi pas waktu ngelamar di satu Bank, 

ternyata ada salah seorang di Bank itu yang ngasih tau kalo bahwa 

apa di Bank ku yang sekarang ini ada lowongan gitu. Jadi sama-

sama denger dari orang-orang bank. (A1-FI-1) 

Peneliti : memang itu nggak ada ya apa lowongan pekerjaan yang di Bank 

mu sekarang ini yang  dimuat di media massa gitu? 

Informan 1 : kalo sekarang aku di tempatkan di Kediri, ada beberapa muncul di 

Koran, terus pengumuman di ATM-ATM biasanya dikasi kalo 

misalnya lagi butuh karyawan, terus apa eh di broadcast di BBM 

juga ada kaya, misalnya tanggal segini ada interview, apa..ehmm.. 

walk in interview, tanggal segini ini itu ada. (A1-F1-2) 

Peneliti : itu kalo menurutmu kenapa, kok ada yang misalnya ada lowongan 

pekerjaan yang gak dimuat di media massa ada yang beberapa 

orang yang tau itu kenapa? 

Informan 1 : biasanya itu pertama kali itu ehh….nggak di muat di media massa 

cuman dari mulut ke mulut, kaya misalnya eh…butuh misalnya 

butuh…butuh marketing gitu ya ehh itu biasanya mulut ke mulut 

antara orang bank. Misalnya kaya gini temenmu ada nggak yang, 

ada temenmu nggak yang kira-kira berminat kerja di bank ku kaya 



 

 

 

 

gitu, buat posisi marketing. Biasanya kalo dari mulut ke mulut gitu, 

ehmm kenapa dari pertama itu dari mulut ke mulut karena kalo 

misalnya lewat media massa, media BBM, atau media 

pengumuman itu pasti ka nada biayanya, kalo dari mulut ke mulut 

kan gak ada biayanya. Yang kedua, biasanya kalo dari mulut ke 

mulut itu pasti hanya orang-orang…orang-orang yang istilahnya 

terpilih gitu..aku ngajuin kamu kok kayanya kamu pantes ya jadi 

marketing kaya gitu. Jadi udah orang yang terpilih ya, nggak 

semua orang bisa. Jadi lebih gampang untuk nyortinya atau lebih 

gampang untuk menemukan orang yang bener-bener tepat untuk 

posisi itu. Kalo misalnnya lewat media massa pasti semua orang 

yang baca semua orang yang minat pasti memasukkan lamaran ke 

situ, nah itu untuk menyortir orang sebanyak itu kan butuh biaya 

lagi butuh tenaga lag. Kalo menurut saya sih lebih…lebih…worth 

it yang mulut ke mulut, dari media massa cuman kalo lagi butuh 

banyak karyawan ya biasanya dari media massa. Untuk beberapa 

cabang misalnya itu biasanya itu di media massa. (A1-F1-3) 

Peneliti : tapi itu apa ya kalo dari mulut ke mulut apa nggak menutup apa 

ya kaya menutup kemungkinan bagi orang-orang yang 

berkompeten lainnya untuk kerja di Bank mu itu? Nggak sih ya 

kan… 

Informan 1 : tergantung apa yang mau dicari lah itu kan bank ku misalnya 

butuh lima apa marketing credit itu kan banyak, yang dibutuhkan 

kan banyak. Kalo dari mulut ke mulut itu misalnya kalo butuh satu 

marketing kayak gitu. Misalnya butuh lima marketing credit, dua 

teller, tiga cs. Nah itu kan banyak yang dibutuhkan biasanya pake 

yang lewat media. Ya tergantung apa yang dibutuhkan dan apa 

yang dipertimbangkan sama cabang. (A1-F1-4) 

Peneliti : jadi dulu itu pas kamu Cuma butuh orang yang sedikit ya? 

Informan 1 : nggak, cuman karena dari mulut ke mulut itu jadi eh ini lho kalo 

cabang baru itu kan lebih jadi kaya aku dulu kan di cabang yang 

baru buka jadi istilahnya di daerah itu belum ada di bank ku, jadi 



 

 

 

 

membutuhkan orang-orang yang tau area situ sudah 

berpengalaman, nah karena itu dari mulut ke mulut  lebih efektif 

karena orang-orang tertentu yang tau dan kebetulan kebanyakan 

orang-orang perbankan itu sendiri. Jadi kalo sdah berpengalaman 

kan lebih enak , lebih bisa untuk merangkul banyak nasabah. (A1-

F1-5) 

Peneliti : kalo misalnya kaya jabatan, jabatan mu naek ya apa 

mempengaruhi upahmu? Take home pay mu? 

Informan 1 : ho’oh, pasti. (A5-F1-1) 

Peneliti : berarti jabatan semakin tinggi itu upahnya semakin… 

Informan 1 : he’em, pokoknya salary itu tergantung sama grade, jabatan, masa 

kerja. Semakin lama kerjanya, kan tiap tahun ada kenaikan jadi 

kenaikannya itu tiap tahun itu ada kenaikan salary itu untuk semua 

karyawan. Terus yang kedua, karena ada kenaikan jabatan itu tidak 

untuk semua karyawan, hanya untuk yang jabatannya naik atau 

grade nya dinaikkan. Jadi misalnya grade satu ke grade dua itu ada 

kenaikan. (A5-F1-2) 

Peneliti : tapi kalo misalnya..apa ya jadi itu tergantung kemampuannya itu 

ya? Kemampuan dari karyawan? 

Informan 1 : kemampuan karyawan? Biasanya sih kenaikan gaji yang tiap 

tahun itu antar karyawan gak sama, jadi nggak seragam misalnya 

saya…biasanya ehh tiap taun itu ada penilaian karyawan semakin 

dinilai baik oleh perusahaan persen untuk naik gajinya itu lebih 

tinggi tapi nggak..nggak jauh. Misalnya aku naik 10% temenku 

naik 12% . (A5-F1-3) 

Peneliti : tapi yang dijabatan yang sama? 

Informan 1 : di grade yang sama, jabatan yang sama misalnya teller ada tiga, 

cuman pas penilaian karyawan itu teller satunya ranking satu, teller 

dua ranking dua, teller tiga ranking tiga nah itu beda. 

Peneliti : tapi kalo naek jabatan itu pasti mendapatkan kenaikan upah? 

Informan 1 : iya pasti  



 

 

 

 

Peneliti : kalo itu ehh apa namanya ehmm fasilitas-fasilitas kerja yang 

diberikan oleh perusahaan kan biasanya kalo karyawan itu dapet 

bonus dapet apa namanya.. asuransi kesehatan, itu tergantung apa 

kaya pemeberian fasilitas kerja itu? 

Informan 1 : kalo fasilitas kerja, tergantung kalo misalnya asuransi kesehatan 

semua karyawan dapet yang membedakan antara karyawan 

perempuan dan karyawan laki-laki. Kalo ehh.. karyawan laki-laki 

istri dan anak-anaknya ditanggung oleh asuransi di perusahaan, 

kalo karyawan cewek itu hanya asuransi hanya menanggung 

dirinya sendiri. Jadi kalo misalnya karyawan laki-laki itu istrinya 

melahirkan itu dapet, ehh…biaya persalinan istrinya itu 

ditanggung, tapi kalo karyawan perempuan eh suaminya sakit itu 

tidak bisa diklaim kan ke asuransi perusahaan, bedanya itu. Terus 

ada lagi tunjangan jabatan pasti hanya orang-orang yang punya 

jabatan tertentu yang dapet, kalo gak punya jabatan ya gak dapet 

tunjangan. Bedanya itu, kalo bonus itu tergantung kebijakan 

perusahaan. (A6-F1-1 (3)). 

Peneliti : kalo menurutmu itu apa asuransi itu, sebagai wanita yang sudah 

berkeluarga apa ya nggak merasa butuh juga kalo misalnya anak 

dan suami diasuransikan juga dari perusahaan.? 

Informan : kalo saya pribadi sebenernya tidak butuh, kenapa, karena kan 

suami saya dapet..dapet asuransi juga maksudnya ditanggung juga 

oleh perusahaannya, jadi eh…mungkin ya setau saya semua 

perusahaan juga menerapkan seperti itu, kaya di perusahaan suami 

saya karyawan laki-laki jadi anak dan istri ditanggung jadi saya 

dan anak saya itu ditanggung oleh asuransi perusahaan suami saya. 

Beda lagi kalo misalnya suaminya wiraswasta, kalo wiraswasta kan 

kalo gak ikut asuransi sendiri kan gak dapet, gak ditanggung. 

Mungkin, kalo misalnya ada suaminya yang wiraswasta ya 

mungkin kepinginnya sih suami dan anaknya juga ditanggung. 

(A6-F1-2 (3)). 



 

 

 

 

Peneliti : terus jam kerjamu itu sama jam istirahatmu itu berapa jam?

 (15) 

Informan : jam kerjanya itu hahah gak tau ya berapa jam pokoknya masuk 

jam delapan ehhmm… pulang jam lima istirahat satu jam. (A6-F1-

1 (1)). 

Peneliti : kalo peraturan lemburnya? 

