
 
PENJELASAN SINGKAT KEBIJAKAN 5 

Cakupan pekerja rumah tangga di dalam  
undang-undang kondisi kerja utama 
Menurut estimasi global dan regional 
terbaru mengenai pekerja rumah tangga 
yang dibuat oleh Program Kondisi Kerja 
dan Pekerjaan ILO (TRAVAIL), setidaknya 
52,6 juta perempuan dan laki-laki berusia 
di atas 15 tahun menjadi pekerja rumah 
tangga sebagai pekerjaan utama mereka 
pada tahun 2010 (ILO, 2011a).

ketenagakerjaan nasional. Laporan 
hukum dan praktik ILO mengenai 
pekerjaan rumah tangga, yang disusun 
untuk Sesi ke-99 Konferensi Perburuhan 
Internasional pada bulan Juni 2010, 
menyajikan informasi mengenai praktik 
perundang-undangan negara-negara 
anggota dalam serangkaian area 
kebijakan berkenaan dengan kondisi 
kerja, perlindungan sosial, kebebasan 
berserikat dan perundingan bersama (ILO, 
2009). Sementara beberapa negara telah 
membuat kebijakan dan undang-undang 
yang memperluas perlindungan 
ketenagakerjaan dan sosial – meskipun 
dalam beragam kadar dan cara – kepada 
pekerja rumah tangga, kelompok ini tetap 
tidak terlindungi di banyak tempat lain. 
Ringkasan kebijakan ini bertujuan untuk 
memperluas pengetahuan faktual 
mengenai sejauh mana pekerja rumah 
tangga dicakup oleh atau dikecualikan 
dari hak-hak yang pada umumnya 
dinikmati oleh pekerja berupah lain di 
bawah undang-undang nasional. 
Ringkasan kebijakan ini fokus pada tiga 
undang-undang kondisi kerja utama, yaitu 
undang-undang upah minimum, ketentuan 
waktu kerja dan perlindungan persalinan. 
Dengan menggabungkan statistik nasional 
mengenai jumlah pekerja rumah tangga 
dengan informasi mengenai perundang-

1 Angka ini 
merepresentasikan porsi signifikan 
pekerjaan berupah secara global, sekitar 
3,6 persen di seluruh dunia. Perempuan 
membentuk mayoritas besar pekerja 
rumah tangga, 43,6 juta atau 83 persen 
dari jumlah total. Pekerjaan rumah tangga 
merupakan sumber penting pekerjaan 
berupah bagi perempuan, sekitar 7,5 
persen pekerja perempuan di seluruh 
dunia (lihat ILO, 2011a). 

Meskipun berharga peran yang dimainkan 
oleh pekerja rumah tangga dalam 
berfungsinya rumah tangga secara 
individual dan masyarakat secara 
keseluruhan, mereka tetap merupakan  
salah satu kelompok yang paling kurang 
terlindungi di bawah perundang-undangan 
                                                            
1  Perkiraan minimal baru global dan regional tentang 
jumlah pekerja rumah tangga disajikan di ILO (2011a), 
perkiraan tersebut didasarkan pada data yang diambil 
secara eksklusif dari statistik resmi yang meliputi 117 
negara dan wilayah dan metodologi yang kuat  yang 
memberikan angka-angka regional dan global yang tidak 
bias dan bisa diverifikasi. 

 

 
1



 

 
2

                                                           

undanganan nasional, perkiraan yang 
disajikan di bawah ini menunjukkan porsi 
pekerja rumah tangga yang tidak berhak 
atas upah minimum di bawah hukum 
nasional, tidak memiliki pembatasan jam 
kerja mingguan normal, atau tidak 
memiliki hak atas cuti bersalin atau 
tunjangan persalinan tunai. Sebelum 
membahas hasil utama, disajikan terlebih 
dahulu metodologi dan perspektif yang 
mendasari karya analitis ini.2

 
2 Laporan lengkap oleh penulis yang memberikan analisis 
data lebih rinci akan tersedia pada musim gugur 2011, di 
mana lampiran metodologis penuh akan diberikan. 
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1. Metodologi dan perspektif 

