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ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF EMPLOYER TO THE WELFARE OF DOMESTIC
WORKERS

(Case studies on Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura
Bandar Lampung)

By

Arrum Mulia Anasis

This study is intend to explain how employers treat domestic workers during work,
responsibility of employer to the welfare of domestic workers and the employer's
attitude toward to draft bill about protection of domestic workers. This study used a
qualitative method with phenomenological approach. Informants in this study
amounted to 6 people and in accordance with the criteria of informants that have been
determined. Data collection in this study using observation, deep interview and
documentation. The results obtained are employer treats domestic workers well or no
physical and psychological violence committed by employer to domestic workers.
The employer does not fulfill her responsibilities in providing welfare for domestic
workers. The employer's attitude towards the domestic workers protection bill is
agreed and if the draft bill is authorized and enforced, employer will implement the
rules in the domestic workers protection bill.

Keywords : Employer, Domestic Workers, Treatment, Responsibility, Welfare,
Attitude, The Domestic Workers Protection Bill.
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ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENGGUNA JASA PRT DENGAN PEMENUHAN
KESEJAHTERAAN PRT (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Terang

Kecamatan Langkapura Bandar Lampung)

Oleh

Arrum Mulia Anasis

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui perlakuan Pengguna  Jasa
PRT (PJPRT) terhadap PRT selama bekerja, tanggung jawab PJPRT dengan
pemenuhan kesejahteraan PRT, dan sikap pengguna jasa PRT terhadap rancangan
undang-undang perlindungan PRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan fenomenologi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang
dan sesuai dengan kriteria informan yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil
penelitian yang diperoleh yaitu, PJPRT memperlakukan PRT dengan baik dan
manusiawi atau tidak ada tindak kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh
PJPRT terhadap PRT. PJPRT belum sepenuhnya dapat melaksanakan tanggung
jawabnya dalam memberikan pemenuhan kesejahteraan pada PRT. Sikap PJPRT
terhadap RUU perlindungan PRT yaitu setuju dan bila RUU tersebut disahkan maka
PJPRT akan melaksanakan aturan-aturan yang ada di RUU perlindungan PRT.

Kata kunci : Pengguna Jasa PRT (PJPRT), Pekerja Rumah Tangga (PRT),
Perlakuan, Tanggung Jawab, Pemenuhan Kesejahteraan, Sikap, RUU
perlindungan PRT.



TANGGUNG JAWAB PENGGUNA JASA PRT DENGAN PEMENUHAN
KESEJAHTERAAN PRT

(Studi Kasus di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura
Bandar Lampung)

Oleh

ARRUM MULIA ANASIS

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017





 





v

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Lampung  pada
tanggal 5 Januari 1994. Sebagai putri kedua dari dua
bersaudara adalah anak dari Bapak Achmad Moelyono,M.H
dan Ibu Dra. Trimauli.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Tut wurihandayani
pada tahun 1999 kemudian pendidikan Sekolah Dasar (SD) di
SDN 2 Gunung Terang yang diselesaikan pada tahun 2006.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP 10
Bandar Lampung pada tahun 2009 dan kemudiandilanjutkan
denga pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 16

Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang
sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2012.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan
Sosiologi (HMJ Sosiologi). Pada tahun kepengurusan tahun 2014-2015 penulis
menjabat sebagai sekretaris Bidang Minat dan Bakat HMJ Sosiologi Universitas
Lampung.

Pada tahun 2015, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di
Desa Negara Tama, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.



vi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaniraahim

Dengan rasa syukurkepada Allah SWT,

Ku persembahkan karya kecilku ini kepada orang yang sangat saya sayangi dan

cintai:

Bapakku tercinta Achmad Moelyono, terima kasih atas

dukungan dan motivasi selama ini, bahwa hidup harus mempunyai ambisi dan tujuan

serta harus bergun abagi orang lain. Dan terima kasih atas pengorbanan dan kerja

kerasnya untuk anak-anakmu. Semoga aku bisa menjadi anak yang dapat selalu

membanggakanmu.

Ibuku tercinta Trimauli, terima kasih atas kasih sayangmu yang tak terhingga.Terima

kasih atas doa-doa mu yang telah mengiringi setiap langkahku. Terima kasih telah

mengajarkanku cara bersyukur. Terima kasih telah menjadi penyemangat dalam

hidupku. Semoga aku bisa menjadi anak yang dapat selalu membanggakanmu.

Kakakku tercinta Annisa Mulia Anasis, terima kasih atas motivasi dan dukungannya

kepada adikmu ini.Terima kasih atas kekonyolan dan keanehanmu yang selalu

menghiburku dari kecil. Love you cha.

Terima Kasih kepada sahabat-sahabatku atas canda tawa dan motivasinya.

Almamater tercinta

Universitas Lampung



vii

MOTTO

“Dan Allah
mengeluarkankamudariperutibumudalamkeadaantidakmengetahuisesuatu

pundanDiamemberikamupendengaran, penglihatandanhati, agar
kamubersyukur”

(QS. 16 : 78)

“Apagunanyailmukalautidakmemperluasjiwaseseorangsehinggaiaberlakuseper
tisamudera yang menampungsampah-

sampah.Apagunanyakepandaiankalautidakmemperbesarkepribadianseseorang
sehinggaiamakinsanggupmemahami orang lain?”

- EmhaAinunNadjib

“If you look at what you have In life, you’ll always have more. If you look at
what you don’t have in life, you’ll never have enough.”

- Oprah Winfrey



SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang maha pengasih dan maha

penyayang karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Tanggung Jawab Pengguna Jasa PRT Dengan Pemenuhan

Kesejahteraan PRT (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan

Langkapura Bandar Lampung)”. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang

sebesar-besarnya penulis tunjukan kepada semua yang telah membantu sejak

memulai kegiatan sampai terselesaikan skripsi ini, ucapan tulus penulis sampaikan

kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si. selaku Wakil Dekan bidang akademik dan

kerjasama.

3. Bapak Drs. Denden Kurnia D., M.Si. selaku Wakil Dekan bidang umum dan

keuangan.

4. Bapak Drs. Dadang Karya Bhakti, M.M. selaku Wakil Dekan bidang

kemahasiswaan dan alumni.

5.  Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi serta selaku dosen

pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya

selama ini dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, terima kasih atas motivasi, ilmu yang diberikan, saran dan kritik

dengan penuh kesabaran selama penulisan skripsi ini.



6. Ibu Dewi Ayu Hidayati, S.Sos, M.Si selaku dosen pembahas seminar usul dan

hasil serta dosen penguji yang telah mengoreksi, memberikan saran,

membimbing dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi serta

selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih selalu memberikan saran-

saran yang terbaik dari awal masuk pekuliahan hingga selesai.

8. Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Sosiologi dan FISIP Unila, terima kasih atas

ilmu dan pengalaman yang telah banyak diberikan kepada penulis.

9. Seluruh staf administrasi dan karyawan di FISIP Unila yang telah membantu

dan melayani urusan administrasi perkuliahan dan skripsi.

10.  Bapak Achmad Moelyono dan Ibu Trimauli, terkasih dan tercinta yang telah

memberikan kasih sayang, restu, do’a, pengertian dan dukungan moril

maupun materi untuk penulis.

11. Kakakku Annisa Mulia Anasis, terima kasih atas motivasi yang membuatku

selalu semangat selama ini dan terima kasih atas kekonyolanmu selama ini

yang selalu menghiburku dari kecil sampai sekarang dan semoga selamanya.

Love you cha.

12. Teman seperjuangan selama perkuliahan di Jurusan Sosiologi FISIP Unila,

Nina Lestari, Ade Amanda dan Anita Florencya yang selalu menjadi sahabat

tercinta, terkasih, terbaik, teraneh dan terkonyol selama masa perkuliahan.

Love you gaes.

13. Sahabat-sahabatku tercinta , terkasih dan tersayang Nurma Yusnita, Ely

Yunita Zein, Resky Maryana, Suci Puji Yanti “Cing”, Rizky Andi Pradana

“Cungkeng”, Ganta Swarafika, dan Ridho Dwi Cahyo terima kasih atas

kebersamaan, perhatian, dukungan dan terima kasih selalu menghibur penulis

selama ini. Love you gaes.