Informan 1 : peraturan lemburnya, lemburnya itu harus lebih dari satu jam, jadi 

misalnya baru satu jam baru dihitung. Jadi misalnya, pulangnya 

jam lima eh kalo misalnya kamu pulangnya jam setengah enam apa 

jam enam kurang seperempat itu gak dihitung lembur. Jadi 

dihitung lemburnya harus sudah jam enam lebih. (A6-F1-1 (2)). 

Peneliti : peraturannya buat laki-laki dan perempuan kalo kerja lembur gitu 

gak ada bedanya ya? 

Informan : nggak ada, sama. (A6-F1-2 (2)). 

Peneliti : gak ada perturan-peraturannya gitu gak ada?  

Informan 1 : nggak 

Peneliti : terus cuti, cuti apa namanya kalo misalnya kalo kamu ini 

misalnya abis lahiran ya itu cuti tapi apa gajinya tetep apa gimana? 

Informan 1 : opone? (tertawa) 

Peneliti : tetep dibayarkan? 

Informan 1 : tetep dibayar. (A6-F1-3 (3)) 

Peneliti : semua beserta bonus-bonusnya gitu? 

Informan 1 : kalo di tempatku itu modelnya ada gaji pokok, terus ehh 

tunjangan transport sama tunjangan makan kalo di perusahaan lain 

biasnaya dijadikan satu kalo misalnya cuti melahirkan atau nggak 

masuk atau izin itu tunjangannya tunjangan transport nggak 

dibayar. Jadi kaya aku gini cuti melahirkan, yang dibayarkan hanya 

gaji pokok sama tunjangan makan. (A4-F1-1), (A5-F1-4), (A6-F1-

4 (3)) 

Peneliti : itu tok? 



 

 

 

 

Informan 1 : he’em tunjangan transport gak dibayarkan, kalo misalnya aku gak 

masuk kerja sakit satu hari berarti tunjangan transportnya dikurangi 

satu. (A5-F1-5) 

Peneliti : kalo cowok misalnya ada istrinya yang melahirkan gitu dapet cuti 

apa nggak? 

Informan 1 : dapet cuti melahirkan untuk karyawan laki-laki dua hari. Dua hari 

dihitung dari hari kelahiran. 

Peneliti : ada ini mbak misalnya kalo berhenti bukan diberhentikan tapi 

berhenti sesuai waktunya itu ada dana pensiunnya nggak?  

 (19) 

Informan 1 : kalo dana pensiun kan cuma PNS sama BUMN. 

Peneliti : gak dapet apa-apa berarti kalo uda berhenti bekerja? 

Informan 1 : kalo sampe pensiunnya mungkin ada kaya pesangon ya, tapi aku 

gak jelas ya. Biasanya ada pesangonnya kalo gitu. (A4-F1-1) 

Peneliti : oh ya ini kan kamu dinaikkan ya jabatannya itu kamu dipindah 

apa nggak tempat kerjanya? 

Informan 1 : ada yang dipindah ada yang nggak, kalo aku ini sebenernya sih eh 

ditempatkan di capem tapi nunggu desember dan memang harus 

mau ditempatkan dimanapun. (A3-F1-6) 

Peneliti : jadi kalo sudah pendidikan dan dianggap mampu gitu harus mau 

dipindah? 

Informan 1 : kalo uda pendidikan kan pasti dianggap mampu terus pendidikan 

kadang ya ada yang lulus ada yang nggak, tapi kalo sudah lulus 

pendidikan itu biasanya ada kaya tanda tangan kontraknya. (A3-

F1-7) 

Peneliti : kalo aku bilang tadi kan perempuan itu tidak cocok untuk menjadi 

pemimpin, kalo ini yang mau aku tanyain kaya teller apa front 

office apa namanya front liner? Itu kan biasanya saya melihat di 

bank-bak lainnya itu kan banyakan yang cewek yang istilahnya 

enak dilihat. Kalo di bank mu itu pas dia mbuka lowongan itu 

mengkhususkan nggak ini buat cewek-cewek aja atau buat cowok-

cowok aja. 



 

 

 

 

Informan : kalo cewek cowok sama yang penting itu tadi enak dilihat 

Peneliti : terus kemampuannya juga? 

Informan 1 : yang pertama kemampuan yang kedua penampilan. Tapi itu 

harus, harus maksudnya dua itu yang bener-bener diperlukan. Kalo 

kemapuannya super tapi penampilannya kurang itu biasanya 

nggak, kalo penampilannya dapet banget tapi gak punya 

kemampuan itu ya nggak. Kalo cowok ceweknya gak masalah, kan 

sekarang nasabahnya nggak cowok semua kalo misalnya cowok 

dilayani oleh cewek tapi kan nasabahnya kan kita kan punaya 

perempuan laki-laki kan punya makanya itu untuk front liner 

menurut saya sih yang ideal harus ada cewek harus ada cowok. 

Peneliti : cuti-cuti tadi nggak dipotong ya gajinya? 

Informan 1 : eh… ya itu tunjangan transport tidak dibayar  

Peneliti : kalo kesempatan cuti? Misalnya kita mau ambil cuti gitu misalnya  

Informan : kalo cuti tahunan itu 12 hari, 12 hari yang 5 hari kerja itu harus 

diambil. Kalo sisanya, yang tujuh hari itu bisa diambil hari dua hari 

gak diambil juga gak papa. 

Peneliti : y awes ya aku tak Tanya ini dulu ya…makasih 

Informan 1 : iya iya… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

(Lembar 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Transkrip Wawancara 

Prolog: 

Wawancara dilakukan pada 26 November 2013 dimulai pada pukul 06.00 

dan berakhir pada 07.30 WIB. Wawancara dilakukan di tempat tinggal informan 2 

di daerah Balowerti Kediri. Informan adalah menjabat sebagai branch operation 

supervisor (BOS). Peneliti dan informan 2 dikenalkan oleh informan 1. 

Peneliti : pagi mbak, maaf ya mengganggu waktunya. 

Informan 2 : oh iya gak papa, maaf ya bisanya ketemu pagi, soalnya kalo abis 

kerja ada meeting di kantor, capek. 

Peneliti : tak langsung aja ya mbak 

Informan 2 : iya wes santai aja 

Peneliti : kalo rekruitmen di Bank X itu pengumumannya lewat apa? Apa 

media massa apa Cuma orang-orang tertentu aja yang di kasih tau? 

Informan 2 : sebenernaya ada banyak tergantung butuhnya buat nyari apa. Ada 

yang dari mulut ke mulut, media massa. Kalo marketing itu 

peminatnya dikit,  soalnya kerjanya kan di lapangan banyak yang 

gak mau. Tapi tergantung orangnya juga sih, jadi pengumumannya 

di sebar di media massa, ATM, walk on interview. Kalo teller 

biasanya butuh satu apa dua gitu jadi biasanya mulut ke mulut. (AI-

F2-1) 

Peneliti : keputusan akhir penerimaan calon karyawan itu dari sapa mbak? 

Informan 2 : yang pertama itu referensi dari cabang. Cabang membuka 

lowongan kerja, setelah interview yang memutuskan lanjut itu 

pimpinan operasional branch operation manager sama operation 

supervisor. Berdasarkan interview, setelah itu ikut tes regional 

(psikotes dan tes tulis) dinyatakan lulus. (A1-F2-2)   

    (25) 

Peneliti : terus langsung dapet pelatihan dan pengembangan gitu ya mbak? 

Informan 2 : training gitu tah? Ya iya ntar dikasi pelatihan seng sesuai sama 

pekerjaannya dia itu. Kan kalo anak baru sek gak tau gimana-



 

 

 

 

gimananya. Ntar berapa bulan sekali yo ada juga kaya pelatihan 

pengembangan gitu biar kemampuannya berkembang. (A2-F2-1) 

Peneliti : mbak ada gak sih karyawan yang dinaikkan jabatan tapi gak mau 

gara-gara harus dipindah? 

Informan 2 : aku dulu gitu, abis ikut pendidikan gitu gak mau dipindah. 

Sebenernya gak boleh gitu harus mau dipindah kemana aja, tapi 

gara-gara aku deket sama pimpinan jadi gak papa. Ya pinter-pinter 

deket sama atasan. (A3-F2-1) 

Peneliti : harus ya mbak dipindah gitu? 

Informan 2 : misalkan salah satu KCP membutuhkan karyawan (staff). Salah 

satu karyawan dari pusat di Kediri akan dimutasi. Kan Kediri itu 

membawahi Nganjuk, Pare, Ponorogo, Blitar, sama Madiun, nah 

pindahnya biasanya di daerah-daerah itu aja tapi ya gak mesti juga. 

Soalnya penjabatan itu ada perjanjiannya kalo uda ikut pendidikan 

harus mau ditempatkan di cabang manapun, kalo menolak harus 

menggant rugi i biaya pendidikan sebesar lebih kurang 40 juta. 

(A3-F2-2)     (13) 

Peneliti : peningkatan jabatan itu, karyawan ditiingkatkan jabatannya itu 

berdasarkan apa mbak? 