Perkiraan sejauh mana pekerja rumah 
tangga dicakup oleh undang-undang 
kondisi kerja utama didasarkan pada dua 
sumber: pertama, data statistik mengenai 
jumlah pekerja rumah tangga di suatu 
negara tertentu, yang tersedia dari 
pangkalan data yang dikompilasi untuk 
perkiraan global dan regional mengenai 
pekerja rumah tangga (ILO, 2011a); 
kedua, informasi hukum mengenai 
cakupan terhadap pekerja rumah tangga 
oleh undang-undang kondisi kerja. Yang 
terakhir ini disusun oleh ILO sebagai 
bagian dari persiapan untuk proses 
penetapan standar ketenagakerjaan 
internasional,3 dan digabungkan dengan 
informasi tambahan yang dikumpulkan 
dari sumber-sumber nasional selama up 
date yang sedang berjalan   pada 
Pangkalan Data ILO mengenai Undang-
undang Pekerjaan dan Kondisi Kerja.4  
Berdasarkan informasi tekstual yang 
menggambarkan cakupan undang-undang 
yang relevan secara detail, ILO 
mengembangkan sebuah skema 
pengkodean untuk mencatat seberapa 
jauh pekerja rumah tangga dicakup oleh 
undang-undang kondisi kerja utama, dan 
apakah ketentuan-ketentuan yang berlaku 
bagi mereka adalah identik dengan yang 
berlaku untuk pekerja berupah lainnya, 
ataukah kurang (atau lebih) 
menguntungkan. 

Berlawanan dengan publikasi 
sebelumnya, yang mendaftar jumlah 
negara yang mengecualikan atau 
mencakup pekerja rumah tangga dari 
undang-undang kondisi kerja (ILO, 2009), 
Ringkasan kebijakan ini tertarik pada 
pertanyaan berapa banyak pekerja rumah 
tangga yang dicakup oleh ketentuan 
hukum, sehingga memberikan bobot lebih 
besar kepada negara-negara yang 
memiliki banyak pekerja rumah tangga. 

 

                                                           

3 Lihat ILO (2010a). 
4  The Database of Conditions of Work and Employment 
Laws berisi informasi hukum yang komprehensif yang 
memberikan gambaran tentang lingkungan peraturan 
waktu kerja, upah minimum dan perlindungan persalinan 
di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Lihat 
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home. 

Untuk menghasilkan perkiraan ini, baik 
informasi hukum maupun informasi 
statistik diperlukan untuk sebuah negara 
tertentu, kombinasi yang tersedia untuk 
total 68 negara dan wilayah. Karena 
negara-negara ini termasuk negara-
negara terbesar di dunia, pangkalan data 
gabungan memuat informasi yang 
mencakup negara-negara yang di antara 
mereka mencapai 83,8 persen pekerjaan 
secara global. Untuk mengkoreksi 
kesenjangan data yang masih ada, bobot 
non jawaban dibuat berdasarkan 
metodologi yang sama yang telah 
digunakan untuk menghasilkan perkiraan 
pekerja rumah tangga global dan regional 
(lihat ILO, 2011a).5 Bila ketentuan hukum 
berbeda untuk pekerja rumah tangga yang 
tinggal di dalam dan yang tinggal di luar, 
keduanya diberi bobot yang sama. 

Menurut sifatnya sendiri, statistik yang 
disajikan di ringkasan ini mengacu pada 
hak minimal pekerja rumah tangga di 
bawah hukum nasional. Kondisi kerja 
aktual pekerja rumah tangga dapat 
menyimpang dari ini. Majikan dapat saja 
memberi pekerja rumah tangganya libur 
hari Minggu sekalipun perundang-
undanganan tidak menuntut mereka 
melakukannya, atau kedua belah pihak 
mungkin menyepakati ketentuan 
semacam itu saat merundingkan kontrak 
kerja. Sebaliknya, beberapa majikan 
memaksa pekerja rumah tangga mereka 
untuk bekerja tanpa jeda, sekalipun 
undang-undang nasional mewajibkan 
mereka menghormati hari istirahat 
mingguan. Betapapun mungkin tidak 
sempurna pelaksanaannya, ketentuan 
hukum masih menetapkan titik acuan 
yang berfungsi sebagai standar minimum. 