14. Teman-Teman Angkatan 2012, Esa Ridho, Syerdian, Dhimitri, Syaipul,

Gunawan, Juanda, Wahyu, Siska dan semua teman-teman Sosiologi 2012

yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan dan

kekompakan kita selama kurang lebih di tahun ini.



15. Adik-adik tingkat Sosiologi 2014 Universitas Lampung, Aris, inggar, faiza,

pipi dan dewi terimakasih atas dukungan dan semangatnya. Semoga cepet

lulus ya.

16. Keluarga Besar Mahasiswa KKN Desa Negara Tama, Kecamatan Pakuan

Ratu, Way Kanan atas pengalaman dan kebersamaannya.

17. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan,

penelitian hingga akhir, yang tidak dapat dituliskan satu persatu di skripsi ini.

18. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah mereka berikan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  Amiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung,  Mei 2017

Penulis

Arrum Mulia Anasis



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ............................................................................................. i
ABSTRACT ........................................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHA................................................................... iii
PERNYATAAN ..................................................................................... iv
RIWAYAT HIDUP ............................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................... vi
MOTTO ................................................................................................. vii
SANWACANA ...................................................................................... viii
DAFTAR ISI .......................................................................................... ix

I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang…………………………………………………… 1

B. Rumusan Masalah……………………………………………….. 8

C.  Tujuan Penelitian .………………………………………………. 9

D.  Manfaat Penelitan .……………………………………………… 9

II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Pekerja Rumah Tangga (PRT).......…………………………… 10

B. Definisi Pengguna Jasa PRT (PJPRT)……………………….... 12

C. Pengertian Tanggung Jawab…………………………………… 13

D. Pengertian Kesejahteraan ...…………………………………… 15

E.  Definisi Sikap .………………………………………………… 17

F. Fakta tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia……………. 18

G. Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan PRT……... 20

H. Kerangka Berpikir.……………………………………………… 25



III.  METODE PENELITIAN

A.  Tipe Penelitian................................................................................. 29

B. Fokus Penelitian............................................................................... 29

C.  Lokasi Penelitian.............................................................................. 31

D.  Jenis dan Sumber Data..................................................................... 32

E.  Informan........................................................................................... 33

F.  Teknik Pengumpulan Data............................................................... 34

G. Teknik Analisis Data....................................................................... 35

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kecamatan Langkapura Kelurahan Gunung Terang............ 37

B. Letak dan Keadaan Geografi ............................................................. 39

C. Keadaan Penduduk ............................................................................ 40

1. Keadaan Umum Penduduk ............................................................ 40

2. Keadaan Penduduk berdasarkan Agama ....................................... 41

3. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan ................... 42

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian ......................... 43

5. Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Terang ......................... 45

V.  HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan ................................................................................ 48

B. Perlakuan PJPRT terhadap PRT Selama Bekerja................................. 50

C. Tanggung Jawab PJPRT terhadap Pemenuhan Kesejahteraan PRT .... 64

1. Memberikan Petunjuk tentang Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan ..... 65

2. Jam Kerja danWaktu Istirahat ............................................................ 67

3. Istirahat Mingguan ............................................................................. 78

4. Cuti Kerja ........................................................................................... 81

a. Cuti Tahunan.................................................................................. 81

b. Cuti Hamil ..................................................................................... 83



c. Cuti Haid........................................................................................ 86

5. Upah ................................................................................................... 88

6. Tunjangan Hari Raya (THR).............................................................. 91

7. Kesempatan untuk Menjalankan Ibadah ............................................ 93

8. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Bekerja ................................... 95

a. Jaminan Keselamatan dalam Bekerja ............................................ 95

b. Jaminan Kesehatan dalam Bekerja ................................................ 97

9. Kebebasan untuk Berorganisasi ......................................................... 99

10. Kesempatan untuk Berkomunikasi dengan Keluarga ...................... 101

D. Sikap PJPRT terhadap RUU tentang Perlindungan PRT................... 106

1. Respon Informan Terhadap Dibuatnya RUU perlindungan PRT... 106

2. Respon Informan Jika RUU Perlindungan PRT Disahkan

dan Diberlakukan ........................................................................... 111

3. Saran Informan Tentang RUU perlindungan PRT ......................... 115

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ........................................................................................ 119

B. Saran ................................................................................................... 122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Penyebab sulitnya masyarakat mendapatkan kerja dan banyaknya pengangguran 

bukan hanya disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak 

diimbangi dengan lapangan pekerjaan, ini juga disebabkan oleh tingkat 

pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap keterampilan 

dan kemampuan yang dimiliki sehingga menentukan juga berapa banyak 

lowongan pekerjaan yang dapat dimasuki. Rinie H. (2005 : 63) menyatakan 

bahwa jenjang pendidikan yang rendah mengakibatkan minimnya lowongan 

pekerjaan yang dapat masyarakat masuki. Hal tersebut menyebabkan masyarakat 

yang tingkat pendidikannya rendah sulit mendapat pekerjaan sehingga menjadi 

pengangguran. 

 

Terbatasnya lowongan pekerjaan yang dapat dimasuki sehingga sulit 

mendapatkan pekerjaan, membuat kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-hari 

sulit terpenuhi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang tingkat 

pendidikannya rendah menjadikan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai lahan 

pekerjaan yang paling tersedia, ditengah kebutuhan sehari-hari yang harus 

terpenuhi. Rinie H. (2005 : 63) menyatakan bahwa adanya keterkaitan tingkat 
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pendidikan yang rendah dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sebagai PRT. 

Pekerjaan sebagai PRT tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi dan 

hanya dibutuhkan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan 

kerumahtanggaan, sehingga masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah 

memilih bekerja sebagai PRT.  

 

PRT merupakan pekerjaan yang sangat membantu masyarakat Indonesia yang 

tingkat ekonomi rendah dan tingkat pendidikan rendah, dalam mendapatakan 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah kesulitan mencari 

pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan dapat 

dimasuki. Di dalam data ILO tahun 2012 mencatat, di Indonesia terdapat 

2.555.000 orang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dengan jumlah sebesar 

2,5 juta jiwa tersebut, pekerjaan sebagai PRT membantu negara  untuk 

mengurangi pengangguran yang merupakan beban negara. Pekerja rumah tangga 

yang bekerja di luar negeri pun menguntungkan negara, karena PRT 

berkontribusi pada devisa negara. 

 

Aida (2005 : 31) menyatakan bahwa PRT melakukan reproduksi sosial dan 

berjasa pada keharmonisan keluarga di kota-kota besar di Indonesia. Keadaan di 

dalam rumah tangga yang mana suami-istri sibuk bekerja, tidak memungkinkan 

mereka untuk mengerjakan urusan kerumahtanggaan. Hal ini menyebabkan, 

dibutuhkannya seseorang atau lebih yang dapat mengerjakan urusan 

kerumahtanggaan, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT). Suami-istri (pengguna 
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jasa PRT) sibuk bekerja dapat mengerjakan pekerjaan diranah publik dengan 

baik tanpa memikirkan tugas-tugas kerumahtanggaan, karena tugas tersebut 

sudah terselesaikan oleh PRT sehingga keharmonisan keluarga juga terjaga. 

 

Peran PRT yang signifikan bagi negara dan masyarakat tidak sejalan dengan 

nasib PRT dari masa ke masa yang tidak berubah, yaitu sering mengalami 

kekerasan. Banyak kasus kekerasan yang terjadi dilakukan oleh Pengguna Jasa 

PRT (PJPRT). Meski PRT sangat berjasa dalam menyelesaikan pekerjaan 

kerumahtanggaan PJPRT, namun mereka malah mendapat perlakukan yang tidak 

baik, mulai dari kekerasan fisik dan psikis sampai dengan kekerasan seksual 

bahkan berakhir dengan pembunuhan yang dilakukan oleh PJPRT. Kekerasan itu 

sering terjadi, dapat dilihat dari berita-berita mengenai kasus penganiayaan oleh 

PJPRT terhadap PRT. Dalam berita online Tempo.co bulan oktober adanya 

kasus penganiayan terhadap PRT di Jakarta, berikut kutipan beritanya. 