Informan 2 : diprioritaskan karyawan yang lama bekerja (senior), tapi harus 

kompeten juga, kalo uda lama di bidangngnya kan uda menguasai 

bidang itu harusnya uda kompeten. (A3-F2-3) 

Peneliti : apa pekerjaan-pekerjaan kaya front liner itu harus cewek, terus 

marketing yang di lapangan itu harus cowok mbak? 

Informan 2 : gak gitu ya tergantung kualifikasi yang diminta perusahaan, gak 

mesti harus cewek apa cowok. (A3-F2-3) 

Peneliti : kalo jabatan mbak? Apa, kan kalo cewek susah tuh ya dipindah-

pindahnya karena alasan keluarga. Pas promosi gitu atasan apa gak 

mempertimbangkan kayanya agak susah kalo nyuruh cewek 

pindah-pindah? 

Informan 2 : gak sih, temenku banyak yang dimutasi ke daerah lain karena 

promosi, mereka mau-mau aja karena ya selain jabatan naik juga 



 

 

 

 

ada perjanjian itu. Tapi kan pindahnya juga di KCP deket-deket 

Kediri. (A3-F2-4) 

Peneliti : berarti kaya bidang-bidang pekerjaan terus jabatan-jabatan 

strategis itu gak liat dia cewek apa cowok ya? 

Informan 2 : ya tergantung masa kerja sama kompetensinya, kalo dia uda lama 

kerja tapi pas pendidikan gak bisa ya gak bisa meskipun 

dikatakanlah yang ikut itu cowok. (A3-F2-5) 

Peneliti : ada aturan yang nglarang buat karyawan cewek hamil apa punya 

anak gitu mbak? 

Informan : kalo disini sih gak tapi ada sih perusahaan yang gitu..kalo di sini 

gini ada perjanjian kerjanya kalo kerja belum satu tahun gak oleh 

hamil, boleh cuman gak di kasih kompensasinya. (A4-F2-1) 

Peneliti : kalo fasilitas kerja yang dikasih perusahaanmu apa aja mbak?

 (11) 

Informan 2 : ada tunjangan bonus itu dari target laba memenuhi target apa gak, 

tapi hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian awal dapetnya gak 

seberapa. Ada asuransi kesehatan, cuti dibayar, uang lembur. (A6-

F2-1 (3)). 

Peneliti : kan asuransi kesehatan itu kalo cewek Cuma dapet buat dirinya 

sendiri, apa menurutmu cukup itu? 

Informan 2 : ya sebenernya pengen tunjangan yang sama kaya cowok gitu 

100%. (A6-F2-2 (3)). 

 Masa kerja juga kurang dihargain, kalo uda berhenti kerja Cuma 

dapet kaya pesangon Cuma lima kali gaji. (A4-F2-2) 

Peneliti : gaji itu besarnya diliat dari apa mbak?   

 (20) 

Informan 2 : gaji tergantung penilaian SKI, walaupung berada di jabatan yang 

sama gaji yang dibedakan berbeda-beda. Yang menentukan 

atasasan di atas staff. (A5-F2-2) 

Peneliti : tapi kalo jabatan naik gitu gajinya naik apa gimana? 

Informan 2 : setiap naik jabatan pasti naik gaji, namanya gaji penyesuaian, itu 

tidak semua karyawan sesuai dengan jabatannya aja. (A5-F2-3) 



 

 

 

 

Peneliti : oh gitu mbak, gitu dulu aja mbak. Nanti kalo aku Tanya-tanya 

lagi boleh ya. 

Informan 2 : iya gak papa 

Peneliti : makasih lho mbak maf ya ngrepotin 

Informan 2 : sama-sama santai aja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

(Lembar 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Transkrip Wawancara 

Prolog: 

Wawancara dilakukan pada 27 November 2013 dimulai pada pukul 11.20 

dan berakhir pada 12:09 WIB. Wawancara dilakukan di tempat kerja informan 3 

di jalan Erlangga No. 19 Kediri. Peneliti dan informan 3 dikenalkan oleh informan 

1. Informan 3 adalah seorang staff HR. 

Peneliti : mbak jam kerja disini gimana? 

Informan 3 : ya sama masuknya jam 08.00 pulangnya jam 17.00 untuk hari 

kerja senin sampe kamis, kalo jumat nanti lain pulangnya. Senin 

sampe kamis itu jam delapan pagi sampe jam lima, nanti hari 

jumate kita pulange setengah enam. Kan besok e sabtu libur toh 

jadi pulange setengah enam. Waktu istirahat 1 jam kalo jumat satu 

stengah. (A6-F3-1 (1)). 

Peneliti : kalo itu mbak, misale karyawan lembur gitu ya, sama gak seh 

peraturane antara karyawa laki-laki dan perempuan? Kalo cewek 

kan biasanya harus ada persetujuan keluarga. 

Informan 3 : sama aja, ngga ada. Nanti biasane yang sering kan operation yang 

lembur gitu. (A6-F3-1 (2))      

 (16) 

Peneliti : kalo fasilitas kerja untuk cewek kan Cuma buat dirinya sendiri 

Informan 3 : iya betul 

Peneliti : kalo cowok kan dia, istri dan anak, itu berdasarkan dari apa? 

Informan 3 : peraturan dari sini, tapi mayoritas sama. Cuman kalo di hotel 

beda toh.  (A6-F3-1 (3)). 

Peneliti : bagaimana cara mengkomunikasikan adanya jabatan yang kosong 

mbak? Apakah di umumkan apa di panggil orangnya langsung? 

Informan 3 : kalo disini biasanya dari pimpinan ya, manggil terus 

dipromosikan langsung. (A3-F3-1) 

Peneliti : berdasarkan apa itu mbak dipromosikan? 



 

 

 

 

Informan 3 : ya yang lebih tau kan pimpinan mereka di di divisi masing-

masing toh, jadi kinerja mereka seperti apa, targetnya, terutama 

kalo marketing kan dari target yang dilihat. (A3-F3-2) 

Peneliti : kalo jabatan yang membawahi anak buah kaya gitu di prioritaskan 

gak sih cocoknya cowok yang kaya gitu? 

Informan 3 : ndak, tergantung pimpinan kinerjane de’e juga. (A3-F3-3) 

Penelitian : kalo misalnya karyawan berhenti kerja gitu apa dapet kaya 

pesangon gitu? 

Informan 3 : iya dapet tapi hanya karyawan dengan masa kerja lebih dari lima 

tahun. 

Peneliti : itu per bulan mbak? 

Informan 3 : ya nggak, tapi nanti dapet kaya dari jamsostek juga toh. Itu kalo 

yang resign sendiri yang dapet kalo masa kerjanya lebih dari lima 

tahun, kalo kurang dari lima tahun, gak dapet. (A4-F3-1) 

Peneliti : kalo fasilitas kerja yang diberikan antara karyawan laki-laki sama 

perempuan gak ada bedanya ya mbak?   

 (12) 

Informan 3 : gak ada, ya itu cuman asuransi, kalo cowok kan istri dan anak 

dapet kalo cewek nanggung dia nya sendiri. Dapet santunan duka 

cita juga kalo ada keluarga yang meninggal tapi tergantung syarat 

dan ketentuan yang berlaku. (A6-F1-2 (3)). 

Peneliti : kalo peraturan ketenaga kerjaan di Bank X ini gimana 

penerapannya mbak? 

Informan 3 : semua peraturan ketenaga kerjaan harus, harus dipatuhi. 

Peneliti : mbak sendiri gimana ngerasa kerjanya disini gimana? 

Informan 3 : ya enak sekali, jabatan ya enak, lebih enjoy soalnya aku dulu 

kerjanya shift di perhotelan. Sekarang enak lebih luwes. Kita kalo 

disini lembur kalo gak urgent ya gak lembur. Tidak atas perintah 

atasan juga gak boleh, kaya operation misalnya kerjaannya selesai 

pulang jam sembilan ya gak dikategorikan lembur. Kan lembur itu 

pokok e ada tanda tangannya atasan toh baru boleh, terus ntar di 

input itu baru dapet uang lembur kalo nggak ya gak dapet. Kaya 



 

 

 

 

marketing sampe malampun ya dikatakan aja lembur tapi gak 

digaji soalnya kerjaannya emang belum selesai. (A6-F3-2 (2)) 

Peneliti : kan aku Tanya informan 1 dulu katanya pas daftar, taunya dari 

temennya terus aku Tanya emang gak ada ya lowongan yang di 

muat di media massa. Itu pertimbangannya apa mbak ada yang 

mulut ke mulut ada yang media massa? 

Informan 3 : dari mulut ke mulut itu karena ini kita tau karakternya, kan ini 

kalo di bank kan pertama jujur, sebenere gak bank tok kan 

semuane. Jujur, kalo seandainya mulut ke mulut tau anak ini gini 

gini gini oh anak ini bagus, kan enak nyari yang seperti itu. Bukane 

kita oh kenalane tok iki seng ngerti soalnya kan emang ada yang 

sudah tau karakternya anak ini. Oh anak ini bagus, kaya dari bank 

mana masuk ke sini kita telfon kita verifikasi kesana ternyata anak 

ini gini gini gini gak pas ya uda ya gak diterima padahal perform e 

nglamar sendiri bagus lho, tapi pas diverifikasi ke sana anak ini 

gini gini y awes gak jadi. Jadi ngefek juga. (A1-F3-1) 

Peneliti : kalo dari media massa gitu mbak? 

