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UU Ketenagakerjaan [1]

 Ketenagakerjaan, adalah segala hal yang berhubungan dengan 
tenaga kerja.... [Ps.1.1]

 Tenaga Kerja*, adalah setiap org yg mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilkan barang d/a jasa [Ps.1.2]
*Prof. Soepomo: tenaga kerja sangat luas, meliputi semua pejabat 
negara, semua pegawai negara, semua pengusaha, buruh, swa-
pekerja, penganggur dsb [Hukum Perburuhan, Per-UU, hal. 3].

 Pekerja atau buruh (p/b), adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima -imbalan- upah atau imbalan dalam bentuk lain (natura) 
[Ps.1.3].

 Upah adalah hak p/b yg diterima dan dinyatakan dlm bentuk uang
sbg imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kpd p/b yg 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan per-UU, termasuk tunjangan bagi p/b 
dan keluarganya atas suatu -pelaksanaan- pekerjaan d/a jasa yg 
telah atau akan diperjanjikan [Ps.1.30]  



Coverage UU Ketenagakerjaan [2]
 Pemberi kerja, adalah -setiap- org-perorangan,  pengusaha, badan 

hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga 
kerja dgn membayar -imbalan- upah atau imbalan dlm bentuk lain 
[Ps.1.4].

 pengusaha (entrepreneur) adalah:
a. org-perorangan, persekutuan, atau BH yg menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri;
b. org-perorangan, persekutuan, atau BH yg secara berdiri sendiri 

menjalankan perusahaan bukan miliknya;\
c. org-perorangan, persekutuan, atau BH yg berada di Ind. mewakili 

perusah.sbgmn dimaksud huruf a dan b yg berkedudukan di luar 
wilayah Ind [Ps.1.5];

 perusahaan (enterprise) adalah:
a. Setiap bentuk usaha....yang mempekerjakan pekerja/buruh ...,
b. Usaha-usaha sosial yang mempunyai penurus dan 

mempekerjakan orang lain ... [Ps.1.6]  



Filosofi UU Ketenagakerjaan
 UU Ketenagakerjaan, adalah UU yg dimaksudkan sebagai induk

semua peraturan per-UU yang mengatur mengenai tenaga kerja
 Sebelum UU No.13/2003, diatur dalam UU No.14 Tahun 1969 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, 
mengatur segala hal mengenai tenaga kerja, baik dalam hubungan
kerja, maupun di luar hubungan kerja guna mengahasilkan barang
atau jasa (Pasal 1)

 Dalam UU No.13/2003, ditegaskan, bahwa:
 Tenaga kerja, adalah setiap orang yg mampu melakukan

pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa, baik utk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

 Pekerja/buruh, adalah setiap org yang bekerja dgn menerima
upah (Maksudnya, dalam hubungan kerja) atau bentuk lain.

 Prof. Soepomo: pengertian tenaga kerja sangat luas, meliputi 
semua pejabat negara, semua pegawai negara, semua pengusaha, 
buruh, swa-pekerja, penganggur dsb [Hukum Perburuhan, Per-UU, 
hal. 3].



Filosofi UU Ketenagakerjaan (2)

• Dalam UU No.14/1969 dikatakan: Pelaksanaan ketentuan
pasal-pasal tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan
peraturan perundang-undangan [Pasal 17 (1)]

• Dalam UU No.13/2003, diamanatkan: Ketentuan mengenai
penempatan tenaga kerja di LN diatur dengan UU [Pasal
34]

• Ketentuan mengenai penggunaan TKA serta pelaksanaan
diklat TKI-Pendamping diatur dengan Keppres [Pasal 49]

• Seharusnya dalam UU.13 a-quo, terdapat juga Pasal/klausul
yang mengamanatkan untuk mengatur tenaga kerja yang 
bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga*.
*Maksud dari Pekerja Rumah Tangga, adalah tenaga kerja

yang bekerja pada Pengguna perorangan (di rumah tangga) 
atas dasar hubungan kerja –melalui perjanjian kerja-



Karakteristik Hubungan Kerja PRT

o Bilamana peraturan per-UU mengenai PRT akan diatur tersendiri, 
maka peraturan tersebut harus merupakan bagian (sub-sistem) dari
UU Ketenagakerjaan.

o Pada dasarnya PRT adalah tenaga kerja yang bekerja pada penguna
(employer/”majikan”) orang-perorangan/keluarga yang lazimnya
diperjanjikan berdasarkan perjanjian kerja (work 
agreement/employment contract), yang disebut DHK, dalam
hubungan kerja.