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berinisial FS alias IH dilaporkan ke 

Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Ia 

dilaporkan oleh pembantunya, Toipah, 20 tahun. Dalam laporan Toipah 

kepada polisi, sejak awal bekerja telepon seluler dan kartu identitasnya (KTP) 

ditahan sang majikan. Ia tak diizinkan keluar rumah dan jika melakukan 

kesalahan sedikit saja, ia sering dianiaya. Puncaknya terjadi pada Selasa, 29 

September 2015. Toipah dipukul dengan tangan kosong hingga telinga kirinya 

bengkak. IH menendang kedua tangan Toipah. Punggung korban pun sempat 

ditendang sebelum akhirnya kepala Toipah dipukul dengan kaleng obat 

nyamuk hingga berdarah.” (Tempo, 3 Oktober 2015) 

 

Penganiayaan yang dilakukan pengguna jasa PRT pada 3 Oktober 2015 

merupakan contoh tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan pengguna 

jasa PRT. Penganiayaan fisik itu apabila Toipah (PRT) melakukan sedikit  
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kesalahan dalam bekerja, maka ia akan dipukul oleh PJPRT sampai telinga 

kirinya membengkak. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh PJPRT dalam kasus 

di atas adalah tidak diperbolehkan keluar rumah sehingga tidak dapat 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan penahanan telepon seluler agar 

Toipah (PRT) tidak dapat berkomunikasi dengan siapa pun termasuk 

keluarganya. 

 

Menurut Muryanti (2005 : 13) ada tiga hal yang menyebabkan kekerasan pada 

PRT, yang pertama belenggu stratifikasi sosial yang menganggap bahwa PRT 

merupakan pekerjaan pihak yang lemah dan kelas bawah. Kedua, secara sosial 

posisi dan relasi PRT lebih rendah dibandingkan dengan PJPRT. Ketiga, 

masyarakat masih menganggap atau menilai PRT adalah pekerjaan yang 

rendahan dan menganggap PRT bukan sebuah pekerjaan. Penyebab- penyebab 

kekerasan pada PRT tersebut pada intinya mengungkapkan bahwa PRT 

merupakan pekerjaan kelas bawah, posisinya rendah dan pihak yang lemah yang 

sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan 

PJPRT yang mengupah dan pemberi pekerjaan pada PRT dalam posisi atas, yang 

dapat memperlakukan PRT sesuka hatinya, sehingga adanya perlakuan yang 

sewenang-wenangan yang dilakukan PJPRT mulai dari kekerasan fisik dan 

psikis sampai dengan kekerasan seksual terhadap PRT. 

 

 



5 
 

Tiga hal yang menyebabkan kekerasan pada PRT yang diungkapkan di atas juga 

mengakibatkan PRT menjadi pekerjaan yang termarjinalkan dan tidak eksis di 

kalangan masyarakat, bahkan masyarakat menganggap bahwa PRT bukan suatu 

pekerjaan. Akibat dari pekerjaan sebagai PRT termarjinalkan dan tidak eksis, 

bukan hanya mengalami kekerasan, PRT juga mengalami ketidaksesuaian dalam 

bekerja dengan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai PRT. Ketidaksesuaian 

tersebut dalam jam kerja, hari libur, upah minimum, jaminan keselamatan serta 

jaminan kesehatan dalam bekerja, dan yang berkaitan dengan hak-hak yang 

seharusnya terpenuhi dan dapat mensejahterakan hidup PRT. 

 

Dalam ILO, survey yang dilakukan oleh Rumpun Gema Perempuan tahun 2008 

menyatakan bahwa sebuah survei yang dilakukan di Jakarta dan daerah 

sekitarnya menemukan bahwa 81% pekerja rumah tangga bekerja selama 11 jam 

atau lebih. Dalam sebuah survei lain mengenai pekerja rumah tangga di Jakarta 

dan daerah sekitarnya, 39% responden menyatakan bahwa mereka tidak 

diperbolehkan beristirahat selama jam kerja, dan 55% tidak diberi libur 

mingguan oleh majikannya. 

 

PJPRT mempekerjakan PRT dengan waktu jam kerja yang sangat panjang 

selama 11 jam atau lebih. Tidak adanya penentuan jam kerja saat perekrutan 

PRT, ini membuat PJPRT menuntut PRT untuk jam kerja yang panjang. Jam 

kerja yang panjang membuat jam istirahat PRT saat bekerja hanya sedikit atau 

malah tidak ada. Sedikitnya atau tidak adanya jam istirahat yang diberikan oleh 
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pengguna jasa PRT menjadi tidak memungkinkan PRT untuk mendapatkan libur 

mingguan dan bahkan tahunan.  

 

Jam kerja yang panjang dan tidak menentunya jam istirahat serta tidak adanya 

libur mingguan atau tahunan, mempengaruhi kesehatan dan keselamatan PRT 

dalam bekerja. Tidak adanya perjanjian mengenai kesehatan dan keselamatan 

dalam bekerja pada saat perekrutan, membuat PJPRT kadang tidak bertanggung 

jawab atas jaminan keselamatan dan kesehatan PRT. Pekerjaan yang dilakukan 

PRT yang tidak diberikan jaminan kesehatan dan keselamatan oleh PJPRT serta 

jam kerja yang panjang  juga tidak sebanding dengan upah yang diterima. Upah 

atau gaji yang diterima PRT sangat rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang 

ia kerjakan. Terkadang PRT malah upahnya tidak dibayar sama sekali dengan 

alasan PRT melakukan kesalahan pada saat bekerja dan kerjanya yang tidak 

rajin. 

 

Dalam berita online Antaralampung.com bulan Juni memberitakan hasil survey 

yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung mengenai 

upah dan jam kerja PRT di kota Bandar Lampung. Dalam berita tersebut 

menyebutkan bahwa hasil survey pada tahun 2013 terhadap 540 responden 

menyatakan rata-rata majikan mengupah PRT yang tinggal di rumah majikan 

berkisar antara Rp.450.000 sampai dengan Rp.750.000, sedangkan PRT yang 

tidak tinggal sekitar Rp.175.000 sampai dengan Rp.350.000. Selain itu, hasil 

survey juga menyebutkan bahwa tidak adanya batasan kerja menyebabkan semua 
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pekerjaan domestik dilimpahkan kepada PRT, sehingga PRT mengalami jam 

kerja yang panjang yaitu sekitar 12 jam sampai dengan 16 jam sehari. 

 

Hasil survey yang dilakukan di Bandar Lampung tersebut menunjukkan bahwa 

upah yang diberikan oleh PJPRT tidak sebanding dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh PRT dan juga jam kerjanya yang panjang yaitu setikar 12 jam 

sampai dengan 16 jam sehari. Bila dilihat dari hasil survey tersebut, PRT di 

Bandar Lampung mengalami ketidaksesuaian dalam bekerja karena hak-haknya 

belum terpenuhi, yaitu tidak adanya batasan kerja, jam kerja yang panjang dan 

upah yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan PRT di Bandar Lampung belum 

sejahtera. 

 

Adapun beberapa hak PRT yang memang seharusnya dipenuhi oleh PJPRT. Hal 

tersebut terdapat pada peraturan rancangan undang-undang mengenai 

perlindungan PRT, khususnya dalam pasal 32 yang mengatur tentang perlakuan 

dan hak-hak yang harus diberikan oleh PJPRT. Perlakuan yang dimaksud adalah 

PRT mendapatkan perlakuan yang baik dan manusiawi yaitu dengan tidak 

adanya tindak kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang dilakukan oleh 

PJPRT. Hak-hak yang harus diberikan PJPRT terhadap PRT adalah berupa upah 

atau gaji yang layak, tunjangan hari raya, jam kerja yang tidak panjang, 

menyediakan, memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga, 

memberikan waktu istirahat dan waktu menjalankan ibadah, cuti, hari libur 

mingguan dan tahunan, dan jaminan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja.  
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Berdasarkan rancangan undang-undang tentang perlindungan PRT, dapat dilihat 

bahwa pekerjaan sebagai PRT jauh dari kata sejahtera. Perlakuan dan hak-hak 

PRT masih belum terpenuhi sehingga PRT mengalami ketidaksesuaian dalam 

bekerja, jadi PRT merupakan pekerjaan yang tidak mensejahterakan 

kehidupannya, khususnya PRT di Bandar Lampung yang masih bekerja dengan 

jam kerja yang panjang, tidak ada batasan pekerjaan dan upahnya yang tidak 

sesuai dengan jam kerja serta pekerjaan yang dilakukan, maka dari itu penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tanggung jawab pengguna jasa 

PRT terhadap pemenuhan kesejahteraan PRT studi kasus di kelurahan Gunung 

Terang kecamatan Langkapura”. 