Informan3  : kalo dari media massa ada sih kita kaya kapan hari kan kita 

pernah ngadakan anu toh walk in interview tapi ndak sampe di 

media massa. Kalo media massa soalnya lebih sulit ijin ke regional 

ke pusat terus baru boleh lewat media. Paling dulu pas sebelum aku 

di sini boleh, tapi pas aku di HR gak boleh, jadi harus pake 

persetujuan segala macem kan ribet. Jadi buat walk interview aja 

kita temple di ATM, kantor pos, kampus. Yang datang kan 

buanyak, ya langsung kita pilih yang sesuai apa yo administrasi 

yang diperlukan kalo ndak ya kita tolak. Sesuai kualifikasi, kalo 

marketing harus siap target gini gini, kan buanyak soalnya sampe 

sak jalan-jalan. Kalo gak cocok ya maaf ya. (A1-F3-2)  

  (22) 

Peneliti :kalo dari HR sendiri itu gak ada ketakutan mbak misalnya nawarin 

ke karyawan perempuan yang memiliki keluarga kira-kira dirasa 

mampu apa nggak? 



 

 

 

 

Informan 3 : itu kan dari atasan terutama kalo ada posisi yang kurang terus 

posisi ini kan harus ada harus cepet toh. Dari dalam dulu toh siapa 

kayaknya yang pas kita tawari kita promosikan yang pertama anak 

e sek dipanggil mau apa nggak kalo misalnya mau y owes di 

jadikan ke bagian itu, tapi kalo seandainya anak e menolak ya kita 

cari yang di luar. Tapi biasanya yang di tawari yang dari dalam 

dulu kalo ada posisi kosong ya. (A3-F3-4) 

Peneliti : kalo misalnya cewek kan nanti takutnya pas dipindah gak mau 

gimana itu mbak? 

Informan 3 : kalo di mutasi ke cabang lain kalo itu harus mau. Itu sendiri 

tergantung kebijaksanaan pusat, keluar memo dinas, kuota cs tahun 

sekian harus sekian  sesuai man power planning maksimum segini, 

kalo kebanyakan ya harus dialihkan ke cabang-cabang yang kurang 

toh. Harus pendidikan dulu. Gak ada di prioritaskan cowok apa 

cewek, itu otoritas atasan. (A3-F3-5) 

Peneliti : mbak yang membedakan take home pay antara laki-laki dan 

perempuan itu apa? 

Informan 3 : nggak ada laki-laki dan perempuan sama cuman masalahnya kan 

divisi. Biasanya marketing kan yang lebih tinggi, kan emang 

marketing yang lebih sulit toh soalnya kan ditarget, bisa memenuhi 

apa nggak. Kalo nggak out, kalo operation kan de’e posisi aman 

she kalo dia enam bulan kerjanya bagus, teliti, y awes. Terus, kaya 

bonus-bonus gitu ya marketing itu. (A5-F3-1) 

Peneliti : besarnya upah diliat dari apanya mbak?   

 (15) 

Informan 3 : biasanya kita ada standartnya, kalo misalnya yang masuk cs itu 

ada standarnya berapa UMR nya. Misalnya kita dapet cs dari bank 

lain, dia kan pengalamannya banyak, itu nanti beda juga. Dari 

pengalaman juga, kita nanti juga mengajukan ke pusat kalo pusat 

nge-acc dengan nominal sekian, kalo nggak nanti pusat misalnya 

aduh ini nominalnya terlalu kebanyakan. Jadi aku nggak langsung 

telfon anak e “mbak diterima, dengan gaji sekian”, ndak. Jadi itu, 



 

 

 

 

dapet persetujuan, terus aku nawarin ke ank e mau ndak. 

Permintaannya 4 juta, aku bisa ngasih 3 juta, mau ndak. 

Seandainya de’e gak mau yawes kita nyari lagi. Jadi kadang ada 

yang nolak juga. Biasanya yang suka nego-nego gitu marketing, 

emang marketing lebih sulit. Marketing masalah e jual product 

sulit. (A5-F3-2) 

Peneliti : kalo naek jabatan gitu naek apa gak? 

Infroman 3 : mesti dapet, jadi SK nya juga baru. Tapi gak langsung bulan itu. 

Mesti kalo jabatan, pangkat naik. 

Peneliti : kalo cuti melahirkan gajinya tetep dibayarkan? 

Informan 3 : tetep, tetep dibayar, kecuali kalo apa itu seandainya de’e tidak 

sesuai yang ditentukan ehh..apa ya syaratnya. Katakanlah kaya 

awal kita bekerja kan biasanya nulis pesyaratan kaya perjanjian 

aku gak boleh hamil selama satu tahun tiba-tiba sebelum satu tahun 

de’e hamil kita ndak ngeluarkan. (A4-F3-1) (A5-F3-3) 

Peneliti : tapi boleh hamil ya? 

Informan 3 : iya boleh. tapi nanti tapi nggak di gaji, nah itu, bedanya itu tok, 

soalnya dari awal kita ada perjanjiannya toh ndak boleh hamil. 

(A4-F3-2) 

Penliti : tapi kalo ada yang hamil setelah satu dibayar ya? 

Informan 3 : ha’ah iya kalo uda lewat satu tahun, hamil ya dibayar. Namanya 

unpaid lift kalo yang itu yang gak dibayar, unpaid lift. (A5-F3-3) 

Peneliti : soalnya nggak sesuai perjanjian itu ya? 

Informan 3 : iya… 

Peneliti : yaudah itu aja ya mbak, soalnya mau konfirmasi aja, soalnya 

mbak M kan yang tau  

Informan 3 : iya gak papa, kalo itu sih umum ya. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 

(Research Note) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESEARCH NOTES 

18 November 2013 

 Selama melakukan observasi dan mengumpulkan data-data di Bank X 

Cabang Kediri, peneliti melihat ada tiga orang teller, terdiri dari 2 orang laki-laki 

dan seorang perempuan, hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan 1. 

Peneliti menanyakan kepada SHW, tentang hal tersebut. 

Peneliti : mbak, kalo disini tellernya malah 2 cowok nya ya. 

SHW  : iyo vin. 

Peneliti : kan biasanya kalo teller di bank lain banyak seng cewek ya 

mbak? 

SHW  : iya she banyakan gitu, tapi tergantung pas dia ngelamar itu 

kemampuane    

gimana masio cowok ya gak masalah. 

 Karena tidak ingin mengganggu SHW dalam bekerja, peneliti terus 

melakukan observasi di Bank X. pada pukul 11.30 WIB karyawan Bank X 

istirahat bekerja, namun ada beberapa karyawan di back office yang masih terus 

bekerja. Kemudian peneliti bertanya kepada informan 1. 

Peneliti : mbak itu kok orang operasional sek kerja? 

Informan 1 : yo itu nyelesaino tugase sek 

Peneliti : gak popo gitu itu?  

Informan 1 : ya gak papa kan itu tergantung dianya sendiri mau istirahat 

sekarang apa ntaran. Palingo abis ini ya istirahat orange. 

25 November 2013 



 

 

 

 

Informan 1 : iku lho mbak X biyen gak gelem dipindah, soale de’e kan deket 

karo pimpinan. 

Peneliti  : tapi dia wes ikut pendidikan? 

Informan 1 : y awes, terus dijadiin supervisor, aslinya mau dipindah tapi mboh 

kaya’e mbak X bilang ke pimpinan kalo gak mau akhire tetap di 

Cabang Kediri. 

Peneliti : enak ya (hahahhahaha), kamu kok gak gitu? 

Informan 1 : nek aku sih ya mau gimana uda tugas dari perusahaan kan juga 

ntar dapet pengalaman baru di tempat seng baru. Jadi ya semua itu 

ada keuntungan dan kerugiannya. 

Peneliti : y awes aku besok mau wawancara ndek mbak X ya, tolong 

tanyakno bisane kapan.. 

25 November 2013 

Ketika makan malan bersama dengan informan 1 dan dua rekan kerjanya 

yang berinisial EPA dan SHW, SHW mengungkapkan jika dia menolak untuk 

dipindah keluar kota ketika dia mendapatkan promosi jabatan. Hal tersebut 

sebenarnya tidak dibolehkan oleh perusahaan, semua karyawan yang 

mendapatkan promosi jabatan dan dipindah tugaskan harus bersedia, jika 

karyawan tersebut menolak harus di awal perjanjian. Namun, SHW mengatakan 

bahwa dia mengenal dengan baik pimpinan Bank X Cabang Kediri, sehingga dia 

tetap ditugaskan di Bank X Cabang Kediri. Namun, EPA terlihat takut untuk 

mengungkapkan hal tersebut. 

Informan 1 : iki lho mbak SHW enak gak sido dipindah toh mbak? 



 

 

 

 

EPA  : iya soale kan deket sama ituuuu (melirik sambil SHW sambil 

tersenyum) 

SHW   : hahahhaha (tertawa) iya sih aku gak jadi soale pas mau dipindah 

aku  

bilang pimpinan. 

