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Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT), baik kekerasan dalam rumah tangga maupun 
terkait ketenagakerjaan, cukup tinggi jumlahnya. JALA PRT, sebuah jaringan LSM yang menangani 
hak-hak PRT, mengindikasikan bahwa ada banyak kasus hukum yang dialami PRT. 

Adanya Undang-Undang (UU) No. 23/2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (PKDRT) dan UU No. 35/2016 mengenai Perlindungan Anak belum cukup mampu 
melindungi PRT dari kekerasan. Sedangkan dari aspek ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan No. 
13/2003, belum mengakui PRT sebagai pekerja. Demikian pula, UU Jaminan Sosial masih belum 
memasukkan PRT sebagai pekerja.

Akibatnya, sebagian besar PRT mendapatkan upah di bawah upah minimum dan tidak memiliki 
akses terhadap jaminan sosial. Mereka juga rentan menjadi korban berbagai pelanggaran. Situasi 
tersebut diperparah oleh fakta bahwa mayoritas PRT kurang memiliki akses atas pengetahuan, 
informasi dan layanan terkait hukum. Akibatnya, ketika menghadapi perselisihan atau kasus 
pelanggaran hak, mereka memilih untuk tidak melaporkan kasus mereka secara hukum atau 
mengambil tindakan hukum.

Jenis-jenis kasus hukum PRT

Ada tiga jenis kasus yang dibahas dalam buku ini, yaitu: Kasus ketenagakerjaan, kriminalisasi PRT 
dan kasus pidana. 

w Kasus ketenagakerjaan

 Pada kasus ketenagakerjaan, ada 15 kasus yang dibahas. Kasus-kasus tersebut 
memperlihatkan perbedaan perlakuan dari pemberi kerja terkait pemenuhan hak-hak pekerja. 

 Dari kasus ketenagakerjaan tersebut terdapat 7 klasifikasi, yaitu: pemutusan hubungan kerja 
(PHK) karena sakit, dituduh mencuri, karena menuntut jaminan kesehatan ataupun Jaminan 
Ketenagakerjaan, karena mengajukan cuti melahirkan, karena memperjuangkan Perjanjian 
Kerja PHK tanpa pesangon, PHK tanpa mendapatkan tunjangan hari raya (THR). 

w Kasus pidana

 Pada kasus pidana, terdapat tiga klasifikasi kasus yang dibahas, yaitu kriminalisasi terhadap 
PRT, kasus perdagangan manusia, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

w Kasus kriminalisasi

 Pada kasus kriminalisasi terhadap PRT, sebanyak 4 kasus membuat PRT harus berhadapan 
dengan proses hukum dan duduk di kursi pesakitan. Sementara itu, terdapat 2 kasus PRT 
sebagai korban perdagangan manusia dan 3 kasus PRT sebagai korban KDRT. 
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Dalam kedua kelompok 
kasus terakhir, telah 
terjadi kekejaman dari 
majikan kepada PRT dalam 
bentuk penyekapan, 
penganiayaan fisik, psikis, 
dan penelantaran dalam 
rumah tangga.

Kendala dan 
tantangan 
penanganan kasus 
PRT

Dari pengalaman penanganan kasus-kasus PRT yang dilakukan LBH Jakarta dan LBH APIK Jakarta 
yang telah diuraikan, memperlihatkan kendala dan tantangan yang tidak sedikit. Tidak semua kasus 
PRT/PRTA bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah. Beberapa kendala yang menjadi hambatan 
dalam penanganan kasus PRT, di antaranya: 

w Sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini belum mampu memberikan keadilan dan 
perlindungan hukum terhadap para perempuan korban kekerasan. Faktor-fakor yang 
menyebabkan lemahnya sistem hukum tersebut dapat dilihat dari unsur yang membentuknya, 
yaitu substansi, struktur dan budaya hukum.

w Dari segi substansi atau norma hukum, penanganan kasus-kasus PRT/PRTA masih belum 
efektif karena tidak memadainya regulasi dan kebijakan yang mengakui PRT sebagai 
pekerja, termasuk dalam memberikan perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan mereka. 
Kelemahan dalam aspek substansi hukum tersebut menyebabkan banyaknya pelanggaran 
yang terjadi tanpa ada hukuman bagi pelakunya.