 
5 Bobot dihitung untuk semua negara responden, kecuali   
Cina, yang masuk perkiraan cakupan dengan bobot satu 
dan perkiraan tentatif mengenai jumlah pekerja rumah 
tangga yang dibahas di ILO (2011a). 
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Standar minimal hukum mengenai kondisi 
kerja adalah relevan baik untuk  pekerja 
rumah tangga maupun majikan mereka 
(utamanya rumah tangga pribadi). Standar 
minimal tersebut memfasilitasi pengikatan 
dan formalisasi hubungan kerja bagi 
pekerja rumah tangga. Mereka dapat 
menyederhanakan perundingan dengan 
menyediakan referensi mengikat, 
sehingga menurunkan biaya transaksi dan 
mengatasi ketidakseimbangan kekuatan 
antara kedua belah pihak. Mengingat 
bahwa perundingan bersama masih 
jarang di sektor pekerjaan rumah tangga, 
hak-hak hukum memberikan perlindungan 
tingkat minimal untuk dinikmati oleh 
semua pekerja, yang akhirnya berlaku di 
pengadilan. Semua ini juga penting dari 
perspektif hak asasi manusia.6

Memperluas jangkauan hukum 
ketenagakerjaan merupakan sarana untuk 
membawa pekerja rumah tangga dalam 
perekonomian formal dan arus utama 
Agenda Kerja Layak. Sebagaimana 
diartikulasikan oleh Konferensi 
Perburuhan Internasional dalam 
Resolusinya tahun 2002 mengenai kerja 
layak dan ekonomi informal, "tantangan 
terbesar mengurangi defisit kerja  layak 
adalah  saat di mana pekerjaan 
dilaksanakan di luar ruang lingkup atau 
penerapan kerangka hukum dan 
kelembagaan" (Konferensi Perburuhan 
International, 2002, paragraf 2). 

 

2. Cakupan pekerja rumah tangga oleh 
undang-undang kondisi kerja utama 

Cakupan upah minimum  

Ketentuan upah minimum merupakan 
instrumen penting untuk melindungi 
pekerja yang  paling rentan dan dibayar 

                                                             6  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan 
bahwa setiap orang memiliki hak atas kondisi kerja yang 
adil dan menguntungkan (pasal 23 dan 24). Komite PBB 
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah 
menekankan bahwa "pekerjaan rumah tangga dan 
pertanian harus diregulasi secara tepat oleh perundang-
undanganan nasional sehingga pekerja rumah tangga dan 
pertanian menikmati tingkat perlindungan yang sama 
seperti pekerja lainnya" (Komite PBB tentang Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2006, paragraf 10). 

paling rendah dari upah yang terlalu 
rendah.7 Pekerja rumah tangga seringkali 
termasuk dalam kelompok ini dan data 
menunjukkan bahwa mereka menerima 
upah yang jauh lebih rendah dibandingkan 
dengan pekerja lain.8 Sementara lebih 
dari separuh pekerja rumah tangga 
berhak atas upah minimum umum yang 
sama seperti pekerja lainnya,9 2,9 juta 
pekerja rumah tangga (5,5 persen dari 
total) berhak atas upah minimum di bawah 
tingkat umum (lihat Gambar 1). Selain itu, 
22,3 juta pekerja rumah tangga (42,5 
persen dari total) tidak memiliki 
perlindungan terhadap upah yang terlalu 
rendah dan tidak ada upah minimum yang 
berlaku bagi mereka. ISebagian, hal ini 
disebabkan oleh fakta bahwa mereka 
hidup di negara tanpa undang-undang 
upah minimum (0,8 juta); 21,5 juta pekerja 
rumah tangga tidak dicakup oleh 
peraturan upah minimum di mana 
peraturan tersebut ada untuk pekerja lain 
(tidak ditabulasikan). 

