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Abstract

Historically, domestic workers has been around a long time. Their domestically roles made them often 
underestimated. However, the legal protection they are still very concerned, even until now Indonesia 
has no law regarding the protection of domestic workers, because domestic workers act of Indonesia 
has not been enacted. Whereas legal protection to domestic workers is urgent considering the number 
of cases of abuse and violence against domestic workers, particularly female domestic workers, without 
any handling or legal process well. Therefore, the authors are interested in examining how the application 
of the theory of gender equality and inquity for domestic workers act.
This research results: Firstly, the bill is needed to protect of domestic workers. Secondly, A worker of 
either sex is the same as other workers must be paid a fair wage and good treatment as a dignified 
human being. Thirdly, The aim of this act should be the process of formalizing the PRT even though the 
workings area of domestic workers are in domestic area.
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Abstrak 

Secara historis, pekerja rumah tangga telah ada sejak lama. Peran mereka di dalam ranah domestik 
membuat mereka sering diremehkan. Namun, perlindungan hukum mereka masih sangat kurang, 
bahkan sampai sekarang Indonesia tidak memiliki Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. 
Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sangat mendesak keberadaannya mengingat jumlah 
kasus pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, terutama PRT perempuan, semakin 
bertambah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan teori kesetaraan dan 
keadilan gender bagi pekerja rumah tangga.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Indonesia sangat memerlukan UU untuk melindungi atau 
pekerja rumah tangga, sehingga RUU PRT mendesak untuk segera diundangkan. Kedua, Seorang pekerja 
baik perempuan maupun laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, sehingga harus mendapatkanhak-
haknya dengan baik sebagai manusia yang bermartabat. Ketiga, harus ada Formalisasi PRT walaupun 
kerja bidang pekerja rumah tangga berada di wilayah domestik tetapi hak-haknya sebagai pekerja harus 
diakui dan disamakan dengan pekerja di wilayah publik.

Kata Kunci: Pekerja Rumah tangga, hak asasi manusia, perlindungan hukum

A. Pendahuluan
Pekerja rumah tangga atau disingkat PRT 

(domestic workers secara historis sudah ada 
sejak lama. Perannya yang domestik menjadikan 
PRT sering dipandang sebelah mata. Padahal 
pekerjaan PRT ini sangat banyak, mulai dari 
mengasuh anak sampai membersihkan rumah. 
Namun, perlindungan hukum atas mereka masih 
sangat memprihatinkan. Inggris tercatat sebagai 
negara pertama yang mempunyai aturan mengenai 
PRT, yaitu dengan Master and Servant Act (1823). 
Negara-negara lain kemudian mengikuti jejak 
Inggris untuk membuat aturan serupa (http://www.

antislavery.org/english/campaigns/home_alone/
about_domestic_work_and_slavery.aspx, akses 
28 Desember 2011). Indonesia sendiri sampai 
saat ini belum mempunyai undang-undang khusus 
untuk melindungi PRT.

Istilah PRT sendiri sebenarnya masih jarang 
digunakan di Indonesia, kebanyakan orang 
masih menyebut PRT dengan “pembantu” 
(servant). Hal ini mengindikasikan adanya 
keengganan budaya untuk memformalkan 
hubungan antara PRT dengan majikannya. 
Dengan sifat hubungan yang informal, PRT 
sebenarnya sangat rentan mengalami kekerasan 
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fisik, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan. 
Penyelesaian terhadap kasus-kasus ini biasanya 
dilakukan secara informal. Hal ini karena PRT 
tidak mempunyai akses terhadap mekanisme-
mekanisme pengadilan hubungan industrial, 
sebagaimana diatur UU No. 13 Tahun 2003 yang 
yurisdiksinya memang hanya menjangkau tenaga 
kerja di sektor formal. 

Dilihat dari segi umur dan jenis kelamin, 
majikan lebih suka mempekerjakan perempuan 
muda, karena umumnya mereka mau dibayar 
rendah dan lebih mudah diatur. Dari sekitar 4 
juta PRT di Indonesia, 30% berusia di bawah 
18 tahun (http://nasional.kontan.co.id/v2/
read/1323770717/85112/Anggota-Komisi-IX-DPR-
desak-RUU-PRT-masuk-Prolegnas-2012-, akses 
29 Desember 2011), dan kebanyakan berjenis 
kelamin perempuan. Walaupun Konvensi ILO 
No. 100 dan 111 mewajibkan dihapuskannya 
diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan jenis 
kelamin, hal tersebut tidak berlaku terhadap PRT 
perempuan (Organisasi Perburuhan Internasional, 
2006: 21).Sampai tahun 2011, dimana ILO 
mengeluarkan konvensi khusus mengenai pekerja 
domestik, yaitu “Convention Corcerning Decent 
Work for Domestic Workers”.

Selain ketiga konvensi ILO tersebut, berbagai 
instrumen hukum, baik Internasional maupun 
nasional juga mengharuskan dihapuskannya 
diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan 
terhadap perempuan, termasuk dalam pekerjaan. 
Diantara instrumen tersebut adalah Pasal 1 
dan 2  Universal Declaration on Human Rights 
(UDHR)/Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 
(DUHAM), Pasal 2 ICCPR, dan CEDAW. Dalam 
Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita(Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women) (CEDAW), penghapusan diskriminasi 
terhadap perempuan secara umum diatur dalam 
Pasal 1, dan dalam Pasal 14 khusus diatur 
mengenai penghapusan diskriminasi dalam 
bidang pekerjaan.