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dikemukakan beberapa 

rumusan masalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlakukan pengguna jasa PRT terhadap PRT selama bekerja? 

2. Bagaimana tanggung jawab pengguna jasa PRT terhadap pemenuhan  

kesejahteraan PRT ? 

3. Bagaimana sikap pengguna jasa PRT terhadap rancangaan undang-undang 

perlindungan PRT ? 
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C.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakukan pengguna jasa PRT terhadap  

PRT selama bekerja.  

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengguna jasa PRT terhadap  

pemenuhan kesejahteraan PRT. 

3. Untuk mengetahui bagaimana sikap pengguna jasa PRT terhadap rancangaan  

undang-undang perlindungan PRT. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis, untuk memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap ilmu pengetahuan umum maupun sosial. khususnya dibidang 

sosiologi tentang masalah - masalah sosial dan dapat dijadikan bahan masukan 

untuk proses penelitian selanjutnya atau penelitian yang akan datang yang 

berkaitan dengan tanggung jawab pengguna jasa PRT terhadap pemenuhan 

kesejahteraan PRT. 

 

Manfaat secara praktis, untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran 

bagi pemerintah agar lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak hidup dan 

pemenuhan kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Sehingga, diharapkan 

adanya dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi maupun sosial Pekerja 

Rumah Tangga (PRT). Selain itu, manfaat bagi PRT agar perannya dihargai, 

tidak disepelekan, dan tidak termajinalkan di dalam kalangan masyarakat. 
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II. Tinjauan Pustaka 

 

A.   Pekerja Rumah Tangga (PRT) 

Definisi mengenai PRT secara jelas dan formal dalam sistem hukum memang 

belum ada. Dalam jurnal perempuan tentang pekerja rumah tangga tahun 2005 

menjelaskan bahwa kata “pekerja” (worker) dari PRT adalah suatu yang 

dikembangkan oleh LSM dan organisasi internasional ILO untuk menggantikan 

kata “pembantu” (servant). Hal ini dilakukan karena diharapkannya pekerjaan 

sebagai PRT (pekerjaan domestik) diakui sebagai pekerjaan formal dan 

dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan.  

 

Definisi PRT yang disusun pada pertemuan Nasional tentang Perlindungan PRT 

yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2002 menyebutkan 

bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan di lingkup rumah tangga yang 

dilakukan oleh PRT dengan mendapat upah atau gaji. Sedangkan dalam 

rancangan undang-undang mengenai perlindungan pada PRT mendefinisikan 

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. 
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Pada jurnal perempuan tentang pekerja rumah tangga (93 : 2005) menjelaskan 

bahwa, dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta versi Jaringan 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT), mendefinisikan PRT merupakan 

orang yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang untuk melakukan 

pekerjaan kerumahtanggan dan mendapat upah. Selain itu, ada definisi PRT yang 

juga diungkapkan oleh Provinsi DKI Jakarta dalalm Racangan Peraturan Daerah 

tentang Liburan Mingguan Bagi PRT, mengungkapkan bahwa PRT adalah orang 

yang tidak termasuk dalam anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau 

beberapa orang untuk melakukan pekerjaan yang menyangut kerumahtanggaan 

dan memperoleh upah atau gaji.  

 

Dalam rancangan undang-undang tentang perlindungan PRT pada pasal 4 ayat 

(1) menyatakan bahwa lingkup pekerjaan PRT meliputi pekerjaan di dalam dan 

di luar rumah tangga. Pada ayat (3) menerangkan bahwa pekerjaan di luar rumah 

tangga yang dimaksud meliputi tukang kebun, supir pribadi, satpam pribadi, dan 

guru privat (guru mengaji). Dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa ada beberapa 

jenis pekerjaan di dalam ruang lingkup kerumahtanggaan atau di dalam rumah 

tangga, yaitu: (a) pekerja rumah tangga (PRT); (b) Penata Laksana Rumah 

Tangga (PLRT); (c) pembantu pelayanan jompo (caretaker); (d) penjaga bayi 

(baby sitter); (e) penjaga anak (nanny); (f) pengasuh anak (govemess); (g) 

pelayan jompo (caregiver). 
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Dalam penelitian ini, PRT yang dimaksud adalah PRT yang pekerjaanya di 

dalam rumah tangga. Dan jika dilihat dari pasal 4 ayat (2) jenis pekerjaan di 

dalam rumah tangga dalam penelitian ini adalah bagian (a) yaitu Pekerja Rumah 

Tangga (PRT), seperti menyuci pakaian, menyetrika pakaian, menyapu, 

mengepel, memasak, serta membersihkan ruangan di dalam rumah Pengguna 

Jasa PRT (PJPRT). 

 

B.   Definisi Pengguna Jasa PRT 

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai perlindungan pada PRT 

mengungkapkan bahwa Pengguna Jasa PRT yang selanjutnya disingkat PJPRT 

adalah orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah 

dan atau imbalan dalam bentuk lain. Definisi pengguna jasa PRT dalam library 

binus  adalah orang atau beberapa orang dalam rumah tangga yang memberi kerja 

dan tidak berbentuk badan hukum. 

 

Pemberi kerja berarti termasuk pengguna jasa yang memberikan pekerjaan pada 

PRT, dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 4 

mendefinisikan pemberi kerja merupakan seseorang, pengusaha, agen 

ketenagakerjaan, badan hukum dan badan-badan lainnya yang mempekerjakan 

tenaga kerja dengan membayar upah atau dalam bentuk yang lainnya. 
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Dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa pekerja rumah tangga (PJPRT) 

merupakan seseorang atau beberapa orang yang mempekerjakan pekerja rumah 

tangga (PRT) untuk dapat menyelesaikan pekerjaan kerumahtanggaannya, dan 

yang membayar upah atau imbalan pada PRT. 

 

C.   Pengertian Tanggung Jawab 

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (2005:1139) 

adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa 

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). 

 

Djoko Widagdho (1998 : 145) mendefinisikan tanggung jawab merupakan 

sesuatu yang erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiaban adalah suatu yang 

dibebankan kepada seseorang. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan 

tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak sengaja sesuai 

dengan kedudukannya. 

 

Dalam disertasi oleh Sukiat (1993 : 02), Mc Clelland (1971) mengungkapkan 

hasil penelitiannya bahwa salah satu ciri orang yang memiliki motif berprestasi 

tinggi adalah mempunyai tanggung jawab pribadi dalam setiap tindakannya baik 

yang sukses maupun yang gagal. Hal ini berarti Mc Clelland memandang 

tanggung jawab sebagai suatu kesediaan menanggung resiko. 
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Dalam buku tentang tanggung jawab oleh Andrey (2005 : 29), Sugeng Istanto 

menjelaskan bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban 

yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk 

memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. 

 

Tanggung jawab itu bersumber dari dalam diri individu masing-masing, 

sehingga adanya rasa pertanggungjawaban. Rasa Tanggung Jawab diartikan 

sebagai dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk susila, dan tinggi 

rendahnya akhlak yang dimilikinya. Terkait rasa tanggung jawab, sebaiknya 

manusia melandasi anggapannya dengan mengakui kenyataan bahwa manusia 

dalam hubungan yang sempit dan luas memerlukan satu sama lain untuk 

mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasanya baik dan menunjang eksistensi 

dirinya. Rasa tanggung jawab kemudian berkembang bukan hanya pada tataran 

personal, namun selalu dikaitkan dengan hubungan dengan orang lain, sehingga 

dapat dibuat dalam sistem hukum, bahkan hukum pidana. Seseorang yang 

terhubung dengan pihak-pihak lain tidak bisa lepas dari rasa tanggung jawab 

yang melekat pada dirinnya. (https://id.wikipedia.org/wiki/Rasa_tanggung_ 

jawab) 

 

Beberapa definisi tentang tanggung jawab diatas, disimpulkan bahwa tanggung 

jawab merupakan suatu rasa kewajiban dan sikap menanggung sesuatu hal atau 

resiko, apabila terjadi sesuatu maka dapat dituntun atas  kerugian yang 
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ditimbulkan. Sumber dari tanggung jawab adalah ada didalam diri individu 

sendiri. Rasa tanggung jawab itu ada dikarenakan setiap manusia saling 

membutuhkan dan ingin mewujudkan suatu nilai-nilai yang baik dan menunjang 

eksistensi diriya. 

