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RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR .......... TAHUN .... 

TENTANG 

PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: 

a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dilindungi dan 
dijamin penegakannya; 

b. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 
memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan 
kemampuan; 

c. bahwa jenis pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu alternatif untuk menyerap jumlah tenaga 
kerja sebagai upaya mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri; 

d. bahwa jenis pekerjaan rumah tangga mempunyai karakteristik tersendiri sehingga memerlukan 
perlindungan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 

 

Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan: 
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1. Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang 
perseorangan dalam satu rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan 
menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain termasuk yang menginap dan yang tidak menginap. 

2. Pengguna Jasa PRT yang selanjutnya disingkat PJPRT adalah orang perseorangan yang mempekerjakan 
PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. 

3. Penempatan PRT adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PRT sesuai keahlian, jasa dan 
ketrampilannya dengan PJPRT. 

4. Lembaga penempatan PRT adalah badan hukum yang mendapat izin tertulis dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

5. Perjanjian Penempatan PRT adalah perjanjian tertulis antara Lembaga Penempatan PRT dengan calon 
PRT yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan PRT di rumah 
tangga. 

6. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara PRT dengan PJPRT yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 
kewajiban pera pihak. 

7. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Lembaga penempatan PRT dengan 
PJPRT yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan 
perlindungan PRT. 

8. Perlindungan PRT adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan PRT dalam mewujudkan 
terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan perjanjian kerja. 

9. Upah PRT adalah hak yang diterima langsung oleh PRT dalam bentuk uang dan atau bentuk lain sebagai 
imbalan Mari PJPRT yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atas suatu pekerjaan 
dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

10. Instansi Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 
Kabupaten/Kota. 

11. Instansi Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi. 

12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

 

Pasal 2 

Perlindungan PRT berlandaskan asas pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia atas dasar 
kesetaraan gender tanpa diskriminasi. 

 

Pasal 3 

(1) Perlindungan bagi PRT bertujuan memberikan: 

a. perlakuan kepada PRT secara manusiawi; 

b. jaminan memperoleh kesejahteraan; 

c. jaminan pemeliharaan kesehatan; 

d. jaminan keselamatan kerja; 

e. pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja. 

(2) Perlindungan bagi PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perekrutan, saat 
bekerja sampai tahap pemulangan. 
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Pasal 4 

(1) Lingkup pekerjaan PRT meliputi pekerjaan di dalam dan di luar rumah tangga. 

(2) Pekerjaan di dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pekerja rumah tangga (PRT) 

b. penata laksana rumah tangga (PLRT); 

c. pembantu pelayan jompo (caretaker); 

d. penjaga bayi (baby sitter); 

e. penjaga anak (nanny); 

f. pengasuh anak (governess); 

g. pelayan jompo (caregiver). 

(3) Pekerjaan di luar rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tukang kebun, supir 
pribadi, satpam pribadi, dan guru privat (guru mengaji). 

 

Pasal 5 

(1) PRT dapat direkrut baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PJPRT. 

(2) PRT yang direkrut secara tidak langsung dapat melalui: 

a. orang perseorangan; atau 

b. lembaga penempatan PRT. 

(3) Dalam hal PRT direkrut oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka 
PJPRT wajib membuat kesepakatan secara lisan atau tertulis mengenai hak dan kewajiban masing-
masing pihak. 

(4) Dalam hal PRT direkrut oleh lembaga penempatan PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
maka lembaga penempatan PRT dan PJPRT wajib membuat perjanjian secara tertulis yang memuat hak 
dan kewajiban masing-masing pihak. 

(5) PJPRT atau Lembaga Penempatan yang merekrut pekerja rumah tangga anak harus mendapat ijin 
tertulis dari orang tua atau wali. 

 

Pasal 6 

Siapapun dilarang mempekerjakan anak berusia 15 (lima belas) tahun sebagai pekerja rumah tangga. 

 

Pasal 7 

(1) PRT yang direkrut orang perorangan dan/atau PJPRT harus memenuhi persyaratan: 

a. memiliki identitas diri; 

b. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; 

c. berusia 15 (lima belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun untuk pekerjaan tertentu; 

d. perjanjian kerja antara PJPRT dengan PRT; 
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e. perjanjian penempatan antara PRT dengan lembaga penempatan; dan 

f. memiliki keterampilan sesuai dengan yang diinginkan oleh PJPRT; 

(2) bagi PRT yang direkrut dari lembaga penempatan selain harus memenuhi ketentuan ayat (1) juga harus 
memiliki tanda lulus uji kompetensi. 