Di Indonesia, masalah kesetaraan hak 
dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan 
dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, 
kemudian persamaan dalam bidang pekerjaan 
diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945. Dalam UU 
39 Tahun 1999 tentang HAM, persamaan dalam 
bidang pekerjaan antara perempuan dan laki-laki 
diatur dalam Pasal 38-41. Namun, kenyataan 
menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif 
terhadap perempuan di bidang pekerjaan, 
khususnya PRT masih banyak ditemui. 

Berdasarkan temuan JALA, PRT di 10 kota 
di Indonesia memperlihatkan ada permasalahan 

struktural dan kultural terhadap PRT seperti 
gaji rendah, gaji tidak dibayar, potongan upah, 
tidak adanya hari libur, waktu istirahat tidak 
cukup, waktu kerja lebih dari 16 jam sehari, 
sulit berkomunikasi dengan keluarga dan 
lingkungan, kekerasan dan pelecehan seksual 
sampai pembunuhan (http://news.okezone.com/
read/2011/12/14/339/542022/soal-ruu-prt-dpr-
seharusnya-malu-kepada-rakyat,akses 29 Desember 
2011). Kasus Medan (http://aceh.tribunnews.
com/2014/02/27/prt-korban-penyekapan-meninggal-
di-rs, akses 18 Maret 2014), dan kasus penyekapan 
PRT di Bogor (http://news.detik.com/read/20
14/02/26/002847/2508440/10/polisi-tetapkan-
istri-jenderal-jadi-tersangka-kasus-penyekapan-prt, 
akses 18 Maret 2014)adalah kasus kekerasan 
dan penyekapan PRT terbaru. Permasalahan 
lainnya adalah ketidakseriusan pemerintah untuk 
menjadikan PRT sebagai tenaga kerja yang 
formal, dengan hak yang sama seperti tenaga 
kerja formal lainnya. Hal ini membuat posisi PRT 
semakin rentan (vulnerable) terhadap berbagai 
pelanggaran HAM dengan penyelesaian hukum 
yang sangat tidak memadai. Walaupun Indonesia 
telah menandatangani Konvensi Pekerja Domestik 
ILO 2011, namun sampai saat ini Indonesia 
belum meratifikasinya,selain itu sampai saat ini 
Indonesia belum memiliki UU PRT. Padahal, 
UU PRT ini sangat diharapkan keberadaannya 
untuk melindungi hak-hak PRT. Tentu saja ini 
menimbulkan sebuah tanda tanya yang besar 
ada apa dengan hukum kita. Berdasarkan latar 
belakang di atas tulisan ini membahas bentuk 
perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap 
PRT, khususnya PRT perempuan dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Dengan 
rumusan masalah Bagaimana tinjauan hukum hak 
asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan 
dan keadilan gender terhadap RUU PRT?  
Dan Bagaimana bentuk pengawasan negara 
terhadap pelaksanaan RUU PRT dalam rangka 
perlindungan hak-hak PRT?

B. Metode Penelitian
Penelitian atas topik ini dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian yuridis-normatif 
yang biasa dilakukan dalam penelitian hukum. 
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu 
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 
hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. 
Kecuali itu, diadakan pula pemeriksaan yang 
mendalam terhadap fakta fakta hukum tersebut 
untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 



Yustisia Edisi 91 Januari - April 201540 Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap ....

atas permasalahan-permasalahan yang timbul 
di dalam gejala yang bersangkutan. Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan filsafat hukum, yatu metode 
yang secara kritis analitis dan bersifat estis 
spekulatif menelaah kaidah hukum yang berlaku 
di Indonesia mengenai HAM, ketenagakerjaan, 
kesetaraan dan keadilan gender. Sumber data 
penelitian ini adalah data kualitatif, dari bahan 
hukum primer, sekunder, dan tertier. Data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah: 1) data 
primer, yaitu informasi yang didapat langsung 
dari lapangan; 2) data sekunder berbentuk 
bahan pustaka, khususnya bahan hukum primer 
berupa peraturan perundang-undangan, konvensi 
internasional, dan syariah Islam yang mengatur 
mengenai ketenagakerjaan, perlindungan hak 
asasi manusia, khususnya kesetaraan dan 
keadilan gender; bahan hukum sekunder yaitu 
rancangan UU PRT itu sendiri dan hasil karya 
ilmiah yang terkait. Pengumpulan data dilakukan 
melalui dua cara, yaitu studi pustaka dan 
wawancara. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. RUU PRT dalam Perspekif Hak Asasi 

Manusia serta Prinsip Kesetaraan dan 
Keadilan Gender 

Hak asasi manusiamerupakan anugerah 
Tuhan, dan sebagai anugerah Tuhan semua 
orang tanpa kecuali harus menghormatinya, 
serta negara harus memberikan perlindungan 
kepadanya.Manusia dilahirkan merdeka dan 
tetap tinggal merdeka, serta mempunyai hak 
yang sama. Sebagai hak hukum maka hak 
asasi manusia dimaksudkan untuk melindungi 
martabat manusia. Penegakan hukum hak 
asasi manusia oleh suatu negara berarti 
menegakkan aturan hukum dan konstitusi 
yang menjamin hak asasi manusia(Jimly 
Asshiddie, 2002: 18).HAM merincikan apa 
yang menjadi kepentingan hakiki manusia, 
bukan manusia secara abstrak, melainkan 
manusia dalam arti setiap orang dan setiap 
kelompok orang (Franz Magnis Suseno, 
2010: 13).