Sementara sebagian besar pekerja rumah 
tangga di negara-negara maju dan di 
Amerika Latin dan Karibia dicakup oleh 
undang-undang upah minimum, mayoritas 
besar pekerja rumah tangga di Asia dan 
Timur Tengah tetap tidak terlindungi. 
Mengingat bahwa tujuan utama  undang-
undang upah minimum adalah untuk 
melindungi pekerja yang rentan di lapisan 
terbawah distribusi upah, ini merupakan 
kesenjangan yang serius dalam cakupan. 

 
7  Lihat pembukaan Konvensi Penetapan Upah Minimum 
ILO, 1970 (No 131). 
8 Lihat ILO (2011b). 
9  Angka ini mencakup minoritas kecil (0,3 persen dari 
total), di mana upah minimum untuk pekerja rumah tangga 
lebih tinggi dari upah minimum umum, dan kelompok yang 
lebih besar (9,6 persen dari total), di mana perbandingan 
untuk "patokan "upah minimum itu tidak memungkinkan. 



 

Gambar 1. Cakupan upah minimum bagi pekerja rumah tangga 
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* Termasuk kasus di mana dibandingkan dengan patokan upah minimum tidak mungkin. 
Sumber: ILO memperkirakan berdasarkan data dari sumber-sumber resmi. 
 

Peraturan jam kerja 

Banyak pekerja rumah tangga tidak 
dicakup oleh ketentuan yang mengatur 
waktu kerja mereka. Satu elemen penting 
dari peraturan waktu kerja adalah batas 
jam normal mingguan, yang menetapkan 
berapa panjang minggu kerja normal 
(yaitu sebelum kerja lembur). 
Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 
2, tidak ada batasan jam kerja normal 
mingguan yang berlaku untuk 29,7 juta 
pekerja rumah tangga (atau 56,6 persen 
dari total). Cakupan tesebut paling lemah 
di Asia dan Timur Tengah, di mana lebih 
dari 95 persen pekerja rumah tangga tidak 
berhak atas batas semacam itu (tidak 
ditabulasikan). Ini mengakibatkan jam 
kerja yang sangat panjang, terutama di 
kalangan pekerja rumah tangga tinggal di 
dalam yang, dalam banyak kasus, 
diharapkan tersedia sepanjang waktu 
(ILO, 2011c; Rodriguez, 2007; Galotti, 
2009;. Tous dkk., 2010; Kundu, 2008; 
Esim dan Smith, 2004). Sebagaimana 
upah minimum, rendahnya tingkat 
perlindungan waktu kerja terutama 

disebabkan oleh pengecualian pekerja 
rumah tangga dari standar nasional 
tentang jam normal mingguan yang ada 
(28,2 juta pekerja rumah tangga, tidak 
ditabulasikan), dan hanya dalam sebagian 
kecil kasus itu dikarenakan tidak adanya 
standar apapun mengenai jam kerja 
mingguan untuk semua jenis pekerja. Bila 
pekerja rumah tangga berhak atas 
pembatasan jam normal  mingguan, batas 
wajib kadang-kadang kurang 
menguntungkan dari pada batas yang 
dinikmati oleh pekerja lain. Sekitar 1,9 juta 
pekerja rumah tangga (3,6 persen dari 
total) dicakup oleh batas jam normal 
mingguan yang lebih tinggi dari pada yang 
berlaku bagi pekerja lain, sementara 20,9 
juta (39,7 persen) menikmati setidaknya 
setara. Singkatnya, dengan demikian 
masih ada kesenjangan besar dalam 
peraturan waktu kerja pekerja rumah 
tangga. 