w Dari segi struktur hukum, masih rendahnya kesadaran dari aparat penegak hukum terkait 
hak-hak PRT turut melanggengkan pelanggaran yang terus terjadi dan berulang. Hal ini 
terlihat dari penolakan laporan atau pengaduan mengenai pelanggaran hak normatif yang 
dialami oleh PRT. Selain itu, peran aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim dan 
advokat di Indonesia agaknya belum menunjukkan keseriusannya dalam penegakan hukum 
pidana untuk menekan berbagai tindak pidana khususnya terhadap kasus yang dialami 
oleh PRT. Hal ini yang menyebabkan UU yang sudah ada tidak berhasil diimplementasikan 
sepenuhnya untuk melindungi hak-hak PRT.

w Dari segi kultur hukum, rendahnya pengakuan dan kesadaran terhadap keberadaan PRT 
sebagai pekerja yang memiliki hak-haknya tidak hanya terjadi di kalangan aparat penegak 
hukum, tetapi pada umumnya juga di masyarakat. Permasalahan tersebut berdampak pada 
minimnya perlindungan yang dapat diberikan oleh masyarakat. Masyarakat belum memahami 
betapa pentingnya perlindungan terhadap PRT. Padahal masyarakatlah yang memiliki 
kedekatan dengan pekerjaan dan kehidupan PRT dan hal ini seharusnya membuat masyarakat 
berkepentingan dalam memberikan perlindungan.
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w Kebanyakan masyarakat masih menilai kasus yang menimpa PRT sebagai masalah privat 
karena terjadi di lingkup rumah tangga. Alhasil mereka tidak berani melakukan pelaporan 
kepada kepolisian. Bahkan melakukan penyelamatan baik itu dari masyarakat ataupun 
aparat pemerintah di lingkungannya seperti RT, RW LMK, lurah sampai camat pun terkadang 
menghadapi kesulitan.

Rekomendasi-rekomendasi untuk menjawab berbagai tantangan di atas:

1. Norma Hukum

a. Mendorong pengesahan RUU Perlindungan PRT sebagai RUU khusus yang mengakui dan 
memberikan perlindungan atas hak-hak PRT sebagai pekerja. Disahkannya RUU tersebut 
dapat menjadi solusi atas permasalahan PRT, mulai dari pidana maupun ketenagakerjaan. 
Sehingga UU Perlindungan PRT dapat dijadikan payung hukum bagi perlindungan PRT. 

b. Mengajukan uji materi terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait 
penafsiran “hubungan kerja”. Tujuannya agar PRT masuk dalam kategori pihak yang 
menerima pekerjaan. 

c. Mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 

d. Meratifikasi Konvensi ILO No 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. 

e. Menerapkan secara maksimal aturan hukum yang positif untuk kepentingan PRT seperti 
UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang 
dan UU Perlindungan Anak. Diharapkan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga tidak hanya untuk kekerasan fisik tetapi juga penelantaran rumah tangga.



4

2. Struktur Hukum

a. Menerapkan Sistem Peradilan Pidana 
Terpadu yang sensitif gender dan 
berperspektif HAM, termasuk hak-
hak perempuan, anak dan kelompok 
marjinal seperti PRT

b. Meningkatkan kapasitas sumber daya 
manusia (SDM) dari aparat penegak 
hukum, pemerintah pusat dan 
daerah hingga tingkat paling bawah 
serta kapasitas legislative sehingga 
memahami terhadap permasalahan 
PRT dan hak-haknya.

c. Melakukan koordinasi dengan aparat 
penegak hukum dalam penanganan 
kasus PRT

3. Kultur

a. Meningkatkan kesadaran PRT mengenai 
hak-haknya sebagai pekerja, dan 
kapasitas untuk bernegosiasi dengan 
pihak lain terutama majikan dan penyalur.

b. Meningkatkan kesadaran di masyarakat mengenai situasi dan kerja layak bagi PRT.

c. Mendorong terbentuknya pusat-pusat layanan dan bantuan berbasis komunitas untuk 
pencegahan dan perlindungan dari kekerasan yang dapat diakses oleh PRT.

d. Membangun kesadaran PRT untuk berorganisasi dan mendorong terbentuknya serikat 
pekerja PRT yang berbadan hukum dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja di wilayahnya 
masing-masing.
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Untuk informasi lebih lanjut:

Lita Anggraini 
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Sekretariat Nasional JALA PRT

Jl. Kalibata Utara 1 No. 18, Jakarta Selatan
Tel.: +62817 0701 040

Email: jala.prt@gmail.com
Facebook: jalaprt
Twitter: @jalaprt