Universal Declaration on Human Rights 
(UDHR)/Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 
(DUHAM) mendefinisikan HAM secara luas 
dengan tujuan supaya manusia sedunia 
menghormati kemanusiaan semua orang. 
Dalam deklarasi tersebut memang tidak 
banyak menyatakan tentang perempuan, 
namun article 1 dan 2 memuat bahwa hak 
dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang 

tanpa diskriminasi berdasarkan semua hal, 
misalnya asal usul keturunan, warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian 
politik atau pendirian lainnya, kebangsaan 
atau asal usul sosial, hak milik, status 
kelahiran ataupun status lainnya. Adanya 
poin penghapusan diskriminasi berdasarkan 
jenis kelamin, menunjukkan bahwa baik laki-
laki maupun perempuan didudukkan dalam 
keadaan yang setara. 

Prinsip non-diskriminasi sebenarnya 
bagian integral dengan prinsip persamaan, 
d imana men je - laskan bahwa t iada 
perlakuan yang membedakan dalam rangka 
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan 
hak-hak seseorang. Pembedaan, baik 
berdasarkan kelas/bangsa tertentu, agama, 
suku, adat, keyakinan, jenis kelamin, warna 
kulit dan sebagainya, adalah praktek yang 
justru menghambat realisasi hak-hak asasi 
manusia. Jelas dan tegas, bahwa hak-hak 
asasi manusia melarang adanya diskriminasi 
yang merendahkan martabat atau harga diri 
komunitas tertentu, dan bila dilanggar akan 
melahirkan pertentangan dan ketidakadilan 
di dalam kehidupan manusia (R. Herlambang 
Perdana Wiratraman, 2005: 4).

Dalam Pasal 2 UDHR juga disebutkan, 
bahwa:
 Everyone is entitled to all the rights and 

freedoms set forth in this Declaration, 
without distinction of any kind, such as 
race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other 
status. 

Berdasarkan asas non-diskriminasi 
ini kemudian lahir asas kesetaraan, yang 
merupakan asas penting dalam penegakan 
hak asasi perempuan. Kesetaraan menjadikan 
semua warga negara mempunyai hak 
yang sama tanpa membedakan status 
sosial maupun identitas ekslusif lainnya. 
Dalam prakteknya sangat sulit mewujudkan 
kesetaraan karena bertemunya berbagai 
prevelensi universal baik yang berakar pada 
sejarah, budaya, adat istiadat, religi serta 
norma-norma lainnya yang mempengaruhi 
ket idaksetaraan antara laki- laki  dan 
perempuan (Tri Lisiani Prihatinah, 2010: 157).

Dengan demikian tidak ada perlakuan 
diskriminatif berdasarkan jenis kelamin. 
Namun, di masyarakat sendiri kemudian 
terbentuk perspektif pandangan berdasarkan 
budaya yang terbangun di tengah masyarakat, 
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bentukan budaya ini dikenal dengan istilah 
gender. 

Istilah gender pertama kali diketengahkan 
oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan 
tentang perbedaan perempuan dan laki-laki 
yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan 
dan bentukan budaya yang dikontruksikan, 
dipelajari dan disosialisasikan (Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan RI, 2003: 39). 

Pelanggaran hak asasi perempuan 
sendiri terjadi karena banyak hal, diantaranya 
adalah akibat sistem dan struktur sosial, 
dimana perempuan menjadi korban dari 
sistem tersebut. Sistem yang dimaksud 
adalah sistem dan struktur sosial patriarkhi, 
yang secara harfiah berarti, “kekuasaan 
bapak”, yaitu ideologi yang menempatkan 
kekuasaan bapak (laki-laki) sebagai yang 
utama. Akibat dari sistem dan struktur 
patriarkhi ini adalah adanya perlakuan yang 
sangat merugikan perempuan, yang disebut 
dengan diskriminasi gender.

Diskriminasi gender ini mencakup 
segala aspek kehidupan, termasuk daam 
bidang kerja. Pekerjaan perempuan dan 
perempuan yang bekerja di ranah domestik 
mendapat perlakuan yang tidak sama 
dengan pekerja laki-laki ataupun laki-laki 
yang sama-sama bekerja  di ranah domestik. 
Padahal seharusnya, peran perempuan 
dalam pekerjaan di luar rumah, hendaknya 
tidak dilihat dari bentuk pekerjaannya, 
dalam bentuk formal atau informal, publik 
atau domestik. Semuanya harus dihargai 
sebagai seorang pekerja. Walaupun PRT, 
sebagaimana Pasal 1 ayat (1) ILO Convention 
on Decent Work for Domestic Worker, 
lingkupnya dilakukan untuk dan dalam sebuah 
rumah tangga atau beberapa rumah tangga, 
seperti mencuci, memasak, mengasuh 
anak, menyiapkan makanan, membersihkan 
rumah menyetrika dan berbelanja. Namun 
kedudukan sebagai pekerja tetap harus tetap 
dihargai. Tidak boleh ada diskriminasi yang 
menyebabkan pekerjaan ini berupah rendah 
dan mendapat perlakuan yang menghinakan 
martabat kemanusiaan.

Pangkal dari adanya diskriminasi terhadap 
PRT adalah pandangan bahwa pekerjaan ini 
adalah pekerjaan kerumahtanggaan dan 
berjenis kelamin perempuan. Dengan kondisi 
budaya masayarakat yang masih memegang 
teguh budaya partriarkhi, pekerjaan ini kurang 
dihargai dan dianggap pekerjaan rendahan, 
perempuan yang harus mengerjakannya 
sedangkan perempuan bukanlah penanggung 

nafkah keluarga, jadi sah-sah saja apabila 
kemudian upah yang diterima jauh di bawah 
dari upah yang diterima pekerja lain, di sektor 
formal. 