 

Pasal 8 

(1) PRT berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf c harus memenuhi persyaratan: 

a. harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali; 

b. perjanjian penempatan antara lembaga penempatan dengan orang tua/wali; 

c. perjanjian kerja antara PJPRT dengan orang tua/wali; 

d. tidak dipekerjakan pada malam hari; 

e. memberi kesempatan untuk belajar; dan 

f. maksimum 4 (empat) jam kerja. 

(2) Jenis pekerjaan yang diberikan kepada PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tidak membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral; 

b. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan tertentu; 

c. bukan termasuk jenis pekerjaan yang terburuk. 

 

Pasal 9 

(1) Untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PRT wajib 
mengikuti pelatihan keterampilan kerumahtanggaan yang dilaksanakan oleh lembaga penempatan PRT. 

(2) Biaya pelatihan keterampilan kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan 
kepada lembaga penempatan PRT atau orang perseorangan dan atau PJPRT. 

 

Pasal 10 

PRT dapat membentuk dan menjadi anggota organisasi atau serikat pekerja/serikat buruh PRT sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB II 

LEMBAGA PENEMPATAN PRT 

 

Pasal 11 

(1) Lembaga penempatan PRT yang akan menempatkan PRT wajib mendapat izin dari Instansi yang 
bertanggung jawab di bidangnya. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: 

a. Menteri, untuk Lembaga Penempatan PRT yang lokasi kerjanya lintas Provinsi; 
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b. Gubernur, untuk Lembaga Penempatan PRT yang lokasi kerjanya wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Provinsi; 

c. Bupati/Walikota, untuk Lembaga Penempatan PRT yang lokasi kerjanya wilayah Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 12 

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penempatan PRT harus 
memenuhi persyaratan: 

a. berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. memiliki kantor dan alamat yang jelas; 

c. memiliki tempat penampungan yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan; 

d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; 

e. memiliki sarana pelatihan kerja dan atau surat keterangan bekerjasama dengan lembaga pelatihan. 

(2) Ketentuan mengenai standar tempat penampungan PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 13 

Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dibuat secara tertulis dan 
ditandatangani oleh calon PRT dan lembaga penempatan PRT yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama dan alamat lembaga penempatan PRT; 

b. identitas calon PRT; 

c. nama dan alamat calon pengguna; 

d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan; 

e. jenis pekerjaan bagi calon PRT; 

f. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan; 

g. biaya penempatan calon PRT. 

 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA RUMAH TANGGA 

 

Pasal 14 

PRT berhak mendapatkan: 

a. upah hidup layak; 

b. berhak memperoleh informasi tentang jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan; 

c. tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) bulan gaji; 

d. waktu istirahat termasuk waktu istirahat mingguan dan tahunan; 

e. tambahan pengetahuan/informasi dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas kerja; 
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f. kesempatan berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan keluarga PRT; 

g. kesempatan untuk berorganisasi atau berserikat; 

h. menyusui anak bila memiliki bayi; 

i. kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan; 

j. memperoleh cuti melahirkan; 

k. perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kesehatan reproduksi; 

l. perlakuan yang baik dan manusiawi dari PJPRT dan tidak mendapat perlakuan yang diskriminasi serta 
tidak mendapat kekerasan dalam rumah tangga; dan 

m. memperoleh pakaian minimal 3 stel dalam setahun. 

 

Pasal 15 

PRT berkewajiban: 

a. melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai kesepakatan dan atau perjanjian kerja; 

b. menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja; 

c. menjaga nama baik dan kerahasiaan keluarga yang bersifat pribadi pengguna jasa dan keluarganya; 

d. memberitahukan kepada pengguna jasa PRT apabila PRT akan berhenti bekerja sekurang-kurangnya 15 
(lima belas) hari kalender. 

e. menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik; 

f. ikut menjaga ketenangan, ketentraman dan keamanan rumah PJPRT. 

 

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA PRT (PJPRT) 

 

Pasal 16 

Pengguna jasa PRT berhak: 

a. memperoleh informasi mengenai PRT; 

b. mendapatkan PRT yang terampil, loyal dan memiliki etos kerja yang baik; 

c. mendapatkan hasil kerja PRT sesuai kesepakatan dan atau perjanjian kerja; 

 

Pasal 17 

Pengguna jasa PRT berkewajiban: 

a. membayar upah sesuai kesepakatan dan atau perjanjian kerja; 

b. membayar tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) bulan gaji; 

c. memberikan waktu istirahat; 

d. memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan; 

e. memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; 
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f. memperlakukan PRT dengan baik dan manusiawi; 

g. memberikan makanan dan minuman yang halal dan bergizi; 

h. menyediakan fasilitas minimal; 

i. melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, kepada aparat 
kelurahan/desa dan ketua RT/RW setempat; 

j. memberi petunjuk yang jelas tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan serta dibimbing dalam 
melaksanakan pekerjaan; 

k. memberikan pembinaan terhadap PRT; 

l. menciptakan suasana kerja yang aman dan sehat; 

m. menjaga keselamatan dan keamanan bagi PRT; dan 

n. Tidak dipekerjakan pada pekerjaan dari orang di luar rumah tangga. 

