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MASALAH PRT

 Masalah secara struktural ; yaitu yang erat
hubungannya dengan kemiskinan dan
diskriminasi.

 Masalah kondisi kerja ; tidak adanya
penghargaan dan pengakuan terhadap PRT 
sebagai pekerja; jam kerja yang panjang, upah
yang rendah, tidak adanya tunjangan sosial
dan kesehatan, serta bentuk eksploitasi
lainnya yang dilakukan oleh majikan.



STRATEGI MENGATASI MASALAH

 Pendidikan dan informasi; melakukan

perubahan atas kondisinya, membangun posisi

tawarnya, mulai melakukan langkah untuk

perubahan menuju keadilan – kesetaraan

sebagai perempuan, pekerja, warga negara

dan manusia

 Pengakuan dan perlindungan hukum bagi PRT 

baik ditingkat lokal maupun nasional.



DASAR HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN ACUAN

 Pembukaan UUD 1945; Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

 Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(Ecosoc)

 Undang-Undang No. 7 tahun 1984  tentang Ratifikasi Konvensi Pengahapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. (CEDAW)

 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, dalam pasal 1 (c) yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi
salah satunya orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam
rumah tangga tersebut. 

 Konvensi ILO no. 189 tentang kerja layak bagi PRT, yang sampai saat ini belum
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia

 Pernaker No. 2 tahun 2015 tentang perlindungan PRT, tetapi tidak dapat di
implementasikan di lapangan karena dasar hukum tidak menyangkut
ketenagakerjaan



PRT ADALAH PEKERJA

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang
UndangUndang Ketenagakerjaan, khususnya
Pasal. 1 (1-4) tentang pengertian
ketenagakerjaan, tenaga kerja, pekerja/buruh dan
pemberi kerja, dari ketentuan pasal ini sudah jelas
definisi hukumnya sehingga Pekerja Rumah
Tangga (PRT) telah memenuhi unsur yaitu setiap
orang yang mampu memenuhi pekerjaan guna
menghasilkan barang/jasa dan bekerja dengan
menerima upah.



HUBUNGAN KERJA

 Namun apabila dilihat di dalam pasal 1 (5) 
tentang hubungan kerja adalah hubungan
antara pengusaha dan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah dan perintah.

 Di sinilah justru letak permasalahannya
apakah kedudukan majikan dapat disamakan
dengan pengusaha yang jelas berbadan
hukum. 



KONTRAK KERJA 

 Menjamin kepastian PRT mendapatkan hak-
haknya.

 Mengatur kewajiban yang harus di lakukan oleh
PRT.

 Perlindungan hukum bagi PRT ketika mengalami
perselisihan dalam hubungan kerja dan tindakan
lain yang melanggar hukum

 Kontrak kerja dibuat secara tertulis dan minimal 
dibuat rangkap 2 untuk dipegang masing-masing
pihak



ISI KONTRAK KERJA

 Identitas masing-masing pihak

 Hak dan kewajiban masing-masing pihak

 Jangka waktu Kontrak kerja

 Usia diatas 18 tahun

 Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia

 Ditanda tangani oleh masing-masing pihak



TERIMA KASIH

Disampaikan dalam lokakarya peningkatan kondisi kerja Pekerja Rumag

Tangga , Hotel Le Meridien 27 April 2017