 

D.   Pengertian Kesejahteraan 

Pusat Bahasa halaman 1011 (dalam Evi Flamboyan 26 : 2010) menjelaskan 

bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kesejahteraan adalah kata 

benda yang mempunyai arti suatu keadaan sejahtera yang meliputi ketentraman, 

keselamatan dan keamanan. Sedangkan kata sejahtera merupakan kata sifat yang 

mempunyai arti aman, makmur dan selamat serta terlepas dari segala gangguan. 

 

Kondisi sejahtera (well-being) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan 

sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non 

material. Segal dan Brzuzy yang dikutip dalam Suud (2006 : 5) mendefinisikan 

kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi masyarakat yang dalam keadaan 

sejahtera, yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas 

hidup rakyat. Dalam undang-undang republik Indonesia No. 6 Tahun 1974 pasal 

2 ayat 1 mendefinisikan kesejahteraan sosial, yaitu:  

“Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang 

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, 

yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha 

pemenuhan kebutuan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-

baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-

hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.” 
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Arthur Dunham (1965) mendefinisikan kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-

kegiatan yang terorganisasi dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam beberapa bidang yaitu kehidupan keluarga dan anak, 

kesehatan, penyesualian moral, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan 

hubungan-hubungan sosial.  

 

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari 

beberapa aspek kehidupan antara lain: 

  1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan  

   pangan dan sebagianya; 

  2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh,  

   lingkungan alam, dan sebagainya; 

  3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan,  

   lingkungan budaya, dan sebagainya; 

  4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika,  

   keserasian penyesuaian, dan sebagainya. 

Beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan 

suatu keadaan seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar atau keadaan yang 

lebih baik dari beberapa segi yaitu ekonomi, kesehatan dan spiritual. 
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E.   Definisi Sikap 

Azwar (2007) menyatakan bahwa suatu sikap yang timbul pada manusia bukan 

hanya ditentukan oleh keadaan objek yang sedang dihadapi tetapi juga adanya 

kaitan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, kondisi atau situasi yang 

sekarang dan harapan-harapan dimasa yang akan datang. Definisi sikap menurut 

Sri Esti (2002) adalah suatu kecenderungan untuk bertindak secara positif atau 

negatif dalam menghadapi suatu ide-ide, gagasan-gagasan, kejadian dan orang-

orang. 

 

Calhoun dan Acocela (dalam Dewi Soedarsono ,2007) menyatakan : “an attitude 

is a cluster on ingrained beliefs and feelings about a certain object and a 

predisposition to act toward that object in certain way.” Sikap merupakan suatu 

rangkaian yang mendalam tentang keyakinan dan perasaan tentang objek tertentu 

dan suatu kecenderungan untuk bertindak terhadap objek dengan cara tertentu.  

 

Sikap merupakan kecenderungan dalam menilai sesuatu, ide atau gagasan, 

seseorang dan sekelompok orang dalam skala tertentu, mulai dari skala sangat 

menyenangkan sampai dengan skala yang sangat tidak menyenangkan. Meski 

ada berbagai macam definisi sikap, umumnya ada tiga jenis sikap manusia: (1) 

kognitif, yaitu suatu sikap yang berdasarkan dengan apa yang dipelajari dan apa 

yang diketahui tentang suatu objek tertentu; (2) afektif, yaitu sikap yang diambil 

oleh seseorang berdasarkan faktor emosional terhadap suatu objek; (3) 

psikomotorik atau konatif, yaitu suatu perilaku yang terlihat melalui predisposisi 
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(pengalaman dan norma yang dimiliki) terhadap suatu tindakan (Alo Liliweri, 

2005). 

 

Jadi berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan 

suatu penilai, keyakinan dan perasaan seseorang terhadap objek tertentu dan 

kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu, dan ini merupakan hasil 

dari kognitif, afektif dan psikomotorik atau konatif. 

 

F.   Fakta tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia 

Pekerjaa Rumah Tangga (PRT) merupakan pekerjaan yang masih dianggap 

sebagai pekerjaan yang informal dan pekerjaan domestik yang termarjinalkan 

dari masyarakat, sehingga ada beberapa perlakuan yang tidak adil yang diterima 

oleh PRT. Ada beberapa fakta yang diungkapkan oleh organisasi perburuhan 

internasional atau ILO (2012) mengenai pekerjaan rumah tangga di Indonesia 

sebagai berikut: 

1. Di Indonesia tidak ada peraturan atau undang-undang yang mengatur secara jelas 

mengenai kondisi pekerja rumah tangga seperti jam kerja, hari libur upah 

minimum dan persyaratan makan dan akomodasi tidak ditetapkan oleh undang-

undang. Hal tersebut membuat sebagian besar pengguna jasa PRT menuntut PRT 

untuk bekerja dengan jam kerja yang panjang dan upah yang sedikit atau tanpa 

upah. Survey yang dilakukan oleh Rumpun Gema Perempuan (2005) di Jakarta 

dan daerah sekitarnya menyatakan bahwa ada 81% PRT yang bekerja selama 11 

jam atau lebih. Dalam survey Rumpun Gema Perempuan (2008) juga 
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mengungkapkan bahwa ada 39% responden menyatakan bahwa mereka tidak 

diperbolehkan istirahat selama jam kerja dan 55% tidak diberi hari libur.  

2. Di Indonesia, hampir tidak ada PRT yang mendapatkan jaminan kesehatan dan 

kecelakaan dari pengguna jasa PRT. 

3. Pekerjaan sebagai PRT dilaksanakan di dalam rumah pribadi PJPRT yang 

tersembunyi dari pandangan publik atau lingkungan sekitar sehingga 

mengakibatkan kondisi kerja dan perlakuan PJPRT terhadap PRT hampir tidak 

diketahui oleh pandangan publik. Hal tersebut juga megakibatkan kekerasan 

dalam rumah tangga (termasuk kekerasan pada PRT) seringkali diselidiki secara 

tidak tidak tuntas walaupun dilaporkan ke kepolisian. 

4. PRT bekerja didalam rumah pribadi yang terisolasi dan terkurung, sehingga PRT 

rentan mengalami kekerasan fisik, psikis dan pelecehan seksual, bukti dari 

gugatan hukum, wawancara dan PRT serta survey semuanya menegaskan hal ini. 

Sebagian besar kasus kekerasan tidak dilaporkan sehingga tidak ada data statistik 

yang terpercaya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rumpun Gema 

Perempuan pada tahun 2005 terhadap 173 responden pekerja rumah tangga di 

Jawa menemukan bahwa 93% responden mengalami kekerasan fisik, 68% 

responden mengalam kekerasan psikis dan 42% responden mengalami pelecehan 

seksual.  
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G.   Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan PRT 

Pada rancangan undang-undang mengenai perlindungan PRT, pada pasal 32, 33, 

34, 35, dan 39 mengatur mengenai kewajiban pengguna jasa PRT, berikut 

rancangan undang-undang tersebut : 

 

Pasal 32  

Pemberi Kerja wajib:  

a. Pemberi kerja wajib membayar upah PRT tepat waktu sebagaimana diatur 

dalam perjanjian kerja.  

b. memberikan kebebasan untuk menganut agama atau keyakinan, serta 

memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau 

keyakinan yang dianut PRT;  

c. memberikan tunjangan hari raya sesuai dengan Perjanjian Kerja;  

d. memberikan waktu istirahat antar jam kerja, istirahat mingguan, cuti;  

e. memberikan jaminan perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan 

kerja;  

f. memberikan kebebasan PRT untuk berkumpul, berorganisasi dan berserikat;  

g. memperlakukan PRT dengan baik dan manusiawi;  

h. memberi petunjuk yang jelas tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan;  

i. memberikan kesempatan kepada PRT untuk berkomunikasi dan/atau 

mendapatkan informasi tentang anggota keluarganya  
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Pasal 33  

(1) Setiap pemberi kerja wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.  

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 

6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau  

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.  