 

BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PENEMPATAN PRT 

 

Pasal 18 

(1) Lembaga penempatan PRT berhak mendapat imbalan jasa dari PJPRT. 

(2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian antara PJPRT dengan 
lembaga penempatan PRT. 

(3) Lembaga penempatan dilarang memungut biaya kepada PRT atas jasanya dalam menempatkan PRT 
dengan PJPRT. 

 

Pasal 19 

Lembaga Penempatan PRT berkewajiban: 

a. menyediakan dan menempatkan PRT; 

b. memberikan pelatihan kerja; 

c. menyeleksi calon PJPRT; 

d. membuat perjanjian penempatan antara Lembaga PRT dengan PRT 

e. memberikan rasa aman bagi PRT selama di penampungan; 

f. memeriksa kesehatan PRT; 

g. memberikan PRT pengganti atau mengembalikan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) apabila dalam tenggang waktu 3 bulan PJPRT complain atau PRT tidak bersedia melanjutkan 
hubungan kerja. 

 

BAB VI 

PERJANJIAN KERJA 
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Pasal 20 

(1) Perjanjian kerja antara PJPRT dan PRT dapat dibuat secara lisan atau tertulis dan berlaku untuk jangka 
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. 

(2) Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi PRT 
yang direkrut oleh perseorangan dan/atau PJPRT, dengan diketahui oleh Ketua RT/RW dan atau 
perangkat desa setempat. 

(3) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat bagi PRT yang direkrut 
oleh lembaga penempatan PRT dan sekurang-kurangnya memuat: 

a. identitas para pihak; 

b. hak dan kewajiban para pihak; 

c. jenis dan uraian pekerjaan kerumahtanggaan; 

d. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti 
dan waktu istirahat termasuk istirahat mingguan dan tahunan; 

e. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

f. kesempatan untuk menjalankan ibadah dan pengembangan diri; 

g. perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; 

h. penyelesaian perselisihan; 

i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 

j. tanda tangan para pihak. 

(4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang 
mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak dan Ketua RT/RW atau perangkat 
desa mendapatkan 1 (satu) perjanjian kerja serta didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan setempat. 

(5) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 21 

Perjanjian kerja berakhir apabila: 

a. PRT meninggal dunia; 

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. adanya situasi tertentu di luar kemampuan kedua belah pihak, yang mengakibatkan perjanjian harus 
berakhir; 

d. adanya putusan pengadilan/dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

e. kesepakatan kedua belah pihak sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir. 

 

BAB VII 

PENGUPAHAN 
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Pasal 22 

(1) Besarnya upah PRT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai 
kondisi setempat . 

(2) Selain upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PRT dapat memperoleh insentif lainnya berdasarkan 
kesepakatan atau kesediaan PJPRT. 

 

BAB VIII 

WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT 

 

Bagian Kesatu 

Waktu Kerja 

 

Pasal 23 

Waktu kerja bagi PRT adalah waktu kerja yang fleksibel (flexible time) dengan ketentuan waktu kerja efektif 
maksimal 10 (sepuluh) jam sehari yang disepakati oleh Para pihak. 

 

Bagian Kedua 

Waktu Istirahat 

 

Pasal 24 

(1) PRT berhak atas istirahat antar waktu kerja, istirahat mingguan dan istirahat tahunan. 

(2) Waktu istirahat antar waktu kerja efektif, disesuaikan dengan waktu kerja efektif. 

(3) Waktu istirahat mingguan wajib diberikan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dalam seminggu. 

(4) Waktu istirahat tahunan wajib diberikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah PRT yang 
bersangkutan bekerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. 

(5) Teknis pengambilan waktu istirahat disesuaikan dengan kesepakatan antara PRT dengan pengguna PRT. 

