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Nomor: 34/HM.00/IX/2022 

  

Relevansi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization (ILO) 189 tentang  

Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga bagi Pengesahan RUU Perlindungan  

Pekerja Rumah Tangga 

 

 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melalui ketentuan Pasal 75 UU Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diberikan dua mandat yaitu (a) mengembangkan kondisi yang 

kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, 

dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan (b) 

meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia 

Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan.  

 Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan mandat tersebut, maka melalui Pasal 89 ayat (1) 

huruf a UU HAM, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pengkajian dan penelitian berbagai 

instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai 

kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi.  

 Komnas HAM telah melakukan pengkajian terhadap Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang 

Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Tujuannya adalah di tengah kompleksitas 

permasalahan terkait Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, dan di tengah-tengah dinamika hukum 

yang ada terkait perlindungan hak-hak PRT di Indonesia hingga saat ini, Konvensi International Labor 

Organization (KILO) 189 memiliki relevansi dan urgensi untuk dilakukan ratifikasi oleh Pemerintah 

Republik Indonesia.  

 Pekerja rumah tangga adalah pekerja. Fakta tersebut berdasarkan pada dasar adanya hubungan 

kerja yang nyata antara Pemberi Kerja dengan PRT, yaitu adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 

Namun sayangnya, hingga saat ini PRT belum diakui statusnya sebagai pekerja. Dampaknya, mereka 

tidak mendapatkan pelindungan hukum dan hak asasi manusia yang setara dengan pekerja/buruh 

lainnya. Dasar hukum yang berlaku saat ini melalui Permenaker tentang Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (PPRT) belum mampu memberikan pelindungan hukum dan pemenuhan hak yang layak 

kepada PRT. Selain itu, upaya membentuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang 

sudah dimulai sejak tahun 2000 tidak kunjung disahkan hingga saat ini walau dengan berbagai 

kompromi atas pengaturan terhadap PRT. 

  Dampaknya, PRT menjadi status pekerjaan yang rentan mendapatkan eksploitasi dan 

permasalahan dari segi upah/gaji yang tidak layak, tidak adanya ruang representasi yang setara untuk 

advokasi, kondisi kerja yang tidak layak, bahkan hingga rentan mengalami kekerasan hingga tindak 

pidana lainnya. Berdasarkan kerentanan tersebut, Komnas HAM RI memandang penting untuk Negara 

membuat kebijakan yang bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak PRT, 

layaknya hak-hak pekerja/buruh lainnya.  



 

 Berdasarkan fakta tersebut, Komnas HAM RI memandang bahwa telah tersedia kerangka 

kebijakan hak asasi manusia yang secara komprehensif dan menyeluruh yang bertujuan untuk 

melindungi, menghargai, dan memenuhi hak-hak PRT agar setara dengan pekerja/buruh lainnya, yaitu 

KILO 189. KILO 189 hadir sebagai kerangka dasar dan minimal tanggung jawab negara dalam mengatur 

ketentuan terkait perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak PRT. KILO 189 sebagai meta 

norma memberikan kerangka acuan dan standar minimal terhadap kebijakan nasional terkait 

perlindungan PRT yang akan dibentuk, maka dari itu, kebijakan nasional tetap memiliki ruang-ruang 

penyesuaian dengan kondisi kekhususan yang ada di Indonesia selama masih dalam koridor ketentuan 

KILO 189.  

 Ketentuan yang menjadi perhatian utama Komnas HAM RI yang termuat dalam KILO 189 untuk 

mendorong pelindungan dan pemenuhan hak-hak PRT diantaranya: 

 1. Hak atas gaji/upah yang layak. PRT di Indonesia masih belum menerima gaji/upah yang layak karena 

tidak adanya standar minimal. Penggajian/pengupahan yang diterima PRT dibebaskan pada 

kesepakatan antara Pemberi Kerja dan PRT yang sering kali dalam posisi tidak setara. Selain itu PRT 

juga tidak mendapatkan perlindungan terkait jaminan sosial dan kesehatan. 

 2. Hak atas batasan waktu kerja yang manusiawi. PRT di Indonesia masih sangat rentan mengalami 

eksploitasi terkait jam kerja yang tidak manusiawi, khususnya untuk PRT yang bersifat live-in. Hal 

tersebut karena tidak adanya pengaturan mengenai hak-hak PRT terkait jam kerja, waktu istirahat 

harian, mingguan, serta cuti tahunan.  

3. Hak atas kebebasan, keselamatan, dan kesehatan. PRT sering kali tidak mendapatkan pilihan untuk 

tinggal di rumah Pemberi Kerja atau tidak, hal ini tentu membuat kondisi PRT menjadi rentan. Selain itu, 

belum ada pengaturan terkait kontrak kerja, perundingan bersama, serta mekanisme penyelesaian 

sengketa sebagai dasar perlindungan kepada PRT maupun Pemberi Kerja misalkan terdapat sengketa 

di antara kedua belah pihak. 

 Untuk itu, rekomendasi Komnas HAM RI dalam rangka mewujudkan penghormatan, 

pelindungan, dan pemenuhan hak-hak PRT kepada Pemerintah khususnya Presiden RI serta DPR RI 

adalah untuk:  

1. Meratifikasi Konvensi ILO-189 yang bertujuan sebagai meta norma kerangka acuan dan  standar 

minimal terkait hak-hak PRT;  

2. Mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam Konvensi ILO 189; dan 

3. Membuka ruang partisipasi seluas-luasnya khususnya kepada PRT serta kelompok advokasi  hak-hak 

PRT dan umumnya kepada masyarakat luas terkait penyusunan kebijakan pelindungan  hak-hak PRT. 
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