(3) Waktu Kerja dilakukan secara fleksibel dan akumulatif sesuai dengan 

kesepakatan antara pemberi kerja dan PRT dengan memperhatikan pada hak 

maternitas dan kesehatan termasuk kesehatan dan keselamatan kerja, hak 

rasa aman, hak istirahat, dan ketentuan lain tentang perlindungan perempuan 

serta waktu kerja.  

(4) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibatasi sampai pukul 

19.00.  

(5) Pemberi kerja yang mempekerjakan PRT melebihi waktu kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3) dihitung sebagai lembur dengan syarat:  

a. ada persetujuan PRT yang bersangkutan; dan  

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam 

dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.  

(6) Pemberi kerja yang mempekerjakan PRT melebihi waktu kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib membayar upah kerja lembur.  
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(7) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku  

(8) Dalam hal Pemberi kerja mempekerjakan PRT untuk kelompok pekerjaan 

merawat anak, menjaga orang sakit dan/atau orang yang berkebutuhan 

khusus, mengemudi serta menjaga keamanan rumah antara pukul 21.00 - 

pukul 05.00 maka wajib diberlakukan ketentuan sebagai berikut:  

a. Memberikan tunjangan transportasi apabila PRT tidak menginap  

b. Memberikan makanan tambahan sebesar 1400 kalori.  

c. PRT tidak dalam keadaan hamil atau menyusui.  

d. Waktu kerja paling lama 6 jam termasuk waktu istirahat.  

 

Pasal 34  

(1) Pemberi kerja wajib memberi waktu istirahat kepada PRT.  

(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:  

a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit 1 (satu) jam setelah bekerja selama 

4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk 

jam kerja; dan  

b. istirahat mingguan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam untuk 

sebanyak-banyaknya 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 48 

(empat puluh delapan) jam untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu berdasarkan perjanjian kerja  
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c. cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (duabelas) hari untuk setiap tahunnya  

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada 

tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi PRT yang 

telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada pemberi 

kerja yang sama dengan ketentuan PRT tersebut tidak berhak lagi atas 

istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku 

untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.  

 

Pasal 35  

(1) Pemberi kerja wajib memberi cuti kepada PRT.  

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. cuti tahunan;  

b. cuti hamil dan melahirkan;  

c. cuti haid.  

(3) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 12 

(dua belas) hari kerja.  

(4) Cuti hamil dan melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

paling sedikit 3 (tiga) bulan.  

(5) Cuti haid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 2 (dua) 

hari.  

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan cuti panjang dan cuti tahunan, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dalam 

perjanjian kerja.  
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Pasal 38 

(1) Pemerintah wajib menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi PRT 

guna mewujudkan penghidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan bagi 

PRT sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

(2) Kebijakan pengupahan yang melindungi PRT sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) meliputi : 

a. upah minimum; 

b. upah kerja lembur; 

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain yang tidak 

terbatas pada kegiatan organisasi, menjalankan kewajiban terhadap 

negara, menjalankan ibadah yang diperintahkan agama/kepercayaan, 

dan/atau belajar, di luar pekerjaannya; 

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 

f. bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. denda dan potongan upah; 

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j. upah untuk pembayaran pesangon. 

(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5694493261a38/ruu-pprt-atur-

hubungan-kerja-majikan-pembantu) 
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H.   Kerangka Berpikir 

Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, sulit mendapatkan pekerjaan 

dikarenakan terbatasnya lowongan pekerjaan yang dapat dimasuki sehingga 

banyaknya pengangguran. Hal ini membuat masyarakat yang tingkat pendidikan 

rendah dan tingkat ekonomi rendah menjadikan pekerja rumah tangga sebagai 

pekerjaan yang paling tersedia ditengah kesulitan mencari pekerjaan dan 

kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi. Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan 

seseorang yang bekerja dalam ruang lingkup rumah tangga untuk menyelesaikan 

urusan kerumahtanggan dengan menerima upah atau imbalan yang lain.  

 

Seseorang atau suatu keluarga yang mempekerjakan PRT dan yang memberi 

upah atau imbalan disebut dengan Pengguna Jasa PRT (PJPRT). PRT dan PJPRT 

saling membutuhkan satu sama lain. PRT membutuhkan pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan PJPRT membutuhkan PRT untuk 

menyelesaikan urusan kerumahtanggaannya karena PJPRT sibuk bekerja. Akan 

tetapi saling membutuhkan tersebut tidak membuat PJPRT bertanggung jawab 

atas pemenuhan kesejahteraan PRT. 

 

Tanggung jawab merupakan suatu rasa kewajiban untuk menanggung sesuatu 

atau resiko. Rasa kewajiban PJPRT untuk menanggung pemenuhan 

kesejahteraan PRT tidak sepenuhnya dapat dilakukan, malah ada yang tidak 

dipenuhi sama sekali kesejateraannya. PJPRT seharusnya memberikan 

kesejahteraan pada PRT, karena PRT telah berjasa menyelesaikan urusan 
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kerumahtanggannya sehingga PJPRT dapat menyelesaikan pekerjaan diranah 

publik. 

 

Kesejahteraan adalah suatu keadaan seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar 

atau keadaan yang lebih baik dari segi ekonomi, kesehatan dan spiritualnya. 

Kesejahteraan PRT dari segi ekonomi, kesehatan dan spiritual dapat di lihat dari 

Rancangan Undang-Undang yang mengatur perlindungan PRT. Dalam RUU 

diatur kewajiban PJPRT terhadap PRT. Kewajiban PJPRT dalam RUU 

bersangkutan dengan kesejahteraan seorang PRT, yaitu mengatur tentang upah, 

tunjangan hari raya, jam kerja, istirahat, hari libur, cuti, keselamatan kerja dan 

jaminan kesehatan, kesempatan untuk beribadah dan berorganisasi, kesempatan 

berkomunikasi dengan keluarga PRT, diberikan petunjuk tentang tata cara 

pelaksanaan pekerjaan, dan perlakuan yang baik dan manusiawi dari PJPRT.  

 

Dalam fakta ILO mengenai PRT di Indonesia tidak adanya peraturan yang jelas 

atau belum adanya pengesahan RUU mengenai perlindungan PRT sehingga hak-

hak PRT yang menyangkut kesejahteraannya belum terlaksana. Dalam survey 

Rumpun Gema Perempuan (2005) yang dilaksanakan di Jakarta dan sekitarnya 

mengungkapkan bahwa 81% PRT bekerja selama 11 jam atau lebih. Dapat 

dilihat bahwa banyak PJPRT yang menuntut PRT bekerja dengan jam kerja yang 

panjang. Selain itu, dalam survey Rumpun Gema Perempuan (2008) juga 

mengungkapkan bahwa 39% responden menyatakan bahwa tidak diperbolehkan 

istirahat saat bekerja dan 55% tidak diberi hari libur. PRT di Indonesia tidak  
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mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan dan rentan terhadap kekerasan 

psikis, fisik dan seksual karena pekerjaan ini dilaksanakan di dalam rumah 

pribadi dan tersembunyi dari publik. Penelitian yang dilakukan oleh Rumpun 

Gema Perempuan terhadap 173 PRT di Jawa mengemukakakn bahwa 93% 

mengalami kekerasan fisik, 68% mengalami kekerasan psikis dan 42% 

mengalami kekerasan seksual. Fakta ILO ini mengungkapkan bahwa hak-hak 

PRT di Indonesia yang menyangkut kesejahteraan belum terlaksana sehingga 

banyak hak-haknya tidak terpenuhi mulai dari jam kerja yang panjang sampai 

dengan adanya perlakuakan  kekerasan yang dilakukuan oleh PJPRT, sehingga 

pekerjaan sebagai PRT belum bisa disebut dengan pekerjaan yang 

mensejahterakan. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A.   Tipe Penelitian 

Bila dilihat dari segi tujuan, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan suatu 

permasalahan. Penelitian ini mengkaji tentang perlakuan PJPRT terhadap PRT 

selama bekerja, tanggung jawab PJPRT dengan pemenuhan kesejahteraan PRT 

dan sikap PJPRT terhadap RUU perlindungan PRT, menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

fenomenologi. Jenis pendekatan ini berorientasi untuk memahami, menggali dan 

menafsirkan peristiwa atau fenomena yang terjadi dan hubungan dengan manusia 

atau orang-orang yang berada dalam situasi tersebut (Iskandar, 2013 : 206). 