 Mengetahui peneliti mencatat hal tersebut EPA langsung mengatakan 

bahwa hal itu perlu untuk di tulis. 

EPA   : (melirik SHW) gak usah gak kok gak gitu 

Peneliti : gak papa kok mbak 

 Melihat EPA kurang bisa bekerja sama dalam penelitian ini peneliti 

merasa dia akan menghubungi SHW sebagai informan 2. 

Setelah itu informan 1, SHW dan EPA membicarakan tentang klaim 

asuransi yang akan diajukan informan 1 untuk proses kelahiran anaknya, SHW 

dan EPA mengatakan bahwa pada saat ini Bank X sedang mengalami masalah 

financial, sehingga klaim asuransi susah untuk diberikan secara cepat oleh pihak 

perusahaan. SHW sebagai supervisor juga mengatakan bahwa ada salah satu 

karyawan laki-laki yang mengundurkan diri karena merasa dia harus menjaga dua 

anaknya dan orang tuanya yang sedang sakit. Karyawan tersebut  adalah seorang 

single parent, pada awalnya sering tidak masuk karena orang tuanya sakit dan 

tidak dapat menjaga anak-anaknya. Karena jam kerja di Bank yang tidak fleksibel 

karyawan tersebut akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan menjadi 

seorang wiraswasta agar mempunya waktu untuk menjaga orang tua dan ke dua 

anaknya. 

26 November 2013 



 

 

 

 

 Setelah mempelari hasil wawancara dengan informan 1 dan 2 peneliti 

merasa perlu untuk memastikan hasil wawancara tersebut dengan seseorang yang 

mengetahui praktek manajemen sumber daya manusia di Bank X. 

Peneliti : mbak manager sdm e kenal a? 

Informan 1 : sopo yo wong HR, mbak EY ae tah dia staff HR 

Peneliti : bisa a ngubungi mbak EY, ntar nd rumah’e ae  

Informan 1 : aku gak ta rumahe soale gak patio deket, dia kan orang dari pusat 

soale. Yo tak usahain ben iso ketemu. 

Peneliti : eh kan lembur di Bank mu itu cowok cewek sama ae ya. 

Informan 1  : iya, sama 

Peneliti : kalo menurutmu itu lembur bagi karyawan perempuan yang 

sudah berkeluarga menggangg waktu dengan keluarga gak? 

Informan : gak sih soale aku lembur ya cuma akhir bulan tok, terus kalo 

misale ada kerjaan yang belum selesai. Tapi itu juarang pol wes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III 

(Historying) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HISTORYING  

16 November 2013 

Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing skripsi untuk 

melanjutkan penelitian yang akan di lakukan di Kediri, peneliti meminta surat izin 

melakukan penelitian di Bank X Cabang Kediri. Peneliti  berencana 

melaksanakan penelitian pada tanggal 18 November 2013 setelah peneliti 

membuat kesepakatan dengan informan 1. Peneliti menyiapkan keberangkatan ke 

Kediri dengan membawa proposal penelitian, daftar pertanyaan yang akan 

ditanyakan serta memesan travel untuk tanggal 17 November pukul 13.00 WIB. 

Karena peneliti merencanakan melakukan penelitian selama seminggu di Kediri 

peneliti juga membawa beberapa barang pribadi karena juga akan menginap 

selama di Kediri. Setelah barang-barang telah disiapkan peneliti mengkonfirmasi 

kepada informan 1 bahwa peneliti akan berangkat ke Kediri keesokan harinya. 

17 November 2013 

 Setelah menunggu travel agak lama karena datangnya sekitar pukul 14.00 

WIB, akhirnya peneliti dijemput. Perjalanan ke Kediri sekitar 4 jam setengah, ini 

lebih lama dibandingkan di yang dikatakan oleh informan 1 yang mengatakan 

perjalanan Malang-Kediri hanya 2 jam setengah, hal ini mungkin karena kondisi 

hujan deras yang memang pada bulan November ini musim penghujan, sehingga 

menimbulkan kemacetan di daerah Pujon. Selain itu, perjalanan dengan 

menggunakan travel memang relatif lebih lama karena harus menjemput dan 

mengantar penumpang satu per satu. Peneliti sampai di rumah informan 1 pada 

pukul 18.45 WIB. Informan 1 merupakan karyawan Bank X yang telah 

berkeluarga dan memiliki 1 orang anak-anak laki-laki yang ber usia 3 tahun 



 

 

 

 

bernama VZ. Setelah sampai peneliti disambut anak informan satu yang sangat 

ceria, karena peneliti dan informan 1 memiliki hubungan keluarga yang dekat. 

Setelah membersihkan diri peneliti, informan 1 mengajak peneliti untuk makan 

malam terlebih dahulu. Sekitar pukul 22.00 WIB peneliti menyakan bagaimana 

rencana wawancara yang akan dilakukan keesokan harinya. Informan 1 

mengatakan dia bisa melakukan wawancara. Informan 1 sedang cuti hamil jadi 

tidak masuk kerja untuk beberapa bulan. 

18 November 2013 

 Setelah sarapan pagi sekitar pukul 09.00 WIB peneliti menanyakan apakah 

informan 1 bersedia untuk di wawancarai atau tidak. Informan 1 terlihat merasa 

belum berkenan karena mungkin informan 1 memiliki anak yang masih kecil 

informan 1 masih ingin bermain dengan anaknya. Peneliti merasa tidak keberatan 

dengan hal tersebut karena peneliti juga sangat suka bermain dengan anak kecil. 

Informan 1 dan peneliti menunggu VZ untuk tidur siang agar suasana ketika 

wawancara bisa tenang. Namun hingga jam 15.00 WIB VZ tidak kunjung tidur, 

sampai akhirnya VZ tidur pada pukul 17.00 WIB. Karena informan 1 terlihat 

sangat kelelahan peneliti tidak enak hati untuk meminta izin melakukan 

wawancara. Pada akhirnya informan 1 menanyakan beberapa hal kepada peneliti 

mengenai penelitian yang akan dilakukan peneliti. Informan 1 menanyakan 

informasi apa saja yang dibutuhkan oleh peneliti, peneliti pun menjelaskan apa 

saja yang dibutuhkan, menjelaskan beberapa pertanyaan yang akan diajukan. 

Peneliti mengungkapkan bahwa wawancara harus direkam agar dapat dibuktikan 

kebenarannya, namun informan 1 menolak dikarenakan kurang nyaman. Peneliti 

terus merayu informan 1 agar mau wawancaranya direkan namun informan 1 



 

 

 

 

tetap menolak. karena tidak ingin  terlihat terus memaksa peneliti mencoba untuk 

menyampaikain keinginan peneliti agar bisa melakukan observasi di tempat kerja 

informan 1, informan 1 pun menyetujui hal tersebut. Peneliti pun memutuskan 

untuk melakukan penelitian terlebih dahulu di Bank X, sebelum melakukan 

wawancara, karena informan 1 tidak berkenan untuk direkam peneliti merasa 

bingung dan tidak yakin apabila wawancara hanya tidak direkam. 

19 November 2013 

 Peneliti tidak bisa mengunjungi tempat kerja (Bank X) pada pagi hari, 

karena informan 1 harus melakukan pekerjaan rumah tangga, dan mengurus VZ, 

informan 1 berjanji untuk mengantar peneliti ke Bank X pukul 11 WIB. Setelah 

informan 1 siap, dan VZ dititipkan kepada pembantunya dan dibujuk untuk 

bermain ke tetangga, peneliti pun berangkat ke Bank X yang letaknya tidak jauh 

dari tempat tinggal informan 1. Setelah sekitar 15 menit perjalanan informan 1 

dan peneliti sampai di Bank X. Pada awalnya rekan-rekan kerja informan 1 

menyapa dan mengungkapkan kerinduan mereka kepada informan 1 karena sudah 

lama tidak bekerja. Kemudian informan 1 memberi tahu beberapa rekan kerjanya 

bahwa saya adalah saudara informan 1 dan ingin melakukan pengamatan di Bank 

X, namun informan 1 meminta kepada rekan-rekan kerja agar bersikap seperti 

biasa dan tidak memberi tahu kepada pimpinan. Setelah rekan kerja menyutjuinya 

peneliti dengan cepat melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dirasa perlu 

untuk tujuan penelitiannya, sedangkan informan 1 melakukan beberapa urusannya 

di Bank X. peneliti melakukan beberapa pengamatan terhadap kegiatan para 

karyawan. Peneliti mendapatkan beberapa hasil yang sesuai dengan tujuan 

penelitian diantaranya foto-foto yang menunjukkan bahwa beberapa bidang 



 

 

 

 

pekerjaan yang biasanya diisi oleh karyawan perempuan ternyata di Bank diisi 

oleh karyawan laki-laki, demikian pula sebaliknya posisi-posisi jabatan strategis 

ternyata diisi oleh karyawan perpempuan. Pada awalnya peneliti merasa malu 

untuk melihat-lihat keadaan sekitar, namun peneliti memberanikan diri untuk 

melihat bagaimana lingkungan kerja dan kegiatan para karyawan serta 

mengabadikan beberapa foto. Pengamatan ini selesai pada pukul 13.00 WIB, 

kemudian peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Bank X. 