 

BAB IX 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 

Pasal 25 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PJPRT, PRT dan lembaga penempatan PRT diselesaikan dengan 
cara musyawarah untuk mufakat kedua belah pihak; 

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka 
perselisihan diselesaikan dengan melibatkan Ketua RT/RW dan/atau perangkat desa setempat; 

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai 
maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum. 
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BAB X 

PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA 

 

Pasal 26 

(1) Hubungan kerja dapat berakhir karena: 

a. kehendak kedua pihak; 

b. salah satu pihak melakukan wanprestasi; 

c. PRT melakukan tindak pidana; 

d. PJPRT melakukan tindak kekerasan terhadap PRT; 

e. PRT mangkir kerja selama 15 (lima belas) hari kerja berturut-turut; 

f. PRT mendapat luka berat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; dan 

g. PRT meninggal dunia. 

(2) Apabila salah satu pihak menghendaki pengakhiran hubungan kerja maka wajib menyampaikan kepada 
pihak lainnya sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya hubungan 

(3) PJPRT dapat melakukan skorsing kepada PRT sebelum pengakhiran hubungan kerja terjadi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakhiran hubungan kerja dapat diatur oleh instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kondisi 
daerah masing-masing. 

 

BAB XI 

PENGAWASAN 

 

Pasal 27 

Pengawasan atas dilaksanakan undang-undang ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan 
aparat kelurahan/desa, Ketua RT/RW setempat. 

 

BAB XII 

PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 28 

Ketentuan dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kondisi 
daerah. 

 

BAB XIII 

SANKSI 
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Pasal 29 

(1) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan 
Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 17. 

(2) Ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha lembaga penempatan PRT; 

c. pencabutan ijin; 

d. pembatalan penempatan calon PRT; 

e. pembatalan penggunaan PRT; 

f. pemecatan pengurus; 

g. pelarangan kepada pengurus untuk mendirikan bidang usaha yang sama. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 30 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Disahkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal....... 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal....... 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

ANDI MATALATTA 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR .......... 
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RANCANGAN 

PENJELASAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ........ TAHUN ..... 

TENTANG 

PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA 

 

I. UMUM 

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang 
membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk 
memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk 
mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik dirinya, 
keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang 
melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. 

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap Warga Negara 
Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Namun pada 
kenyataannya, keterbatasan lowongan kerja menyebabkan banyaknya warga negara mencari pekerjaan 
sebagai PRT, akibatnya tenaga kerja yang bekerja sebagai PRT disatu sisi dapat mengatasi masalah 
pengangguran, namun disisi lain terjadi resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap PRT. Resiko 
tersebut dapat dialami oleh PRT selama proses perekrutan dan selama bekerja dengan demikian perlu 
dilakukan pengaturan perlindungan terhadap PRT. 

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah inilah ketentuan-
ketentuan yang dapat memberikan perlindungan bagi PRT. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip 
tersebut akan berdampak kepada minimnya perlindungan bagi PRT yang bersangkutan. 

Sejalan dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang bekerja sebagai PRT sekarang ini, semakin 
meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap PRT baik yang dilakukan oleh pengguna 
jasa maupun lembaga penempatan PRT. 

Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, maka undang-undang ini harus memberi perlindungan kepada warga negara yang akan 
menggunakan haknya untuk mendapat haknya, khususnya pekerjaan sebagai PRT agar mereka dapat 
memperoleh perlindungan. 

Selama ini secara yuridis belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur 
tentang perlindungan dan tata cara penyelesaian dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dialami PRT. 
Perlindungan hukum bagi PRT masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat 
umum, antara lain KUHP, pengaturan mengenai perlindungan anak, pengaturan mengenai kekerasan 
dalam rumah tangga. 

Istilah Pembantu Rumah Tangga (PRT) kiranya sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia. Fenomena yang terjadi dewasa ini adalah mayoritas penduduk di kota besar merupakan 
pengguna PRT, sedangkan mayoritas penduduk di desa-desa merupakan orang yang berperan sebagai 
PRT. Bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga merupakan suatu alternatif lain bagi masyarakat 
pedesaan untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Sehingga pada intinya PRT adalah "pekerja". 

Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan formal dan tidak adanya keahlian yang memadai menyebabkan 
kelompok ini tidak dapat masuk dalam pasar kerja "formal" dan memilih profesi ini sebagai lapangan 
pekerjaan. Karakteristik PRT pada umumnya dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, didominasi oleh 
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kaum perempuan. Kedua, usia yang masih sangat muda. Ketiga, waktu kerja yang panjang. Keempat, 
upah yang rendah. Kelima, tidak ada jaminan kesehatan dan sosial. Keenam, rentan terhadap eksploitasi 
baik oleh penyalur maupun pengguna jasa. 