o Namun ada juga (PRT dengan ”majikan”) memperjanjikan “paket” 
pekerjaan berdasarkan “borongan”, yang sering disebut LHK (luar
hubungan kerja).

o Dalama kaitan ini, perlu diakomodir semua praktek-praktek
hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan kelaziman
yang sering dipraktekkan di masayarakat (menyesuaikan
kebiasaan/tradisi setempat)



Karakteristik Hubungan Kerja
• Pengaturan hubungan kerja (berdasarkan perjanjina kerja) 

pada pemberi kerja (employer) bentuk perusahaan dengan
pemberi kerja orang perorangan (keluarga) tentu sangat
jauh berbeda. Oleh karenanya perlu pengaturan khusus (lex
specialis)

• Pada hubungan kerja dengan employer perusahaan, 
berorientasi laba (profit oriented), sering disebut hubungan
industrial (industrial relation)

• Pada hubungan kerja dengan employer orang
perorang/keluarga, berorientasi nirlaba (“nonprofit”), 
bahkan berorientasi kekeluargaan dan persaudaraan (family 
basis).

• Bagi PRT. Tentu harus dibuat suatu hubungan kerja yang 
bersifat non-profit oriented (nir-laba)



Peralihan Konsepsi
Hubungan Kerja PRT (Pro-laba)

• Apabila PRT dipekerjakan dan/atau melakukan aktivitas pekerjaan
yang berorientasi bisnis, usaha dan/atau pro-laba (profit), maka
tentu hubungan kerjanya (hubungan hukumnya melakukan
pekerjaan) tidak lagi dikategorikan sebagai hubungan kerja PRT, akan
tetapi dapat beralih dan dikategorikan sebagai hubungan kerja pada
hubungan industrial.

• Dalam hal seperti itu, tentu murni tunduk pada ketentuan yang 
diatur dalam UU Ketenagakerjaan (UU No.13/2003)

• Misalnya usaha-usaha home-industry, seperti Usaha Kue/roti, usaha
restoran, usaha cinderamata, penjahit (tailor/garmen) dan lain-lain. 

• Pada tempat kerja home industry berlaku ketentuan PK sbgmn
diatur dalam UU Ketenagakerjaan [vide Pasal 54 (1)]

• Tenaga kerja PRT hanya dapat dipekerjakan pada jabatan / jenis
pekerjaan tertentu dan di tempat kerja tertentu dengan upah sesuai
ketenuan UU.



Karakteristik Hubungan Kerja PRT

• Tenaga kerja PRT, dianggap sebagai tenaga kerja sektor
informal, karena bekerja pada pemberi kerja non-
formal, dan melakukan pekerjaan yang tidak
memerlukan formalitas tertentu, seperti: pendidikan
dengan ijazah tertentu / keterampilan/profesi dengan
kompetensi kerja tertentu, syarat-syarat kerja yang 
memenuhi aspek formal, penuangan kesepakatan hak
atau kewajiban yang tertulis, pembayaran tax atas fee
pekerjaan/hasil kerja

• Bagi tenega kerja sektor formal, harus memenuhi
semua ketentuan dan formalitas (legal aspek) yang 
ditentkan dan dipersyaratkan.



Permasalahan: 
Apa yang akan dicapai?

Apa yang menjadi sasaran capaian, pengaturan
(regulasi) mengenai PRT:

• Apakah membuat peraturan Per-UU mengenai
PRT secara tersndiri dan bersifat khusus; atau

• Mem-formal-kan PRT menjadi tenaga kerja
sektor formal yang sama seperti tenaga kerja
(pekerja/buruh/karyawan-/(i)) di perusahaan-
perusahaan yang memproduksi barang/jasa
dengan pola hubungan industrial.



Hubungan Industrial (HI)

• Sistem hubungan yg terbentuk antara para pelaku dalam
proses produksi barang/jasa yg terdiri dari unsur
pengusaha, unsur pekerja/buruh, dan unsur pemerintah
yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD’45 
[Pasal 1 angka 16]

• Awalnya disebut HIP (PS industrial relation)
• Jadi pada HI, ada keterlibatan/kehadiran Pemerintah

(Negara) didalamnya. 
• Misal dalam pembinaan, pengesahan/pencatatan

peerjanjian, perselisihan, pengawasan (dan law enforce).
• Dalam hubungan kerja, hanya mengatur hubungan hukum

dinatara para pihak sesuai dengan perjanjian kerja yang 
dibuatnya (dalam keadaan normal dan harmonis)



Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja

• Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjan kerja
(PK) [Pasal 50]

• PK dapat tertulis dan dapat Lisan [Pasal 51]
• PK, diperjanjikan melalui PKWT atau PKWTT [Pasal 56]
• PKWT, ada yang didasarkan waktu dan ada yang 

didasarkan selesainya “waktu” pekerjaan tertentu
[Pasal 56 (2)]

• Termasuk PKWT, adalah PKL (arbeids overeenkomst) 
dan PKHL (Buruh Harian Lepas) [KUHD]

• PK yang dibuat tidak tertulis dianggap sbg PKWTT 
[Pasal 57 (2)]



Peraturan Per-UU Nasional, atau
Peraturan Daerah / Perdasus / Qonun
• Apabila diatur dalam peraturan per-UU nasional, 

termasuk PP atau Permen, kemungkinan
terkendala dengan persoalan perbedaan budaya, 
adat istiadat dan/atau ke-khas-an masyarakat
Indonesia yang beragam dari Sabang sampai
Merauke.

• Apabila diatur dengan peraturan per-UU yang 
bersifat lokal, seperti Perda / Perdasus / Qonun, 
atau Pergub/Perwali/Per-Bupati, maka terdapat
keaneka-ragaman aturan menyesuaikan
karakteristik daerahnya.



Regulasi mengenai PRT

• Prinsipnya, apabila diatur dan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan (UU, 
PP, Permen, atau Perda / Pergub) maka harus
secara tegas dan jelas menuangkan syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban serta tata
tertib melakukan pekerjaan yang bersifat
standar;



Syarat-syarat Kerja
 Upah, kemungkinan tidak perlu sama seperti ketentuan

Upah Minimum (UM) atau upah di atas UM, akan
tetapi proporsional dengan fasilitas dan kesejahteraan
yang diperoleh dari “majikan” ybs.

 Akomodasi dan konsumsi, sandang serta perlengkapan
sehari-hari, atau alat telekomunikasi dan transportasi
serta fasilitas lainnya, sangat menentukan tingkat/nilai
kesepakatan upah dan/atau tunjangan yang harus
diberikan kepada PRT.

 Syarat lainnya, yang sangat penting adalah WKWI, dan
penentuan jabatan / jenis pekerjaan serta tempat
kerja, sehingga tidak terkesan sebagai ekploitasi



Hak dan Kewajiban
 Upah adalah hak pekerja (PRT) sebagai kontra prestasi

atas pekerjaan yang dilakukan;

 Namun dalam menentukan besaran upah, secara
timbal-balik harus menentukan juga jenis pekerjaan, 
produktivitas, atau target pekerjaan yang harus dicapai
/ dikerjakan

 Sehingga hak dan kewajiban secara bertimbal-balik
dapat lebih berkeadilan dan sesuai dengan tingkat
kemanusian atas dasar kesepakatan yang diabut secara
transparan.

 Dgn demikian, hak dan kewajiban mencerminkan nilai-
nilai dari azas bernegara Pancasila dan UUD’45



Tata Tertib Melalkukan Pekerjaan

 Dalam pelaksanaan pekerjaan, terdapat
beberapa norma-norma yang dapat disepakati
atau dituangkan dalam bentuk tertulis;

 Lazimnya, norma-norma tidak tertulis, dapat
merupakan adat kebiasaan yang berlaku di
masyarakat, atau juga sudah menjadi standar
norma kesopanan yang dipatuhi.



Eksistensi 
Permenaker Nomor 2 Tahun 2015

 Guna perlindungan PRT, diaturlah dlm Permenaker No.2 Th.2015 yg 
mengamanatkan utk mengatur lebih lanjut dalam Pergub atau -
bahkan- dlm Perda. Dasarnya UU No. 12 Thn. 2011.

 Pasal 8 jo Pasal 7 ayat (1) UU No.12/2011, disebutkan bahwa “Selain 
jenis peraturan per-UU dlm khirarki mencakup juga Peraturan yg 
ditetapkan oleh.... Menteri ...“ yg diakui keberadaanya sepanjang 
diperintahkan oleh peraturan per-UU yg lebih tinggi atau dibentuk 
berdasarkan kewenangan. Artinya Menteri Ketenagakerjaan
berwenang membuat peraturan seperti Per-02 tsb

 Dalam Permen tersebut, kemudian Menteri mendelegasikan 
kepada Gubernur (Pasal 28) untuk membuat aturan teknisnya yang
menyesuaikan beberapa aspek: hukum, adat-kebiasaan atau budaya,
hubungan kekeluargaan masyarakat setempat, dan aspek-aspek 
lainnya;



Ketentuan Umum dalam
Permenaker Nomor 2 Tahun 2015

 PRT, adalah orang (tenaga kerja) yg bekerja pada orang-perorangan
dalam rumah tangga utk melaksanakan pekerjaan ketrumah-
tanggaan….” [Pasal 1 angka 1]
 Maksudnya, bukan bekerja pada korporasi, lembaga, institusi .