20 November 2013  

 Informan 1 masih tidak berkenan untuk melakukan wawancara dengan 

direkam, peneliti meyakinkan bahwa rekaman tersebut hanya menjadi alat bukti 

kemudian hasil wawancara akan diketik menjadi transkrip wawancara. Namun 

informan 1 masih belum berkenan. Pada pukul 13.00 WIB informan 1 memberi 

tahu kepada peneliti bahwa dia akan ke Bank X untuk menukarkan sejumlah 

uang. Hal ini tidak dilewatkan oleh peneliti untuk ikut ke Bank X. setelah sampai 

di Bank X pada pukul 13.30 WIB peneliti langsung melakukan pengamatan di 

Bank X dan melihat kegiatan bekerja para karyawan. Tidak ada hal baru yang 

ditemukan oleh peneliti. Peneliti menganggap tidak hal-hal diskriminatif kepada 

karyawan perempuan di Bank X, namun hal ini perlu dibuktikan dengan 

wawancara mendalam. Setelah pulang ke rumah informan 1, peneliti 

mengungkapkan bahwa besok peneliti akan kembali ke Malang karena ada 

sesuatu hal yang ingin dikerjakan di Malang. Peneliti merasa tidak enak hati 

apabila menginap selama seminggu di rumah informan 1, peneliti juga ingin 

menanyakan kepada teman-teman yang juga mengambil metode penelitian 

kualitatif tentang keadaan informan yang menolak wawancaranya untuk di rekam. 



 

 

 

 

Selain itu, peneliti juga mengungkapkan kepada informan 1 untuk menfasilitasi 

pertemuannya dengan manajer SDM Bank X untuk dijadikan informan juga, 

karena peneliti merasa manajer SDM juga mengetahui informasi tentang praktek 

Equal Employment Opportunity. Peneliti kemudian memesan travel untuk hari 

esoknya. 

 

21 November 2013 

 Pada pukul 07.30 WIB peneliti berpamitan pulang ke Malang. Sekitar 

pukul 12.30 WIB peneliti baru sampai di Malang, peneliti langsung membuat janji 

dengan teman-teman yang juga mengambil metode kualitatif untuk penelitian 

skripsi, pertemuan ini berlangsung di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya. 

Pukul 14.00 WIB peneliti bertemu dengan teman-teman dan berkonsultasi. 

Setelah berkonsultasi di dapatkakan jawaban bahwa tidak masalah apabila 

informan tidak bersedia untuk direkam, peneliti bisa mengambil foto ketika 

melakukan wawancara dengan informasi, karena itu termasuk kode etik penelitian 

apabila informan tidak bersedia dengan salah satu prosedur penelitian. Peneliti 

merasa sangat lega dengan jawaban tersebut. Namun, peneliti tidak puas dengan 

jawaban tersebut. Kemudian peneliti menghubungi asisten dosen yang dulu 

pernah mengatakan bahwa thesisnya menggunakan metode kualitatif. Peneliti 

menanyakan tentang metode wawancara melalui BBM, dan ternyata beliau 

menjawab dengan hal yang sama bahwa hal itu merupakan kode etik penelitian. 

Hal ini tidak membuat puas peneliti, kemudian peneliti mencari beberapa buku 

referensi mengenai metode kualitatif, kemuadian peneliti menemukan buku yang 

dikarang oleh Sugiyono, yang mengatakan bahwa memang tidak masalah apabila 



 

 

 

 

informan merasa tidak nyaman untuk direkan wawancaranya, peneliti bisa 

mengambil foto untuk membuktikan keabsahan datanya. Peneliti sangat senang 

dengan informasi yang di dapat pada hari ini. Kemudian peneliti memutuskan 

untuk kembali ke Kediri pada tanggal 24 November 2013. 

 

 

22 November 2013 

 Informan 1 menanyakan kepada peneliti bagaimana kelanjutan dari 

penelitian yang akan dilakukan, peneliti memohon kepada informan 1 agar 

kegiatan wawancara dapat dilakukan dengan direkam. Mungkin karena melihat 

kegigihan dari peneliti akhirnya informan 1 setuju, dengan catatan jika peneliti 

ingin mewawancarai rekan kerjanya yang lain tidak boleh memaksa, karena 

ditakutkan rekan kerjanya membocorkan penelitian tersebut kepada pimpinan. 

Informan 1 menyetujui hal tersebut.  

 Pukul 14.00 WIB peneliti mempelajari apa saja yang akan ditanyakan 

dalam kegiatan wawancara berhubungan dengan penelitian, kemudian 

menambahkan beberapa pertanyaan tambahan, serta mendaftar beberapa data 

yang kira-kira dibutuhkan dalam melengkapi penelitian. 

24 November 2013 – 25 November 2013 

 Peneliti berangkat ke Kediri menggunakan travel pukul 13.30 WIB, dan 

akhirnya sampai di rumah informan 1 sekitar pukul 16.30 WIB karena penumpang 

travel yang sedikit sehingga waktu tempuh perjalanan lebih cepat dari biasanya. 

Setelah samapai di rumah informan 1, peneliti mengkonfirmasi apakah besok 

informan 1 dapat melakukan wawancara, dan informan pun menyetujuinya.  



 

 

 

 

 Keesokan harinya, peneliti sudah tahu bahwa kegiatan wawancara tidak 

dapat dilakukan pada pagi hari karena kesibukan informan 1 yang sedang cuti, 

walaupun di rumah ada pembantu, namun karena sedang cuti informan 1 ingin 

memanfaatkan waktunya dengan VZ. Karena ingin suasana yang tenang ketika 

melakukan wawancara, peneliti dan informan 1 menunggu sampai VZ tidur siang, 

namun seperti biasa karena VZ adalah anak yang aktif dan sangat ceria VZ sangat 

senang ketika peneliti datang dan terus mengajak bermain peneliti. Setelah 

menunggu akhirnya VZ tidur sekitar pukul 15.15 WIB. Kemudian informan 1 dan 

peneliti melakukan kegiatan wawancara. Isi wawancara dapat dilihat di transkrip 

wawancara Lampiran 1, lembar 1.  

 Kegiatan wawancara selesai sekitar pukul 16.04 WIB, selama wawancara 

terlihat informan 1 sangat mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti, 

karena informan 1 merupakan karyawan senior di Bank X. Namun karena 

pertanyaan yang diajukan sangat banyak, informan 1 terlihat kelelahan dalam 

menjawab seluruh pertanyaan, karena VZ terbangun dan informan 1 sudah terlihat 

kurang nyaman dan lelah peneliti menyelesaikan kegiatan wawancara. 

 Setelah mendengar hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan adanya 

fakta bahwa  asuransi kesehatan yang diberikan di Bank X tidak sama antara 

karyawan laki-laki dan perempuan. Serta ketika wawancara telah selesai informan 

1 mengungkapkan bahwa ada salah satu rekan kerjanya yang menolak untuk 

dipindah tempat kerjanya ketika mendapatkan promosi. Dari fakta tersebut 

peneliti memutuskan untuk meminta informan 1 menfasilitasi pertemuan dengan 

salah satu rekan kerjanya tersebut yang menjabat sebagai supervisor. Informan 1 

mengungkapkan bahwa nanti sore setelah jam kerja, informan 1 dan dua orang 



 

 

 

 

rekan kerjanya akan melakukan pertemuan. Pertemuan ini merupakan pertemuan 

rutin yang dilakukan sebulan sekali oleh informan 1 dan rekan kerjanya untuk 

makan malam, informan 1 mengajukan agar peneliti ikut untuk makan malam 

untuk menjalin kedekatan dengan rekan kerjanya, yang mungkin akan 

mengungkapkan fakta-fakta lainnya. Informan 1 sangat senang dan menyetujui 

gagasan tersebut. 

 Pada pukul 16.55 WIB peneliti, informan 1, dan VZ pergi ke salah satu 

tempat makan di sebuat pusat perbelanjaan di Kediri. Ternayata rekan kerja 

informan 1 telah tiba lebih dulu. Setelah duduk peneliti berkenalan dengan kedua 

rekan kerja informan 1, SHW menjabat sebagai operations supervisor, sedangkan 

EPA menjabat sebagai branch back office. Setelah berkenalan, kami semua makan 

bersama sambil bercerita tentang tujuan peneliti datang ke Kediri. SHW 

menanyakan tentang kegiatan kuliah peneliti. Setelah cukup akrab peneliti 

mencoba bertanya tentang adanya karyawan yang tidak mau dipindah ke tempat 

kerja di kota lain ketika mendapatkan promosi. SHW langsung menjawab bahwa 

dia juga begitu ketika mendapatkan promosi, walaupun menolah SHW tetap 

dipromosikan, namun terlihat EPA tidak senang dengan pernyataan SHW yang 

dirasa membocorkan rahasia perusahaan. EPA terlihat takut apabila hal tersebut 

ditulis dalam transkrip penelitian. Namun, peneliti meyakinkan bahwa semua 

informan dan instansi disamarkan namanya. Karena terlihat EPA tidak bersedia, 

peneliti memutuskan untuk menjalin kedekatan terlebih dahulu sebelum 

melakukan wawancara. 