Selain pembatasan jam kerja normal 
mingguan, penentuan jangka waktu 
istirahat mingguan merupakan elemen 
penting dalam peraturan waktu kerja. Ini 
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menjamin bahwa pekerja menikmati 
setidaknya satu hari libur per minggu, 
lazimnya (tetapi tidak harus) pada hari 
Minggu atau hari libur keagamaan lainnya. 
Sebagaimana ditunjukkan di Gambar 3, 
25,7 juta pekerja yang dipekerjakan oleh 
rumah tangga saat ini berhak atas waktu 
istirahat mingguan setidaknya 24 jam 
berturut-turut. Kelompok ini dilindungi 
dengan ketentuan yang sama seperti 
pekerja berupah lainnya (dan dalam 
sejumlah kecil kasus, sebagian pada 
kenyataannya memiliki waktu istirahat 
lebih lama; tidak ditabulasikan). Namun, 
tabel di bawah ini juga menunjukkan 
bahwa masih ada kesenjangan besar 
dalam ketentuan perundang-undanganan 
mengenai jangka wakru istirahat 
mingguan: 44,8 persen dari semua 
pekerja rumah tangga, atau 23,6 juta di 
seluruh dunia, tidak berhak atas istirahat 
mingguan di bawah hukum nasional. 

Sebagian besar di antaranya tinggal di 
Asia dan Timur Tengah: di kedua 
kawasan, hanya ada kurang dari 5 persen 
dari semua pekerja rumah tangga yang 
berhak atas satu hari istirahat mingguan di 
bawah hukum nasional. Sementara 
perlindungan pada umumnya baik di 
negara maju dan di Amerika Latin, 
gambarannya bercampur di Afrika dan 
Eropa Tengah dan Timur dan negara-
negara CIS (tidak ditabulasikan). 
Memperluas hak atas istirahat mingguan 
kepada pekerja rumah tangga adalah 
penting, tidak hanya untuk menjaga 
kesehatan dan keselamatan mereka dan 
untuk memungkinkan mereka 
menghabiskan waktu bersama keluarga 
mereka (keseimbangan pekerjaan-
keluarga), tetapi juga untuk menciptakan 
kondisi yang memungkinkan mereka 
memberikan layanan berkualitas kepada 
majikan mereka.

 

Gambar 2. Batasan jam kerja normal mingguan bagi pekerja domestik yang diatur 
hukum nasional 
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Sumber: ILO memperkirakan berdasarkan data dari sumber-sumber resmi. 

 

 

 
 

 
6



Gambar 3. Hak untuk istirahat mingguan (minimal 24 jam berturut-turut) untuk pekerja 
domestik di bawah hukum nasional 
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Sumber: ILO memperkirakan berdasarkan data dari sumber sumber resmi. 

Perlindungan persalinan 

Hak atas cuti bersalin merupakan 
perhatian utama, karena mayoritas besar 
pekerja rumah tangga adalah perempuan 
(lihat ILO, 2011a). Namun, kurang dari 
dua pertiga dari seluruh pekerja rumah 
tangga perempuan saat ini berhak atas 
cuti bersalin di bawah hukum nasional. Di 
antara mereka, sekitar 27,6 juta pekerja 
rumah tangga perempuan (63,3 persen 
dari seluruh pekerja rumah tangga 
perempuan) berhak atas waktu cuti 
setidaknya durasi yang sama seperti 
pekerja lainnya, dan 0,3 juta lagi (0,7 
persen dari total) atas cuti bersalin pendek 
(lihat Gambar 4). Di sisi lain, 15,6 juta 
perempuan yang dipekerjakan oleh rumah 
tangga (atau 35,9 persen dari total) tidak 
memiliki hak hukum atas cuti bersalin. Di 
antaranya adalah 13,3 juta pekerja rumah 
tangga di Asia dan 1,3 juta di Timur 
Tengah. 
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Tiadanya cakupan adalah karena 
pengecualian pekerja rumah tangga dari 
ketentuan yang ada yang menetapkan 
hak atas cuti bersalin untuk jenis pekerja 
lainnya. Sejalan dengan Konvensi ILO 
tentang Perlindungan Persalinan, tahun 
2000 (No. 183), yang bertujuan untuk 
mencakup seluruh perempuan bekerja, 

termasuk mereka yang berada dalam 
bentuk pekerjaan “dependent work” , 
maka memperluas perlindungan cuti 
bersalin kepada pekerja rumah tangga 
merupakan kunci untuk memajukan kerja 
layak bagi kelompok pekerja ini. 