Salah satu penyebab ter jadinya 
ketidakadilan gender adalah  stereotype, 
subordinasi dan marginalisasi terhadap 
perempuan menjadi penyebab lain terjadinya 
kekerasan terhadap PRT. Stereotype atau 
pelabelan terhadap perempuan telah 
mengakibatkan perempuan dan apapun 
peran yang dilakukannya, sebagai hal yang 
negatif dan rendah. Contohnya pelabelan 
pada pekerjaan domestik yang dianggap 
kewajiban perempuan sebagai ibu, isteri, 
dan anak perempuan sehingga pekerjaan 
domestik tidak dihargai. Marginalisasi telah 
menyebabkan perempuan dipinggirkan dari 
area publik, akibatnya perempuan yang 
bekerja di ranah publik di ranah informal, 
tidak dianggap menyumbang banyak pada 
negara. Padahal justru pekerjaan informal, 
diantaranya PRT memberikan sumbangan 
yang sangat besar bagi negara.

Adanya subord inas i  perempuan 
menyebabkan peker jaan PRT yang 
didominasi kaum perempuan menimbulkan 
permasalahan tersendiri. Subordinasi selalu 
dikaitkan dengna pandangan masyarakat 
bahwa perempuan sebagai warga negara 
kelas dua. Sementara nilai-nilai yang menjadi 
panutan masyarakat adalah nilai-nilai lelaki. 
Faktor-faktor penyebab subordinasi sendiri 
memang bervariasi, sesuai dengan konteks 
waktu, situasi, kondisi, geografis, dan 
demografis wilayah asal, dan tempat kerja 
dari PRT. Namun secara umum, faktor-faktor 
tersebut saling berkaitan dan menguatkan 
satu sama lain. PRT merupakan fenomena 
sosial yang telah lama ada di Indonesia. 
Ada banyak kekhasan dan karakter khusus 
dari PRT, misalnya wilayah kerja PRT yang 
berada di wilayah domestik (seputar rumah 
tangga). Pendefinisian PRT pun sampai 
saat ini masih sa-ngat kontroversi, sehingga 
menyebabkan berbagai persoalan terutama 
kekerasan multidimensional yang sangat 
dekat dengan PRT.

Pekerjaan yang diberikan kepada 
perempuan berbeda dengan laki-laki, dan 
tentu saja upah yang berikan berbeda. 
Perbedaan upah tidak lain karena pekerjaan 
perempuan dianggap pekerjaan kelas dua, 
dan perempuan bukanlah pencari nafkah 
utama dalam keluarga. Adapun laki-laki 
diberi peran sebagai kepala keluarga dan 
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pencari nafkah utama dalam keluarga.  
Dasar perbedaan lainnya karena pekerjaan 
yang dilakukan laki-laki membutuhkan 
keterampilan, tidak seperti pekerjaan 
perempuan. Pekerjaan PRT atau pekerjaan 
perempuan ini dianggap telah digariskan 
sejak lahir. Hal ini menyebabkan pekerja laki-
laki walaupun berada di wilayah domestik, 
seperti supir atau tukang kebun, dapat gaji 
lebih mahal dibanding tugas-tugas PRT 
perempuan dalam bidang kerumahtanggan.

Keadaan ini menyebabkan ketidakadilan 
pada perempuan.  Pertama ,  karena 
pekerjaannya dianggap tidak penting, 
meskipun realita menyatakan sebaliknya. 
Kedua,  pekerjaan yang dilakukan perempuan 
dianggap tidak memerlukan keterampilan. 
Ketiga, kedua hal sebelumnya berakibat pada 
rendahnya upah yang diterima perempuan. 
Keempat, upah yang lebih rendah juga 
disebabkan perempuan dianggap sebagai 
pencari nafkah tambahan.

Ketidakadilan terhadap perempuan 
tersebut berakar pada sistem masyarakat 
patr iarkhi .  Suatu s istem yang yang 
mengunggulkan dan menggunakan nilai laki-
laki  dalam mengatur sistem kemasyarakatan, 
pemerintahan dan kenegaraan. Ukuran 
yang menggunakan nilai serba laki-laki ini 
mengakibatkan perendahan terhadap jenis 
kelamin yang lain. Perendahan terhadap 
perempuan mengakibatkan perendahan di 
semua lini kehidupan perempuan, termasuk 
terhadap pekerjaan sebagai PRT.

Turunan dari sifat patriarkhi adalah konsep 
gender yang mempertegas pembedaan peran 
laki-laki dan perempuan. Konsep gender telah 
diterima, dilaksanakan dan disosialisasikan 
dari generasi ke generasi selama berabad-
abad lamanya. Sistem ini dianggap seakan-
akan telah menjadi “kodrat” bagi laki-laki dan 
perempuan.

Pembedaan peran laki-laki dan perem-
puan dalam jenis dan lingkup wilayahnya 
(domestik dan publik), membuka lebar pelu-
ang terjadinya  tindak kekerasan terhadap 
perempuan. Kekerasan yang terjadi dan 
dihadapi perempuan tak bisa dilepaskan dari 
belenggu keluarga yang ada di sekitarnya. 
Keluarga terdekat sebagai pelaku kekerasan 
mencerminkan kuatnya budaya patriarkhi 
yang membelenggu masyarakat. Dalam 
pengertian yang luas patriarkhi bisa berarti, 
manifestasi dan institusionalisasi dominasi 
lelaki terhadap perempuan dan anak-anak di 
dalam keluarga dan perluasan dominasi laki-

laki terhadap perempuan di masyarakat se-
cara umum. Budaya ini tumbuh bukan hanya 
karena pendidikan melainkan juga didukung 
oleh serangkaian kebijakan. Artinya negara 
juga patut diduga melakukan upaya untuk 
melemahkan dan meminggirkan perempuan 
(Siti Ruhaini Dzuhayatin, 2008: 38-39).