 Pukul 19.00 WIB acara makan malam selesai. Setelah sampai dirumah 

peneliti menyampaikan inginmelakukan wawancara dengan SHW agar 



 

 

 

 

mendapatkan data yang lebih mendalam serta melengkapi data. Informan 1 

kemudian membuat janji dengan SHW yang kemudian menjadi informan 2. SHW 

hanya memiliki waktu pada pagi hari sebelum berangkat kerja, karena setelah 

pulang kerja informan 2 harus menghadiri meeting. Setelah memastikan waktunya 

peneliti menyiapkan daftar pertanyaan. 

26 November 2013 

 Pukul 06.00 WIB, peneliti, informan 1 da VZ berangkat ke rumah 

informan 2 di daerah Balowerti Kediri. Sekitar pukul 06.15 WIB peneliti samapat 

di rumah informan 2 yang terletak di jalan … informan 2 terlihat sedang bersiap-

siap untuk pergi ke kantor. Informan 2 meminta maaf karena bisa melakukan 

wawancara pada pagi hari. Peneliti merasa tidak masalah dengan hal tersebut. 

Setelah informan 2 telah siap melakukan wawancara, peneliti meminta izin untuk 

merekam proses wawancara, namun informan 2 merasa kurang nyaman. Selain itu 

kehadiran VZ juga akan mengganggu hasil rekaman. Peneliti meyakinkan bahwa 

nama informan akan disamarkan, namun informan 2 tetap menolak karena alasan 

kurang nyaman dalam menyampaikan pendapat dan informasi yang diketahuinya. 

Setelah meyetujui kemudian peneliti melakukan kegiatan wawancara. Peneliti 

meminta izin untuk mengambil foto ketika proses wawancara, akhirnya informan 

2 menyetujui. Sekitar pukul 07.30 wawancara telah usai. Peneliti mengucapkan 

terima kasih dan berpamitan untuk pulang karean informan 2 juga harus bersiap 

pergi ke kantor. Hasil wawancara dapat dilihat di transkrip wawancara Lampiran 

2. 

 Setelah sampai di rumah informan 1, mengurus VZ, peneliti bertanya 

kepada informan 1 apakah bisa menyediakan data peraturan perusahaan dan data 



 

 

 

 

karyawan Bank X. Peneliti memiliki peraturan perusahaan di rumah sehinggan 

informan 1 langsung mencarikan data tersebut, untuk data karyawan peneliti 

meminta rekan kerjanya untuk mengirim melalui email. Peneliti juga meminta 

surat izin telah melakukan penelitian kepada informan 1 yang juga disetujui. Pada 

pukul 13.00 WIB peneliti menanyakan kepada informan 1 apakah bisa mengantar 

peneliti ke rumah staff HR. kemuadian karena informan 1 tidak mengetahui 

dimana rumah staff HR tersebut, informan 1 mengubungi staff HR yang menjadi 

informan 3, namun hingga sore informan 3 tidak kunjung member tahu dimana 

rumahnya. Akhirnya pada pukul 21.00 WIB informan 3 memebri tahu bahwa jika 

ingin melakukan wawancara dengannya, bisa dilakukan di kantor saja. 

Mengetahui hal tersebut peneliti meminta waktu pada jam istirahat dalam 

melakukan wawancara, dan ternyata informan 3 menyetujuinya. 

27 November 2013  

 Setelah mempelajari hasil wawancara dengan informan 1 dan 2, karena 

menurut peneliti sebagai staff HR informan 3 lebih memiliki pengetahuan tentang 

praktek sumber daya manusia di Bank X, peneliti menyiapkan beberapa 

pertanyaan tambahan. pada pukul 10.45 WIB peneliti diantarkan oleh pembantu 

informan 1 ke Bank X di jalan Erlangga No. 19. sekitar pukul 11.00 WIB peneliti 

sampai di Bank X, kemudian peneliti meminta izin kepada security bahwa peneliti 

telah membuat janji dengan informan 3. Peneliti diminta menunggu terlebih 

dahulu, setelah menunggu tidak begitu lama. Informan 3 menemui peneliti dan 

menanyakan apakah peneliti yang membuat janji dengannya, setelah memastikan 

peneliti dipersilahkan duduk di meja sebelah CS. Karena tidak saling mengenal 

peneliti dan informan 3 berkenalan terlebih dahulu. Setelah berkenalan dan 



 

 

 

 

menjelaskan maksud kedatangan dari peneliti. Peneliti menjelaskan tentang 

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, dan meminta izin untuk merekam 

proses wawancara. Pada awalnya informan 3 menolak karena tidak nyaman, 

namun peneliti meyakinkan informan 3. Setelah informan 3 setuju peneliti merasa 

sangat senang, sekitar pukul 11.20 WIB proses wawancara dimulai, di sela-sela 

wawancara informan 3 bertanya tentang skripsi dan KKN peneliti di mana, dan 

mengapa peneliti tidak melakukan penelitian di tempat KKN, setelah menjelaskan 

secara singkat wawancara dilanjutkan. Peneliti meminta izin kepada informan 3 

untuk mengambil foto proses wawancara, pada awalnya informan 3 menolak 

tetapi karena peneliti terus meminta akhirnya informan 3 menyetujui. 

 Wawancara selesai sekitar pukul 12.09 WIB, setelah itu peneliti meminta 

izin untuk melakukan pengematan di Bank X sampai jam kerja selesai. Informan 

3 tidak keberatan. Peneliti diminta untuk keruangan back office dan melihat 

kinerja para karyawan. Peneliti tidak hanya melkaukan pengamatan di back office 

namun juga di front office. Pada pukul 16.00 WIB peneliti berpamitan kepada 

informan 3, informan 2 dan EPA  yang sudah saling kenal, setelah itu peneliti 

berterima kasih kepada seluruh karyawan Bank X karena telah diizinkan untuk 

melakukan wawancara serta pengamatan. Pukul 16.10 WIB peneliti pulang ke 

rumah informan 1. 

 Setelah sampai di rumah informan 3 peneliti mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya atas bantuan informan 1 dalam melakukan penelitian peneliti. 

Peneliti juga meminta izin untuk kembali ke Malang keesokan harinya pukul 

07.00 WIB. 



 

 

 

 

 Pada pukul 19.00 peneliti mengajak informan 1 dan VZ untuk berjalan-

jalan di salah satu pusat perbelanjaan di Kediri. Namun, karena informan 1 merasa 

kelelahan, maka peneliti pergi berdua dengan VZ dengan diantar informan 1. 

Peneliti merasa harus berterima kasih atas segala bantuan informan 1, jadi peneliti 

bermaksud untuk membelikan mainan yang disukai oleh VZ di sebuah toko 

mainan di tempat perbelanjaan tersebut. Sekitar pukul 20.15 WIB, peneliti dan VZ 

dijemput oleh informan 1. 

28 November 2013 

 Pukul 07.20 WIB peneliti berpamitan untuk pulang ke Malang. Peneliti 

memastikan apakah data karyawan telah dikirim, informan 1 menjawab bahwa 

data tersebut telah dikirim oleh rekan kerjanya di Bank X. 

 Peneliti sampai di Malang sekitar pukul 11.30 WIB. Setelah sampai 

peneliti langsung mengecek email di handphone, ternyata memang ada sebuah 

email dari SHW selaku informan 2, setelah dilihat ternyata data tersebut harus log 

in Docstoc, da hanya bisa diakses oleh karyawan Bank X. kemudian peneliti 

langsung memberi tahu informan 1 bahwa peneliti tidak bisa mengakses data 

karyawan yang telah dikirimkan. Peneliti merasa bingung karena peneliti untuk 

sementara waktu tidak dapat kemabali ke Kediri karena harus pulang ke Kalibaru 

keesokan harinya. Kemudian informan 1 akhirnya meminta rekan kerjanya yang 

berada di Jember untuk mencetak data karyawan, yang keesokan harinya peneliti 

akan mengambil hasil cetakan tersebut di Bank X Cabang Jember. Peneliti merasa 

lega karena ada jalan keluar. 

29 November 2013 



 

 

 

 

 Pada pukul 06.00 WIB peneliti dijemput travel tujuan Jember. Peneliti 

memang selealu memesan travel tujuan Jember, karena tidak hanya tidak ada 

travel tujuan Kalibaru, jarak anatara Jember dan Kalibaru relatif dekat sekitar 1 

jam perjalanan. Di Jember peneliti akan dijemput orang tua. Sekitar pukul 11.30 

WIB peneliti sampai di Jember, setelah itu peneliti langsung diantar orang tua ke 

Bank X Cabang Jember untuk mengambil data karyawan. Setelah sampai di Bank 

X peneliti meminta izin untuk bertemu dengan LR yang bekerja sebagai teller. 

