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Diterbitkan pertama kalinya, publikasi 
ini memaparkan berbagai perlakuan 
buruk dan kekerasan terhadap hak 
PRT sebagai pekerja. Sejumlah 
kasus, seperti Siti, terbilang tidak 
manusiawi dan mengagetkan. Bagi 
Siti, kekerasan fisik dimulai ketika ia 
dituduh berselingkuh dengan salah 
satu anggota keluarga. 

Dimulai dengan tonjokan, kemudian 
pemukulan dengan ikat pinggang, 
sapu dan sandal. Air panas disiram 
ke dada Siti, perutnya disetrika dan 

ia dipaksa untuk memakan kotoran kucing. Siti bahkan 
mencoba untuk mengakhiri hidupnya tiga kali namun 
gagal. Kendati memenangkan kasus ini, ia masih dalam 
proses pemulihan dari luka mental dan fisik yang berat 
karena penganiayaan majikannya. 

Siti mulai bekerja di rumah majikannya pada tahun 
2007 ketika ia baru berusia 12 tahun. Ia meninggalkan 
keluarga dan tujuh saudaranya di Bogor, Jawa Barat, 
dan pergi ke Jakarta dengan pemikiran ia diundang 
untuk berlibur. “Paman saya datang ke rumah dengan 
majikan saya mengundang saya pergi ke Jakarta untuk 
liburan,” ingatnya. 

Setibanya di Jakarta, majikan Siti berjanji akan 
memperlakukan Siti seperti putrinya sendiri dan akan 
disekolahkan. “Dia bahkan meminta saya untuk 
memanggilnya Mama dan menganggap empat 
anaknya seperti saudara saya sendiri. Dia juga bilang 
rumahnya adalah rumah saya juga,” lanjutnya.

Namun, setelah beberapa bulan, bukannya pergi ke 
sekolah, ia harus melakukan berbagai pekerjaan rumah 
tangga. Ketika ia bersikeras ingin pulang, ia dibawa 
ke kantor polisi. “Majikan saya mengancam bahwa 
polisi akan menangkap saya dan saya akan dipenjara 
apabila saya pulang. Saya takut dan tinggal,” ujar 
Marni.

Akhirnya, pada Selasa, 13 Februari 2016, setelah 
dipukuli dan disiksa selama berjam-jam, ia memutuskan 
untuk lari dari rumah. Ia melompat dari lantai tiga 
menggunakan kabel antena dan memanjat gerbang 
depan setinggi lebih dari 2 meter walaupun sekujur 
tubuhnya memar dan lebam. 

“Saya hanya berlari dan berlari dengan orang-orang 
menonton saya dengan rasa tidak percaya. Orang takut 
menolong saya karena kondisi saya. Saya lari ke kantor 
polisi. Saya mengatakan pada polisi bahwa saya takut 
dipenjara, dan polisi mengatakan bahwa saya tidak 
perlu khawatir karena majikan sayalah yang harus 
dipenjara,” kisah Siti. 

Siti kini aktif terlibat dalam kegiatan advokasi dan 
kampanye untuk mempromosikan hak PRT sebagai 
pekerja bersama dengan JALA PRT dan ILO. Ia pun 
mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan studi, 
mengambil paket pendidikan. 

SELAMA lebih dari tujuh tahun, Siti Sri Marni, 
22 tahun, disekap di rumah majikannya, yang kerap 
menyiksanya dan tidak memberikan makan, tidur dan 
upah atas kerja yang melelahkan dengan jam kerja 
yang panjang. Ia akhirnya berhasil melarikan diri. 
Dengan memar dan lebam di sekujur tubuhnya, ia 
pergi ke polisi dan melaporkan majikan penyiksanya 
pada Februari 2016 lalu. Polisi pun segera menahan 
majikannya beberapa hari kemudian. 

Kasusnya kemudian dibawa ke pengadilan dan dengan 
berani ia memberikan perlawanan selama lebih dari 
delapan bulan. Pada November 2016, majikannya 
dinyatakan bersalah dan diganjar hukuman kurungan 
selama sembilan tahun. Namun, sang majikan 
mengajukan banding dan kasus tersebut kini masih 
berjalan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. 

Kasus ini menjadi kasus penting dalam upaya mencapai 
keadilan bagi pekerja rumah tangga (PRT) di negeri ini 
mengingat banyak kasus hukum yang melibatkan PRT 
tidak sampai ke tingkat pengadilan. Umumnya kasus-
kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi. Hingga 
saat ini, hanya tiga kasus yang melibatkan PRT sampai 
ke meja hijau, termasuk kasus Siti. 

Kasus Siti merupakan salah satu kasus hukum yang 
melibatkan PRT dan PRT anak (PRTA) Indonesia yang 
didokumentasikan di dalam publikasi terbaru bertajuk 
“Kompilasi Penanganan Kasus-kasus PRT dan PRTA 
Indonesia”, yang diterbitkan JALA PRT, sebuah LSM 
yang menangani masalah hak PRT, dengan dukungan 
dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Diluncurkan pada 16 Juni 2017 sejalan dengan 
peringatan Hari PRT Internasional, Kompilasi ini 
mendokumentasikan dan menganalisis 24 kasus PRT 
yang dibagi ke dalam tiga jenis kasus: Ketenagakerjaan 
(15 kasus), kriminalisasi (4 kasus) dan kriminal (5 
kasus). Kasus-kasus ini melibatkan baik PRT dewasa 
maupun anak-anak. 

Seluruh kasus ini telah ditangani oleh Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum 
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, anggota 
JALA PRT, dengan dukungan dari ILO melalui Proyek 
Mempromosikan Kerja Layak bagi Pekerja Rumah 
Tangga (PROMOTE). Didanai Departemen Perburuhan 
Amerika Serikat (USDOL), Proyek PROMOTE bertujuan 
mempromosikan kerja layak bagi PRT dan penghapusan 
PRTA secara signifikan. 

Oleh Gita Lingga, Staf Komunikasi ILO Jakarta 

Saya sebenarnya khawatir saya 
akan kalah di persidangan. 
Jalan menuju keadilan sangat 
berat. Penganiayaan mereka 
meninggalkan bekas luka dan 
trauma namun saya hanya ingin 
melanjutkan hidup dan menggapai 
mimpi saya.