Hal yang harus diubah adalah cara pan-
dang dan penempatan PRT sebagai pekerja 
yang tidak patut dihargai sebagaimana pe-
kerjaan yang formal lainnya. legalisasi bentuk 
pekerjaan ke dalam sebuah Undang-undang 
adalah salah jalan yang harus dilakukan 
untuk melakukan perubahan sosial terhadap 
cara pandang masyarakat terhadap PRT. 
Mengubah dari pandangan bahwa pekerjaan 
PRT, sama halnya dengan pekerjaan formal 
lainnya, harus melalui hubungan kerja yang 
sah menurut hukum dan bahwa PRT berdiri 
sejajar dengan pekerja formal lainnya, walau-
pun bidang pekerjaannya di lingkup domestik.

Pengundangan mengenai pekerjaan 
rumah tangga harus menetapkan standar 
minimum lingkup pekerjaan, usia, upah, jam 
kerja, hari libur, hari raya, cuti tahunan dan 
cuti hamil, biaya akomodasi, tunjangan makan 
dan transportasi,asuransi, serta pengobatan 
fisik dan mental bagi pekerja rumah tangga. 
pengundangan tersebut juga harus menjamin 
kebebasan berserikat dan dapat memberikan 
jawaban sehubungan dengan jaminan 
sosial, pelatihan, dan pemutusan kontrak. 
Pengundangan juga harus menyebutkan 
hukuman yang realistis dan membuat jera 
jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban, 
baik oleh PRT maupun pemberi kerja dan 
mekanisme yang dapat dijangkau dan efektif 
untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak-
hak pekerja. 

Munculnya keinginan untuk mengatur 
masalah PRT dalam sebuah undang-
undang, merupakan jawaban fenomena yang 
menimpa PRT di Indonesia. Banyak LSM 
yang terlibat aktif mulai daripengumpulan 
data, penyusunan naskah akademik, sampai 
pembuatan rancangan undang-undang.

Undang-undang PRT menjadikan 
prinsip hak asasi manusia menjadi dasar 
pertimbangan, khususnya hak untuk bekerja 
tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum 
dalam konsideran poin menimbang huruf a 
dan b:
a. Bahwa bekerja merupakan haka asasi 

manusia yang wajib dijunjung tinggi, 
dihormati, di l indungi dan di jamin 
penegakannya;
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b. Bahwa setiap tenaga kerja mempunyai 
hak dan kesempatan yang sama tanpa 
diskriminasi untuk memperoleh pekerjan 
dan penghasilan yang layak sesuai 
dengan keahlian, keterampilan dan 
kemampuan.

Selanjutnya pada Pasal 2, disebutkan 
bahwa, “Perlindungan PRT berlandaskan asas 
pemenuhan dan penghormatan terhadap hak 
asasi manusia atas dasar kesetaraan gender 
tanpa diskriminasi”. Dengan demikian sudah 
seharusnya prinsip ini menjadi sumber nilai 
bagi undang-undang yang dirancang untuk 
melindungi PRT ini, untuk menjadikan RUU ini 
sebagai aturan hukum yang jelas yang dibuat 
untuk memberikan perlindungan hukum yang 
tegas dan berkeadilan kepada PRT. Tentu 
saja, aturan yang dapat menghilangkan 
sistem-sistem yang merugikan perempuan, 
walaupun jalan pembentukannya pasti sangat 
lama dan membutuhkan kesabaran ekstra. 
Hal ini terbukti dari lamanya proses legislasi 
RUU Perlindungan PRT di DPR. Walaupun, 
sudah diwacanakan sejak tahun 2002, namun 
kenyataannya sampai saat ini semua pihak di 
DPR masih enggan untuk membahas dengan 
serius RUU Perlindungan PRT, apalagi 
mengundangkannya. Hal lainnya yang masih 
menjadi perdebatan adalah diakuinya PRT 
Anak.

PRT Anak termasuk dalam salah 
satu pengaturan RUU ini. Seharusnya 
mempekerjakan anak-anak, disertai dengan 
kewajiban untuk memberikan salah satu hak 
dasar mereka, yaitu mendapatkan pendidikan. 
Namun RUU dan naskah akademiknya tidak 
mengatur hal ini. Diskriminasi Pekerja Rumah 
Tangga Anak/PRTA (Child Domestic Worker) 
Perbedaan antara PRT dan PRTA hanyalah 
pada masa usia. PRT dewasa adalah 
perempuan atau laki-laki berumur lebih dari 
18 tahun. Sebaliknya PRTA adalah anak-
anak yang berada di bawah usia 18 tahun 
namun telah bekerja melakukan pekerjaan 
rumah tangga dan mendapatkan upah seperti 
halnya PRT dewasa. Namun, karena aspek 
umur ini pula yang membuat masalah PRTA 
menjadi lebih runyam. Masalah utama dalam 
PRTA adalah diskriminasi. Diskriminasi 
adalah perlakuan yang tidak adil terhadap 
mereka yang dianggap memiliki status yang 
lebih rendah oleh mereka yang merasa 
memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam 
masyarakat. Masalah diskriminasi dalam 
PRTA berhubungan erat dengan eksploitasi 
kelompok miskin oleh orang kaya, sekaligus 

penolakan hak-hak sesorang yang didasarkan 
karena perbedaan status, usia, ras, atau asal 
muasal lainnya.

Dalam hal PRTA apalagi yang berjenis 
kelamin perempuan, diskriminasi akan 
berlangsung secara bertumpang tindih. 
Mengapa?
1) Karena status pekerja domestik yang 

sangat rendah dalam penilaian masyara-
kat kita. PRT sering dihubungkan de-
ngan babu, budak, atau pelayan seperti 
yang pernah (dan masih) terjadi dalam 
masyarakat feodalisme. Tuan-tuan 
kaya biasanya memelihara babu untuk 
mengurusi pekerjaan rumah tangga, 
pemeliharaan hewan ternak, menjaga 
harta kekayaan, atau membersihkan 
benda-benda keramat.