Selain hak atas cuti bersalin, pemberian 
tunjangan tunai selama cuti semacam itu 
juga sangat penting untuk kategori 
pekerjaan yang didominasi perempuan 
seperti pekerjaan rumah tangga. 
Tunjangan tunai sangat diperlukan agar 
secara ekonomi memungkinkan bagi 
perempuan untuk menghentikan kegiatan 
ekonomi mereka pada waktu sekitar 
persalinan. Tanpa pengganti penghasilan, 
ketentuan cuti bersalin mungkin 
kehilangan efek praktisnya, terutama di 
kalangan populasi berpenghasilan rendah 
yang mengandalkan upah, misalnya 
pekerja rumah tangga. Gambar 5 
menunjukkan bahwa 17,3 juta perempuan 
yang dipekerjakan oleh rumah tangga 
(39,6 persen dari total) tidak berhak atas 
tunjangan tunai selama cuti bersalin. 
Sebagaimana dalam kasus cuti bersalin, 
sebagian besar pekerja rumah tangga 
perempuan tanpa hak tunjangan bersalin 
tunai berada di Asia dan Timur Tengah 



(masing-masing 13,3 juta dan 1,3 juta). 
Tiadanya cakupan tersebut adalah akibat 
dari pengecualian pekerja rumah tangga 
dari ketentuan yang ada yang 
menetapkan hak atas tunjangan bersalin 
tunai untuk jenis pekerja lainnya. Karena 
hak tersebut relatif umum di Amerika 

Latin, Afrika dan negara-negara maju, 
hampir 60 persen dari seluruh pekerja 
rumah tangga perempuan di seluruh dunia 
(sekitar 25,4 juta) berhak atas tunjangan 
bersalin tunai yang setidaknya sebesar 
yang dibayarkan kepada pekerja lainnya. 

 

Gambar 4. Hak untuk cuti bersalin bagi pekerja domestik di bawah hukum nasional 
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Catatan: Angka hanya referensi untuk pekerja rumah tangga perempuan. 
Sumber: ILO memperkirakan berdasarkan data dari sumber-sumber resmi. 
 
Gambar 5. Hak untuk tunjangan tunai selama cuti bersalin bagi pekerja domestik di 
bawah hukum nasional 
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Catatan: Angka hanya referes untuk pekerja rumah tangga perempuan. 
Sumber: ILO memperkirakan berdasarkan data dari sumber-sumber resmi. 
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3. Kesimpulan: Menuju pekerjaan yang 
layak bagi pekerja rumah tangga 

Ringkasan kebijakan ini telah 
menganalisa seberapa jauh pekerja 
rumah tangga dicakup oleh undang-
undang kondisi kerja utama, dan telah 
menunjukkan bahwa sebagian besar dari 
mereka tidak menikmati perlindungan 
yang sama yang pada umumnya dinikmati 
oleh kategori pekerja berupah lainnya. 
Meskipun sangat rentan terhadap upah 
terlalu rendah dan jam kerja  panjang, 
sekitar 42,5 persen dari seluruh pekerja 
rumah tangga tidak berhak atas upah 
minimum di bawah hukum nasional, lebih 
dari setengah (56,6 persen) tidak memiliki 
batasan wajib jam kerja normal mingguan, 
dan 44,8 persen dari mereka tidak berhak 
untuk istirahat mingguan. Selain itu, lebih 

dari sepertiga (35,9 persen) pekerja 
rumah tangga perempuan tidak memiliki 
hak atas cuti bersalin di bawah hukum 
nasional, dan sebagian besar (39,6 
persen) tidak berhak atas tunjangan 
bersalin tunai. Bila pekerja rumah tangga 
dicakup di bawah undang-undang 
nasional, ketentuan yang berlaku kepada 
mereka seringkali kurang menguntungkan 
dari pada yang berlaku bagi pekerja 
berupah lainnya. Temuan ini menyoroti 
relevansi diskusi mengenai standar 
ketenagakerjaan internasional baru bagi 
pekerja rumah tangga pada Sesi ke-100 
Konferensi Perburuhan Internasional pada 
bulan Juni 2011, dengan tujuan untuk 
menangani kesenjangan perlindungan 
saat ini yang berdampak pada jutaan 
pekerja rumah tangga di seluruh dunia. 
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