Dalam fenomenologi menggunakan pendekatan berdasarkan kenyataan yang ada 

dilapangan (empiris) dan pengamatan terhadap fenomena sosial yang berupa 

situasi alami, yang digunakan sebagai sumber data. 

 

B.   Fokus Penelitian 

Licoln dan Guba (dalam Iskandar, 197:2013) mengungkapkan bahwa penetapan 

suatu fokus penelitian dapat membatasi apa yang akan diteliti. Hal ini 

dikarenakan fenomena-fenomena atau gejala-gejala bersifat holistik atau luas, 

sehingga perlunya dibatasi dengan fokus penelitian. 
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Adapun yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis nantinya, 

adalah :  

1.  Mengetahui Perlakuan Pengguna Jasa PRT (PJPRT) terhadap Pekerja Rumah 

Tangga (PRT) selama bekerja. Di dalam RUU tentang perlindungan PRT 

pada pasal 32 pada huruf (g) menyebutkan bahwa PJPRT berkewajiban 

memperlakukan PRT dengan baik dan manusiawi. Perlakuan yang baik dan 

manusiawi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PJPRT tidak 

melakukan tindakan kekerasan terhadap PRT. Apabila PRT melakukan 

kesalahan saat bekerja maka PJPRT tidak memukul, melempar, atau tindakan 

yang bersifat kekerasan pada PRT, melainkan hanya dengan menegur dengan 

perkataan yang sopan dan tidak menyinggung. 

 

2. Tanggung jawab PJPRT terhadap pemenuhan kesejahteraan PRT. Dalam 

penelitian ini pemenuhan kesejahteraan PRT di lihat dari RUU tentang 

perlindungan PRT pada pasal 32 mengenai kewajiban Pengguna Jasa PRT 

(PJPRT) terhadap PRT, yaitu mengatur tentang upah, tunjangan hari raya, 

jam kerja, istirahat, hari libur, cuti, keselamatan kerja dan jaminan kesehatan, 

kesempatan untuk beribadah dan berorganisasi, kesempatan berkomunikasi 

dengan keluarga PRT, dan PRT diberikan petunjuk tentang tata cara 

pelaksanaan pekerjaan.  
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3. Sikap pengguna jasa PRT terhadap rancangan undang-undang tentang 

perlindungan terhadap PRT. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui; (a) bagaimana respon Pengguna Jasa PRT (PJPRT) dengan 

dibuatnya rancangan undang-undang tentang perlindungan PRT, (b) 

bagaimana respon yang ditunjukkan PJPRT apabila rancangan undang-

undang tersebut ini disahkan dan diberlakukan, (c) dan apa yang disetujui 

dan tidak disetujui serta masukan dari PJPRT mengenai rancangan undang-

undang tentang perlindungan PRT. 

 

C.   Lokasi Penelitian 

Dalam menentukan lokasi penelitian Lexy J. Moleong (2000) menyatakan bahwa 

cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan 

menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di 

lapangan sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, 

tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.  

 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Bandar Lampung tepatnya di kelurahan 

Gunung Terang kecamatan Langkapura. Lokasi ini dipilih karena di kelurahan 

Gunung Terang banyak masyarakatnya yang mempekerjakan PRT. Sehingga, 

lokasi ini merupakan lokasi yang berhubungan secara langsung dengan informan 

yang akan diteliti. Lokasi ini juga memudahkan peneliti untuk mendapatkan 

informan untuk diteliti. Selain itu, peneliti juga mendapatkan kemudahan akses 

masuk dan wawancara ke dalam lokasi ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
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maka lokasi penelitian berada di kelurahan Gunung Terang kecamatan 

Langkapura Bandar Lampung. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Ada 2 jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2012). Selain itu, data yang didapat juga dengan 

cara menggali informasi dari sumber asli (informan) secara langsung. Data 

yang akan dihasilkan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dalam 

melakukan observasi dan wawancara pasti ada suatu tindakan dan tindakan 

tersebut merupakan juga sebagai data hasil dari lapangan. Penelitian 

menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang 

tanggung jawab pengguna jasa PRT dengan pemenuhan kesejahteraan PRT.  

 

2. Data sekunder, merupakan sumber data yang berupa buku-buku serta 

kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian (Kaelan, 2012). Data sekunder 

ini digunakan sebagai data pendukung dari hasil penelitian. Dalam penelitian 

ini, data yang didapat juga berupa arisp-arsip dan dokumentasi yang sesuai 

dengan penelitian. Data sekunder juga dapat berupa berita dari media cetak, 

lampiran-lampiran dari badan resmi seperti kementrian-kementrian, study 

histories laporan kegiatan, tesis, hasil study dan lain sebagainya. Data 

sekunder ini untuk memperkuat dan melengkapi informasi penelitian yang 

akan dilakukan.  
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E.   Informan 

Informan merupakan seseorang atau beberapa orang yang menjadi sumber 

informasi. Informan yang dipilih harus yang berkompeten, memiliki pengalaman 

atau latar yang sesuai dengan penelitian dan mempunyai relevansi dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Informan yang akan dipilih yaitu pengguna 

jasa PRT (PJPRT) yang tinggal di kelurahan Gunung Terang kecamatan 

Langkapura Bandar Lampung, yang mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga 

(PRT). Adapun kriteria informan yang akan diteliti yaitu : 

1. PJPRT yang mempekerjakan PRT yang menetap di rumah PJPRT. 

2. PJPRT yang mempekerjakan PRT yang tidak menetap di rumah PJPRT. 

3. PJPRT yang mempekerjakan PRT yang diambil dari agen penyalur jasa. 

4. PJPRT yang mempekerjakan PRT yang masih ada hubungan kekerabatan. 

5. PJPRT yang mempekerjakan lebih dari satu PRT. 

6. PJPRT yang mempekerjakan PRT yang tinggal dirumah dan membawa 

anaknya. 
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F.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara : 

1. Observasi  

Observasi menurut Sugiyono (2007 : 226) adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan peneliti dengan mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap suatu kondisi atau situasi, benda, dan perilaku. Berdasarkan definisi 

tersebut, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara 

observasi yang mana dalam penelitian mendapatkan informasi tentang 

perilaku, aktivitas, dan kondisi atau situasi mengenai perlakuan pengguna jasa 

PRT terhadap PRT selama bekerja, tanggung jawab pengguna jasa PRT dalam 

memenuhi kesejahteraan pekerja rumah tangga. 

2. Wawancara Mendalam  

Wawancara mendalam menurut Iskandar (2013 : 256) merupakan bentuk 

komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Tujuan 

penelitian menggunakan teknik ini adalah untuk pengumpulan data secara 

jelas dan kongkret tentang perlakuan pengguna jasa PRT terhadap PRT 

selama bekerja, tanggung jawab PJPRT terhadap pemenuhan kesejahteraan 

PRT dan sikap PJPRT terhadap RUU perlindungan PRT. Adapun informan 

yang akan diwawancari untuk mendapatkan informasi secara langsung yaitu, 

pengguna jasa PRT yang berada di kelurahan Gunung Terang kecamatan 

Langkapura Bandar Lampung. 
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3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan sebagai data pendukung dan lebih menguatkan hasil dari 

observasi dan wawancara tersebut. Pengumpulan data sekunder dalam 

penelitian ini berupa penelaah terhadap artikel, dokumen resmi kelembagaan, 

referensi atau peraturan, dan berita atau informasi dalam media cetak maupun 

elektronik yang terdokumentasi dan ada kaitannya dengan penelitian ini. 

Dokumentasi yang didapat berupa data yang secara jelas dan konkret 

kaitannya dengan tanggung jawab pengguna jasa PRT dengan pemenuhan 

kesejahteraan PRT. 

 

G.   Teknik Analisis Data 

Analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menyeleksi, menjelaskan dan 

menerangkan hasil dari data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, yang 

berupa kata-kata atau kalimat dalam sebuah teks yang merupakan jawaban dari 

pertanyaan yang diteliti. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

(1992) dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :  

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses penelitian dengan pemusatan penelitian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selain itu, dalam proses 

reduksi data, hasil dari data-data penelitian dilapangan juga akan 

diorganisasikan, analisis lebih dipertajam dan membuang yang tidak perlu, 
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sehingga data yang dihasilkan lebih fokus pada permasalahan dalam 

penelitian ini. 