2) Latar belakang dari orang-orang yang 
saat ini bekerja sebagai pekerja rumah 
tangga. Mereka baik PRT dewasa mau-
pun anak umumnya berasal dari kasta-
kasta, suku bangsa, atau etnis yang 
dianggap rendah atau dinilai tidak lebih 
maju. Mereka biasanya juga berasal dari 
keluarga yang lebih miskin dan lebih 
rentan seperti yatim piatu, korban ben-
cana, korban konflik, atau rumah tangga 
yang berantakan (broken home).

3) Rendahnya  s ta tus  anak  da lam 
masyarakat kita. Di banyak negara di 
Asia, anak-anak masih diperlakukan 
sebagai “setengah manusia” yang hak-
haknya belum dihargai secara penuh. 
Rendahnya status anak-anak perempuan 
di dalam banyak masyarakat dunia. 
Kampanye anti-diskriminasi terhadap 
perempuan dan anak perempuan belum 
sepenuhnya menyentuh masyarakat 
untuk memperlakukan mereka secara 
adil.

4) Situasi kehidupan yang sangat rentan 
seperti korban bencana, konflik, dan 
kemiskinan. Banyak PRTA yang berstatus 
sebagai anak yatim-piatu, cacat, anak 
pengungsian, anak dari orang tua tunggal 
yang miskin, dan lain-lain.

Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk bagi Pekerja Anak (Convention on 
the Worst Forms of Child Labour) Pada tanggal 
17 Juni 1999, 175 pemimpin-pemimpin 
negara Asia secara mutlak mengadopsi 
Konvensi ILO 182 yang kemudian lebih 
dikenal Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk bagi Pekerja Anak (Convention on 
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the Worst Forms of Child Labour) Konvensi 
ini menyerukan pada semua negara-negara 
penandatangan agar segera melakukan 
tindakan-tindakan yang nyata untuk melarang 
atau menghapuskan bentuk-bentuk:
1) Segala manifestasi atau tindakan 

yang menyerupai perbudakan, seperti 
penjualan dan perdagangan anak, 
penjeratan hutang, pemaksaan kerja 
termasuk di dalamnya perekrutan anak-
anak sebagai pasukan dalam konflik 
bersenjata.

2) Penggunaan, iming-iming, atau penawar-
an anak-anak untuk prostitusi atau 
produksi pornografi, atau penampilan-
penampilan porno lainnya.

3) Pekerjaan-pekerjaan lain yang secara 
alamiah atau berdasarkan keadaan ling-
kungannya yang dinilai membahayakan 
kesehatan, keselamatan atau moral 
anak.

Saat ini, menurut penilaian ILO setidaknya 
ada sekitar 10 juta anak di seluruh dunia 
yang bekerja sebagai PRTA dalam rumah-
rumah pribadi. Mereka memiliki risiko yang 
tinggi menjadi subjek penyalahgunaan, 
kekerasan, dan diskriminasi. Mereka rata-
rata harus bekerja selama 15 jam tiap hari 
selama satu minggu penuh untuk upah yang 
sangat rendah, atau bahkan tidak dibayar 
sama sekali. Negara pengguna PRTA anak 
terbesar adalah Indonesia 700.000, Brazil 
559.000 dan Pakistan 264.000 anak (Jundi, 
http://jurnalperempuan.com/2011/05/pekerja-
rumah-tangga-domestic-workers/, akses 8 
November 2013).

Tingginya angka PRTA tentu saja 
menunjukkan lemahnya sisi perlindungan 
anak di Indonesia. Walaupun Indonesia telah 
meratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai 
Batasan Usia Minimum untuk Bekerja melalui 
Undang-undang No. 20 Tahun 1999. Sebagai 
syarat ratifikasi, pemerintah Indonesia telah 
membuat deklarasi yang menyatakan bahwa, 
“Batasan usia minimum untuk bekerja di 
Indonesia adalah 15 tahun”. Indonesia juga 
telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 
mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk 
terburuk Pekerjaan Anak dengan Undang-
undang No. 1 Tahun 2000. Ratifikasi ini 
memberikan kerangka hukum yang lebih 
jelas dan kuat terhadap permasalahan PRTA. 
Pemerintah kemudian mengeluarkan Keppres 
No. 59 Tahun 2002 mengenai Rencana 
Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk 

Terburuk Pekerjaan Anak, PRTA (masih 
disebut sebagai pembantu, bukan pekerja) 
merupakan salah dari 13 sektor yang telah 
diidentifikasi sebagai salah satu bentuk 
terburuk pekerjaan anak. 

Berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan 
y a n g  m e m b a h a y a k a n  k e s e h a t a n , 
keselamatan atau moral anak, Pemerintah 
telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-235/
MEN/2003, yang merupakan penjelasan 
lebih terperinci mengenai bentuk pekerjaan 
berbahaya tersebut. PRTA sebagai seorang 
pekerja, seharusnya mendapatkan hak-hak 
seperti hak perlindungan dari segala bentuk 
eksploitasi, hak jaminan kesehatan, hak libur 
dan lain-lain.

Sebenarnya, apabila merujuk pada 
Undang-undang Perlindungan Anak, jumlah 
pekerja anak haruslah semakin dikurangi, 
bahkan kemudian sudah seharusnya ana-
anak tidak diperbolehkan bekerja sama sekali. 
Karena kewajiban orang tualah untuk mencari 
kerja, sedangkan anak-anak seharusnya 
duduk di bangku sekolah, menikmati haknya 
untuk mendapat pendidikan. Bagi keluarga 
yang tidak mampu, maka anak-anak ini 
menjadi anae negara yang ditanggung 
kehidupan sosialnya oleh negara.