Karakteristik tersebut diatas mendorong kita untuk memikirkan bagaimana mekanisme perlindungan PRT 
yang efektif dengan tidak menutup peluang untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini harus merupakan 
landasan utama kita berpijak, mengingat menjadi PRT merupakan suatu kesempatan bekerja yang mudah 
diakses bagi semua orang tanpa memandang pendidikan, keahlian ataupun usia. Lebih jauh lagi pola 
perlindungannya juga harus memperhatikan fakta bahwa PRT ini lebih didominasi oleh kelompok 
perempuan yang rentan terhadap segala macam tindak kekerasan fisik, mental dan seksual, diskriminasi 
serta eksploitasi kerja. 

Sampai saat ini memang belum ada peraturan perundangan yang secara khusus melindungi Pekerja 
Rumah Tangga khususnya di dalam negeri. Hal ini karena jasa pekerjaan rumah tangga di Indonesia tidak 
dianggap sebagai hubungan kerja formal melainkan hanya sebagai hubungan kerja informal antara 
pekerja/PRT dan majikannya. Oleh karenanya profesi PRT ini mempunyai karakteristik tersendiri yaitu 
dalam bekerja mereka tinggal dengan majikan, serta sarat dengan nuansa "kekeluargaan". 

Selain nuansa kekeluargaan tersebut diatas, di dalam tradisi Jawa ada budaya "ngenger", dimana sebuah  
keluarga dapat mengajak kerabatnya yang miskin untuk tinggal di rumahnya. Dalam tradisi ini, anak laki-
laki dan perempuan yang masih muda pergi meninggalkan desa-desa mereka untuk tinggal dengan 
paman, bibi atau kerabat lainnya yang kaya dengan harapan bahwa anak-anak tersebut akan 
disekolahkan dan dirawat dengan baik. Sebagai balasannya, anak-anak ini diharapkan dapat membantu 
untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Kondisi seperti ini memang membuat mereka merasa nyaman 
untuk bekerja dan dilakukan dengan rasa suka cita, namun disisi lain, mereka tidak menyadari bahwa 
situasi seperti ini membuat mereka mudah untuk dieksploitasi. 

Undang-undang ini memuat pokok-pokok sebagai berikut: 

a. asas perlindungan PRT; 

b. tujuan perlindungan PRT; 

c. lingkup pekerjaan kerumahtanggaan; 

d. perekrutan PRT; 

e. hak, kewajiban dan tanggung jawab PRT; 

f. hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengguna Jasa PRT; 

g. kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Penempatan PRT; 

h. perjanjian kerja; 

i. pengupahan; 

j. waktu kerja dan waktu istirahat; 

k. penyelesaian perselisihan; 

l. pengakhiran hubungan kerja; 

m. pengawasan; 

n. Pemerintah Daerah; 

o. Sanksi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
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Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu antara lain sopir, baby sitter, perawat orang tua/jompo dan 
satpam. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu adalah pekerjaan yang tidak mengganggu 
perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk meliputi: 

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; 

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk 
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; 

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi 
dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau 

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
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Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Penjelasan: 

Yang dimaksud menyediakan fasilitas minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf h antara lain pakaian, ruang 
tidur bagi PRT yang tinggal dengan pengguna jasa/pemberi kerja dan perlengkapan sehari-hari. 

 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud imbalan jasa dalam ayat ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh lembaga penempatan 
yang meliputi biaya perekrutan, penampungan, pelatihan dan penempatan, dan diberikan setelah PRT 
ditempatkan sesuai kesepakatan antara lembaga penempatan dengan PJPRT. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Yang dimaksud situasi tertentu adalah ...... 

 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota bahwa 
masalah pengupahan tidak dapat disamaratakan di semua daerah karena kondisi masing-masing daerah 
dan kemampuan daerah tersebut tidak sama. Yang perlu diatur adalah persentasi besaran upah dengan 
fasilitas yang diterima oleh PRT dalam rumah tangga. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan istirahat antar waktu kerja adalah setiap PRT diberi kesempatan istirahat 
minimum 6 (enam) jam sehari. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 26 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan hubungan kerja berakhir karena kehendak kedua belah pihak secara sukarela. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan tidak ada pengaturan daerah setempat (local content) maka para pihak harus 
membuat klausul-klausul dimaksud dalam perjanjian kerja. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Yang dimaksud dalam pasal ini karena kemampuan daerah yang berbeda-beda, maka untuk pengaturan lebih 
lanjut antara lain mengenai jenis fasilitas yang harus disediakan oleh PJPRT diserahkan kepada daerah untuk 
mengaturnya. 

 

Pasal 29 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .............. 