Setelah menunggu sekitar 15 menit, karena LR masih melayani nasabah. Karena 

melihat kehadiran peneliti LR langsung mengenali bahwa saya adalah saudara 

informan 1, dan langsung menyerahkan cetakan data karyawan. Setelah berbasa-

basi sebentar, peneliti langsung berpamitan kepada LR dan berterima kasih atas 

bantuan LR.  

 Setelah data-data telah cukup peneliti akan melakukan analisis data yang 

telah di dapat selama lebih kurang 2 minggu. 

 Sekitar pukul 21.00 WIB peneliti mencoba untuk mendengarkan semua 

hasil rekaman, setelah itu mentranskrip hasil wawancara pertama dengan 

informan 1.  

30 November – 1 Desember 

 Karena pada malam harinya peneliti merasa sangat lelah, keesokan harinya 

peneliti melanjutkan mentranskrip hasil wawancara dengan informan 1. Kegiatan 

menstranskrip wawancara dengan informan 1 dan 3 selesai pada tanggal 1 

Desember 2013. Untuk informan 2 peneliti menstranskrip hasil wawancara berupa 

catatan karena informan 2 menolak untuk merekan proses wawancara. Selain itu 



 

 

 

 

peneliti juga mentrsakripkan data-data yang diambil dari lapangan, memindahkan 

foto-foto hasil observasi, dan membaca dokumen perusahaan. 

2 Desember – 11 Desember 2013 

 Peneliti melakukan analisis data dengan membaca hasil transkrip 

wawancara, data lapangan dan catatan lapangan. Peneliti mencoba memahami 

semua informasi yang di dapatkan selama penelitian untuk melihat mana saja 

informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Setelah itu peneliti menganalisis 

lebih detail dengan cara mengklasifikasikan data-data yang diperlukan dalam 

kode-kode sesuai dengan aspek-aspek yang akan diteliti, proses coding  ini 

denngan cara memberikan kode-kode di setiap kategori-kategori data untuk 

memudahkan peneliti dalam memaknai data yang didapat. 

 Setelah data di klasifikasikan dan dilabeli dalam kategori sesuai aspek-

aspek yang diteliti. Peneliti pada awalnya merasak kesulitan dalam 

menklasifikasikan data, hal ini dikarenakan banyaknyanya data yang harus dibawa 

dan diteliti. Karena membutuhkan konsentrasi dalam mengkategorikan proses 

coding  ini memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah itu peneliti hasil dari 

proses coding  ini di sajikan oleh peneliti dalam bentuk naratif sesuai dengan 

aspek yang diteliti.  

 Proses selanjutnya adaalah memaknai data yang telah ditampilkan, 

memaknai data atau mengintepretasikan data tidak hanya berasal dari data yang di 

dapat peneliti dari wawancara, namun juga peneliti harus memaknai data dari 

hasil observasi, data lapangan, dokumen perusahaan dan literature. Sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang valid dan realibel. Setelah memaknai data, 



 

 

 

 

peneliti memasukkan data dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan 

sebelumnya untuk memperoleh hasil penelitian.  

 Setelah analisis data selesai, peneliti melaporkan hasilnya kepada 

pembimbing. 

16 Desember 2013 

 Peneliti masih harus merevisi hasil analisis data karena menurut 

pembimbing, data wawancara yang ditampilkan masih belum direduksi dan 

merupakan data mentah. Ternyata setelah melihat penelitian terdahulu, data yang 

ditampilkan merupakan hasil wawancara yang merupapkan pokok informasi 

pentingnya saja. Setelah itu, peneliti mengulangi proses coding  lagi untuk 

mendapatkan pokok informasi yang penting. 

 Setelah analisis data selesai, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang 

di dapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan 

selama proses penelitian. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN IV 

(Penelitian Terdahulu) 



 

 

 

 

LAMPIRAN IV 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Judul  Metode Penelitian Hasil (Temuan) Penelitian 

1. Baseline Study 

Kesetaraan Gender di 

UIN Malang, 2006, M 

Mahpur  

Studi evaluasi-

deskriptif 

1. Menunjukkan adanya netralitas gender atau yang disebut dengan gender 

blind 

2. Isu gender masih merupakan isu yang menjadi bagian dari kesadaran 

personal dan bukan merupakan kesadaran kolektif 

3. Perempuan yang menduduki posisi strategis sangat minim baik pada lvel 

pembuat kebijakan maupun tingkat tenaga pengajar dan pegawai. 

4. Berbagai upaya yang dilaksanakan oleh UIN Malang untuk 

merealisasikan kesetaraan gender adalah dengan memberikan peluang 

yang sama bagi seluruh sivitas akademika baik laki-laki maupun 

perempuan untuk mendapatkan posisi tertentu di lingkungan UIN 

Malang 

2. Persepsi Pekerja 

Tentang Kesetaraan dan 

Keadilan Gender dalam 

Pelaksanaan Peraturan 

Kerja di PTS. 

Kabupaten Purwakarta, 

Mix Method 1. Menunjukkan bahwa persepsi pekerja laki-laki dan perempuan 

tentang pelaksanaan peraturan upah, jaminan sosial, masa cuti, 

perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan termasuk 

dalam kategori baik dengan nilai rataan skor sebesar 4,17. 

2. Hasil uji korelasi antara variabel karakteristik individu dengan empat 

indikator pelaksanaan peraturan kerja menunjukkan hubungan yang 



 

 

 

 

Provinsi Jawa Barat, 

2011, Rny Juliani 

nyata atau signifikan. 

3. Persepsi pekerja tentang pelaksanaan peraturan kerja ditinjau dari 

konsep KKG dikategorikan baik/adil dan setara antara laki-laki dan 

perempuan dengan nilai rataan skor sebesar 3,77. 

4. Hasil uji korelasi antara variabel karakteristik individu dengan 

persepsi pekerja tentang pelaksanaan peraturan kerja perusahaan 

ditinjau dari konsep KKG tidak terdapat hubungan yang nyata. 

5. Pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja masih 

belum maksimal karena tidak ada dokter yang jaga di poliklinik dan 

obat-obatan P3K tidak lengkap. 

 

3. Efektifitas Ratifikasi 

Konvensi ILO No. 111 

terhadap Penghapusan 

Diskriminasi 

Perempuan di Kota 

Makassar, 2011, Selvy 

Anggriani Syarif 

Kualitatif – studi 

kasus 

1. Akses untuk mendapatkan pekerjaan: masih banyak tersegmentasikan 

pada pekerjaan dan jabatan yang terfeminisasi. 

2. Akses untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan: sesuai 

dengan posisi dan jabatan. 

3. Akses kenaikan pangkat sesuai dengan pengalaman: kesempatan 

yang sama dalam mengakses kenaikan pangkat berdasarkan 

pengalaman kerja bagi pekerja tetap. 

4. Keamanan masa kerja: di bidang jasa perhotelan, beberapa pekerja 

perempuan yang memutuskan menikah diberhentikan oleh 



 

 

 

 

perusahaan. Mendapatkan dana pesnsiun yang memadai. 

5. Akses mendapatkan upah yang layak: bagi yang sudah menikah tidak 

mendapatkan tunjangan suami dan anak. 

6. Kondisi kerja: jumlah jam kerja masih sedikit, tidak semua tempat 

kerja memiliki jam kerja hingga malam hari memberikan fasilitas 

penunjang keamanan dan kesehatan, cuti haid tidak dibayar. 

4. 

 

Perlindungan Bagi 

Tenaga Kerja 

Perempuan di Indonesia 

Ditinjau dari Konvensi 

ILO Nomor 111 dan 

Implementasinya di 

Indonesia (Studi 

Penelitian di  PT. 

TELKOM Divisi 

Regional I Sumatera 

Utara, 2008, Eny 

Demeria 

Kualitatif - analisis 1. PT. TELKOM telah melaksanakan Konvensi ILO Nomor 111 

tersebut, bahkan bila diperhatikan dari beberapa pasal PKB PT. 

TELKOM maka yang selalu pertama kali diperhatikan adalah pihak 

perempuan. 

2. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan meyangkut 

penggajian pada posisi yang sama, begitu pula terdapat kesempatan 

yang sama kepada seluruh karyawan untuk menjalankan ibadah 

menurut keyakinan masing-masing. 

5. Advancing Women and 

Leadership in This Post 

Discussion  1. Menunjukkan bahwa beberapa yang masih bercita-cita untuk 

mencapai posisi pemimpin menyimpulkan bahwa mustahil untuk 



 

 

 

 

Feminist, Post EEO 

Era: A Discussion of 

the Issues, 2006, 

Carolyn Noble 

sampai ke sana. 

2. Sementara yang lain telah mencapai posisi puncak meninggalkan 

posisinya karena muak pada kesulitan menggabungkan pekerjaan dan 

kehidupan keluarga. 

 

5. Job and Industry 

Gender Segregation: 

NAICS Categories and 

EEO–1 Job Groups, 

2011, Bliss Cartwright 

Kualitatif - Survey 1. Menemukan bahwa dalam industri yang memproduksi barang (alat 

berat) , usaha konstruksi lebih sedikit jumlah karyawan wanitanya. 

2. untuk industri penyedia layanan dan kesehatan memiliki banyak 

karyawan perempuan daripada karywan laki-laki. 

 

 

 