2. Bentuk Pengawasan dan Penegakan 
Perlindungan PRT sebagai Usaha untuk 
Reformulasi RUU PRT 

Indonesia membutuhkan landasan 
hukum yang kuat  da lam menjamin 
perlindungan hak asasi manusia. Apabila 
landasan hukum kurang memadai untuk 
menjamin perlindungan hak asasi manusia 
akan memunculkan kekhawatiran tentang 
ragam pelanggaran hak asasi manusia 
yang secara potensial akan tetap muncul, 
meskipun tidak ada jaminan bahwa landasan 
yang solid untuk perlindungan hak asasi 
manusia akan meniadakan pelanggaran, 
karena tidak ada satu negara pun yang 
terbebas dari persoalan dan pelanggaran 
hak asasi manusia (Kurniawan Kunto Yuliarso 
dan Nunung Prajarto, 2005: 297-298). Dalam 
hal ini hak asasi manusia harus didefinisikan 
secara hukum yang dikodifikasikan dalam 
dokumen yang mengikat secara yuridis 
(Agoes Dwi Listijono, 2005: 91).

Berbagai instrumen hukum, baik 
nasional maupun internasional menghendaki 
kesetaraan dan keadilan gender serta 
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penghapusan segala bentuk disriminasi 
terhadap perempuan, misalnya Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR), 
Convention of Elimination of all Form of 
Discrimination Againts Woman (CEDAW), 
dan International Covenant on Civil and 
Polit ical Rights (ICCPR). Pengaturan 
mengenai kesetaraan hak perempuan juga 
diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 
dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia. Memang berbagai 
perundangan Indonesia telah melarang 
terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, 
namun pada kenyataannya perempuan tetap 
mengalami diskriminasi dalam berbagai 
bidang kehidupan. Oleh karena itu pandangan 
yang menyatakan bahwa hukum merupakan 
penjelmaan keadilan harus dikritisi. Hubungan 
antara hukum dan keadilan tidak bersifat 
kausal, karena hukum sering dijadikan alat 
untuk merampas sumberdaya ekonomi, 
politik, sosial, dan budaya masyarakat, dalam 
hal ini hukum berfungsi untuk melanggengkan 
kemiskinan. 

Sebagai sebuah konstruksi sosial dan 
politik, hukum tidak dapat memenuhi rasa 
keadilan, karena sejak awal ia dirumuskan 
oleh dan berdasarkan ketidaksetaraan 
gender, perempuan tidak saja didefinisikan 
berbeda berdasarkan jenis kelamin, 
melainkan juga berbeda menurut fungsi 
sosialnya. Hukum dalam hal ini memuat 
kekerasan struktural yang bersifat represif, 
karena memuat kondisi pengingkaran atau 
penundaan pemenuhan hak-hak asasi (Dede 
Kania, 2009: 119-121). Keberadaan sebuah 
perundangan dalam upaya pemenuhan 
hak asasi perempuan bagaimanapun tetap 
diperlukan. Termasuk dalam mengatur 
kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam 
bidang pekerjaan. Sebuah Undang-undang 
pada akhirnya harus dipandang  secara positif 
(Ramdani Wahyu, 2008: 30), demikian pula 
keberadaan Undang-undang yang bertujuan 
melindungi hak-hak Pekerja Rumah Tangga.  

Oleh penyusunnya, Rancangan Undang-
undang Perlindungan PRT ini dianggap 
sangatlah vital untuk menjadi payung hukum 
yang secara komprehensif dan integratif 
mengatur perlindungan PRT. Jangkauan 
perlindungan yang nantinya akan dijamin UU 
ini adalah PRT yang berada dalam wilayah 
yuridis Pemerintah Republik Indonesia; 
sehingga para PRT yang bekerja di luar negeri 
berada di luar jangkauan UU ini dan menjadi 
wilayah pengaturan UU Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Selain itu, PRT akan diakui sebagai 
pekerja sebagaimana profesi pekerja yang 
lain dan mendapatkan perlindungan hukum. 
Perlindungan hukum tidak sekedar legalistik 
namun yang paling penting adalah perspektif 
dan sensitivitas perlindungan itu sendiri 
berdasarkan penghormatan, penegakan 
dan penghargaan kepada manusia dengan 
hak-hak asasinya yang melekat dan tidak 
diskriminatif terhadap jenis kelamin, bangsa, 
ras, agama, suku bahasa, dan warna kulit.

Arah pengaturan UU PRT adalah 
memberikan perlindungan hukum bagi 
PRT dari tindak kekerasan dan pemenuhan 
hak-hak sebagai pekerja maupun hak-hak 
asasi sebagai manusia. UU ini ditujukan 
untuk memberi kepastian hukum untuk 
mengatur hubungan antara PRT, pemberi 
kerja, pemerintah dan pihak lain yang 
terkait sehingga menjadi harmonis tanpa 
meninggalkan nilai-nilai moral, budaya dan 
kekeluargaan yang merupakan nilai luhur 
bangsa Indonesia.