 Pekerjaan kerumah-tanggan, adalah pekerjaan yg dilakukan dlm
lingkup dan kepentingan kerumah-tanggan.
 Artinya, lingkup cakupannya terbatas dan kepentingannya bukan

business oriented.
 Pengguna PRT, adalah orang perorangan (:keluarga) yg

mempekerjakan PRT. 
 Dalam kaitan dgn perintah kerja harus jelas alurnya dan

tanggung-jawabnya.
 LP-PRT, adalah badan usaha yg mendapat izin tertulis dari Gubernur

utk merekrut dan menyalurkan PRT.



Beberapa Ketentuan dalam
Permenaker Nomor 2 Tahun 2015

 Persyaratan bagi PRT: harus mempunyai ID yang jelas, batas usia
kerja minimal 18 tahun dan harus ada izin (suami/isteri) [Pasal 4]

 Pengguna wajib membuat PK tertulis (berlaku untuk setiap 2 (dua) 
tahun) yg memuat hak/kewajiban timbal-balik, (bahasanya) mudah
difahami, dan diketahui oleh Ketua RT (setempat) [Pasal 5 & 6]. 
 Syarat ini mungkin jarang diterapkan dan tdk lazim.

 Yang boleh mempekerjakan PRT, hanya bagi orang (kel) yang 
berpenghasilan tetap, memiliki rumah yg layak; dan sehat jasmani
& rohani [Pasal 9]

 Pengguna berkewajiban: membayar upah sesuai PK, memberikan
makan dan minuman sehat, hak istirahat/cuti, kesempatan
beribadah, THR, jamsos; dan memperlakukan dgn baik; serta
melaporkan keberadaan PRT di lingkungan [Pasal 11]

 Pasal 12 s/d 24 mengatur mengenai LP-PRT, al SIU-LP-PRT, jangka
waktu dan perpanjangannya, termasuk kewajiban dan
penyalurannya kepada perorangan (non-badan usaha).



Upaya Penghargaan bagi TKI dan
Kepmenaker No. 1 Th. 2015 jo
Kepmenaker No. 354 Th. 2015

 Upaya yang dilakukan Pemerintah: sosialisasi/desiminasi, 
pemahaman ketentuan mempekerjakan tenaga kerja;

 Sosialisasi aspek sosial, budaya, adat-istiadat, kekeluargaan 
dlm mempekerjakan orang lain, baik saudara atau “org 
sekampung”.

 Penghargaan terhadap harkat martabat manusia dan 
penghapusan eksploitasi manusia.

 Terbit Kepmenaker: splitsit jabatan-jabatan yang dapat 
dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khusus
bagi TKI.

 Prospek: PRT tidak lagi dipekerjakan sebagai pekerja rumah 
tangga yang bekerja sepanjang waktu dengan
melaksanakan semua jenis pekerjaan yang tanpa hak-hak 
istirahat/cuti. 



Nama Jabatan TKI-LN
Kepmenaker Nomor 1 Tahun 2015
jo Kepmenaker No. 354 Th. 2015

Untuk jabatan domesticWorker , harus di-split menjadi 7 job: 
 Pengurus Rumah Tangga (housekeeper), termasuk

kebersihan rumah atau ruang / kamar dan mencuci / setrika
pakaian.

 Pengasuh bayi / balita (babysitter)
 Juru masak (family cook)
 Pengasuh Lanjut Usia, Lansia (Elderly Caretaker)
 Supir Keluarga (Family Driver)
 Perawat Taman (Gardener)
 Pengasuh Anak (ChildCare Worker)
*Semua jabatan tsb disyaratkan bagi tenaga kerja yang telah

berusia 21 tahun.



Rekomendasi ILO No.204

Rekomendasi ini mengamanatkan untuk
melakukan perubahan usaha-usaha informal
dan tenaga kerja yang bekerja pada sektor
informal direkomendasikan untuk dialihkan
(secara bertahap) menjadi usaha-usaha sektor
formal dan dengan tenaga kerja yang memenuhi
syarat-syarat formal yang ditentukan sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan
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