UU ini juga dirancang mengatur hak-
hak PRT yang berisi ketetapan-ketetapan 
yang konsisten dengan hukum Internasional, 
dan tidak kurang baik dibandingkan yang 
ada dalam UU Ketenagakerjaan. Manfaat 
yang diharapkan dari keberadaan UU ini 
nantinya adaah menjadikan perlindungan 
sebagai poros utama termasuk merinci 
hak dan kewajiban calon PRT atau PRT 
dan keluarganya dengan memperjelas 
dan memperkuat peran pemerintah dalam 
memberikan perlindungan termasuk merinci 
hak dan kewajiban calon PRT dan PRT 
dan keluarganya dengan memperjelas 
dan memperkuat peran pemerintah dalam 
memberikan per l indungan termasuk 
memperkuat kerangka hukum dan kebijakan 
untuk perekrutan dan penempatan tenaga 
kerja dalam kategori PRT anak dan juga 
memperkuat pelatihan bagi calon PRT 
atau PRT sebagai salah satu bekal untuk 
perlindungan.

Ruang Lingkup Materi Muatan yang 
akan diatur dalam RUU terdiri atas ketentuan 
umum dan materi yang diatur RUU (batang 
tubuh). Ketentuan umum berisi batasan 
pengertian atau definisi, singkatan atau 
akronim yang dituangkan dalam batasan 
pengertian atau definisi dan/atau hal-hal 
lain bersifat umum yang berlaku bagi pasal 
atau beberapa pasal berikutnya antara lain 
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ketentuan yang mencerminkan asas, maksud 
dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam 
pasal atau bab. Asas yang diterapkan dalam 
RUU PRT adalah asas kepastian hukum, 
asas pengayoman, asas kemanusiaan, 
asas kekeluargaan, asas keadilan dan asas 
kesejahteraan. 

RUU PRT sedianya tidak hanya berisi 
aturan mengenai hak dan kewajiban dari 
PRT dan pemberi kerja saja. Tetap juga 
harus berisi tugas dari semua stake holder 
yang terkait dengan PRT, yaitu pemberi 
kerja, penyedia jasa PRT dan pemerintah. 
Apabila arah RUU PRT adalah mengakui PRT 
sebagai pekerja yang mempunyai kedudukan 
yang setara dengan pekerja di sektor lain,  
sudah seharusnya RUU diarahkan pada 
proses memformalkan PRT walaupun tempat 
bekerjanya berada di wilayah domestik.

Proses pemformalan kerja PRT, dimulai 
dengan harus adanya izin kerja, rekrutmen, 
penempatan dan perjanjian kerja yang 
dilakukan secara tertulis mengikat secara 
hukum bagi para pihak. Izin kerja PRT 
dikeluarga oleh badan/instansi terkait. 
Begitu pula izin pagi lembaga penyedia jasa 
PRT, lembaga ini ke depannya haruslah 
berbadan hukum, disertai izin perekrutan dan 
penempatan PRT dari badan/instansi terkait. 
Sehingga ke depannya tidak ada lagi penyedia 
jasa PRT yang berasal dari perorangan. 
Kemudian diadakan pula wadah serikat PRT, 
yang diharapkan dapat membantu PRT yang 
sedang mengalami masalah hukum.  

PRT Anak harus diatur lebih tegas 
lagi, dengan tidak memperbolehkan sama 
sekali pemberi kerja mempekerjakan PRT 
Anak, apabila tidak ada pernyataan tertulis 
yang menyatakan kesanggupannya untuk 
menyekolahkan PRT Anak yang bekerja 
padanya, sampai sekolah menengah atas. 
Hal ini dimaksudkan supaya anak di bawah 18 
tahun yang bekerja sebagai PRT kedepannya 
dapat mencari pekerjaan di sektor lain dengan 
upah yang lebih besar.

Untuk menjaga supaya hal-hal di atas 
dapat berjalan dengan baik dan sesuai 
aturan, maka pemerintah mempunyai tugas 

mengawasi. Pengawasan pemerintah 
dilakukan oleh badan/instansi pada tingkatan 
kabupaten/kota sampai aparat kecamatan, 
desa, RW,dan RT,dengan merangkul pihak 
lain seperti LSM untuk bekerja sama. 
Pengawasan dilakukan antara lain dengan 
melakukan penyisiran ke lapangan untuk 
mendata jumlah PRT di lingkungan kerja, 
menginventarisir wilayah yang rentan 
pelanggaran PRT,serta siaga memberikan 
bantuan apabila ditemukan PRT yang 
menghadapi masalah. Pengawasan ini, 
bukan hanya dilakukan terhadap pemberi 
kerja, tetapi juga dilakukan kepada penyedia 
jasa PRT. 

Permasalahan yang sering muncul 
adalah keterlambatan pemberian upah dan 
kekerasan yang dilakukan oleh pihak pemberi 
kerja. Sanksi yang sudah dirancang dan RUU 
PRT barulah sanksi administratif, sedangkan 
sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran 
hukum tidak diatur, padahal dalam naskah 
akademik sudah diformulasikan mengenai 
sanksi pidana. Mengingat secara empiris, 
banyak PRT yang menjadi korban kekerasan 
baik dari pemberi kerja maupun penyedia 
jasa PRT. Pelaku seringkali dapat bebas dari 
proses hukum, kalaupun dipidana dengan 
pidana dengan ancaman pidana umum, 
padahal PRT termasuk dalam wilayah satu 
keluarga, sehingga sudah seharusnya pelaku 
kekerasan terhadap PRT diancam dengan 
ancaman pidana yang lebih berat seperti yang 
diatur dalam P-KDRT.

D. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. RUU PRT sangat diperlukan untuk melindungi 

keberadaan PRT.
2. Seorang PRT apapun jenis kelaminnya 

adalah sama dengan pekerja lainnya haruslah 
mendapat upah yang layak dan perlakuan 
yang baik sebagai seorang manusia yang 
bermartabat. 

3. RUU seharusnya diarahkan pada proses 
memformalkan PRT walaupun tempat beker-
janya berada di wilayah domestik.
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