 

2. Penyajian Data (Display)  

Setelah data direduksi, maka langkah yang selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang didapat dari 

lapangan yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data) 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh 

atau tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan. Tinjauan ulang itu 

berupa menguji kebenaran (validitas) dan menjelaskan makna-makna yang 

muncul dari lokasi penelitian. Setelah melakukan kegiatan tersebut maka 

simpulan kuat dan terperinci sehingga menjadi simpulan yang terakhir.  
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Singkat Kecamatan Langkapura Kelurahan Gunung Terang 

Pemerintahan Kecamatan Langkapura terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan pembentukan 

Kelurahan dan Kecamatan Langkapura dibagu menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu : 

 

1. Kelurahan Langkapura 

2. Kelurahan Langkapura Baru 

3. Kelurhan Gunung Terang 

4. Kelurahan Gunung Agung 

5. Kelurahan Bilabong Jaya 

 

Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di kecamatan Langkapura dan lokasi 

kelurahan yang dipilih adalah kelurahan Gunung Terang. Kelurahan Gunung 

Terang sebelumnya bergabung dengan kelurahan Segalamider. Pada tahun 1989 

diadakannya pemekaran kelurahan dan salah satunya terbentuk kelurahan Gunung 

Terang.  
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Kelurahan Gunung Terang juga sebelumnya masuk kedalam kecamatan Tanjung 

Karang Barat, akan tetapi pada 1 Agustus 2012 diadakannya pemekaran 

kecamatan dan kelurahan Gunung Terang masuk kedalam kecamatan Langkapura.  

 

Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Lingkungan di kelurahan Gunung 

Terang yang dibuat pada tahun 2014 yaitu 27 RT dan 3 Kepala Lingkungan. 

Adapun struktur pemerintahan yang dibentuk pada tahun 2014 sampai dengan 

sekarang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1. Struktur Pemerintahan Kelurahan Gunung Terang Kecamatan 

Langkapura 

No Nama Jabatan 

1. Erjuli, S.Sos. MM Camat 

2. Tukimo Lurah 

3. Hadiri, SE Sekertaris 

4. Ekasari Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

5. Rifki Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

6. Edwin Putra Manaha Seksi Pembangunan 

7. Mei Yustanti Staf Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 

8. Suliyanti Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

9. Yeti Arfilianita Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Sumber : Profil Kelurahan Gunung Terang 2014 
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B. Letak dan Keadaan Geografi 

Keadaan geografi kelurahan Gunung Terang sebagian besar daerahnya adalah 

dataran berombak dan berombak berbukit. Sedangkan, daerah kelurahan Gunung 

Terang mempunyai luas 220 Ha dan tinggi rata-rata dari permukaan laut 300 m. 

Adapun jarak dari kelurahan Gunung Terang menuju Kecamatan yaitu 2,30 km 

dan menuju ibukota Bandar Lampung yaitu 8,00 km.  

 

Kelurahan Gunung Terang mempunyai batas-batas wilayah, secara terperinci dapat 

dilihat pada uraian berikut: 

 

Tabel 2. Batas - Batas Wilayah Kelurahan Gunung Terang 

No. Batas Desa / Kelurahan 

1. Utara Rajabasa 

2. Selatan Segalamider 

3. Timur Labuhan Ratu 

4. Barat Langkapura 

Sumber : Profil Kelurahan Gunung Terang 2016 
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C. Keadaan Penduduk 

1. Keadaan Umum Penduduk 

Jumlah penduduk di kecamatan Langkapura kelurahan Gunung Terang pada tahun 

2016 adalah sebesar 8602 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah 

penduduk laki-laki sebesar 4328 jiwa dan perempuan sebesar 4274 jiwa, dengan 

jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2000 KK. Jumlah penduduk berdasarkan jenis 

kelamin secara terperinci dapat dilihat ditabel berikut: 

 

Tabel 3. Jumlah Penduduk kelurahan Gunung Terang berdasarkan Jenis 

Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa Presentase (%) 

1 Laki-laki  4328 50,4% 

2 Perempuan 4274 49,6% 

 Jumlah Penduduk 8602 100% 

Sumber : Profil Kelurahan Gunung Terang 2016 

 

Berdasarkan tabel 3 diatas, hasil dari persentase antara jumlah laki-laki dan 

perempuan di kelurahan Gunung Terang tidak begitu jauh, yaitu laki-laki 50,4% 

dan perempuan 49,6%. Selisih dari hasil persentase tersebut adalah sebesar 0,8%. 

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah laki-laki dan perempuan di kelurahan 

Gunung Terang dalam keadaan seimbang, tetapi jumlah laki-laki lebih banyak 

0,8% dibandingkan dengan jumlah perempuan.  
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2. Keadaan Penduduk berdasarkan Agama 

Keadaan penduduk berdasarkan agama di keluarahan Gunung Terang dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 4. Keadaan Penduduk berdasarkan Agama 

No. Agama Jumlah Persentase (%) 

1. Islam 8409 98 % 

2. Kristen 64 0,7 % 

3. Katholik 51 0,5 % 

4. Hindu 51 0,5 % 

5. Budha 27 0,3% 

 Jumlah Keseluruhan 8602 100% 

Sumber : Profil Kelurahan Gunung Terang 2016 

 

Pada tabel 4 diatas, menunjukkan bawah penduduk di kelurahan Gunung Terang 

yang beragama Islam ada sebesar 98%, Kristen 0,7%, Katholik 0,5%, Hindu 0,5%, 

dan Budha 0,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di 

kelurahan Gunung Terang banyak yang menganut agama Islam dengan hasil 

persentase sebesar 98%. 
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3. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di keluarahan Gunung Terang 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 5. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) 

1. Belum Sekolah 1983 

2. Sedang Sekolah 1239 

3. Pernah SD tetapi Tidak Tamat 14 

4. Tamat SD 1600 

5. Tamat SMP 1457 

6. Tamat SMA 1507 

7. Tamat D-1 28 

8. Tamat D-2 149 

9. Tamat D-3 228 

10. Tamat S-1 397 

11. Tamat S-2 44 

12. Tamat S-3 - 

 Jumlah Penduduk 8602 

Sumber : Profil Kelurahan Gunung Terang 2016 

 

Pada tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di 

kelurahan Gunung Terang yang pernah SD tetapi tidak tamat 1239 orang, tamat 

SD 1600 orang, tamat SMP 1457 orang, tamat SMA 1507 orang, tamat D-1 28 

orang, tamat D-2 149 orang, tamat D-3 228 orang, S-1 397 orang, S-2 44 orang. 

Sedangkan penduduk yang belum sekolah ada 1983 orang dan yang sedang 

sekolah ada 1239 orang 
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4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian 

Adapaun mata pencarian masyarakat di kelurahan Gunung Terang dapat dilihat 

ditabel berikut : 

Tabel 6. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. PNS 356 

2. TNI/ POLRI 111 

3. Pedagang Keliling  58 

4. Tani 321 

5. Tukang 170 

6. Buruh 635 

7. Pensiun PNS/ TNI/ POLRI 166 

8. Montir 2 

9. Pengusaha kecil dan menengah 26 

10. Dokter Swasta 1 

11. Bidan Swasta 2 

12. Dosen Swasta 7 

 Jumlah Keseluruhan 1855 

Sumber : Profil Kecamatan Langkapura 2012 dan Profil Kelurahan Gunung 

Terang 2016 

 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah keseluruhan masyarakat di kelurahan Gunung 

Terang yang bekerja sebanyak 1855 orang. Jenis mata pencarian masyarakat di 

Gunung Terang yang bekerja sebagai PNS ada 356 orang, TNI/POLRI 111 orang, 

pedagang keliling 58 orang, tani 321 orang, tukang 170 orang, buruh 635 orang,  
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pensiun PNS/ TNI/ POLRI 166 orang, montir 2 orang, pengusaha kecil dan 

menengah 26 orang, dokter swasta 1 orang, bidan swasta 2 orang, dan dosen 

swasta 7 orang. Dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata 

pencarian penduduk di kelurahan Gunung Terang adalah buruh sebanyak 635 

orang. 
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5. Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Terang 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Gudung Terang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 7. Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Terang 

No. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. Gedung Play Group 3 

2. Gedung TK 4 

3. Gedung SD 3 

4. Gedung SMP/ SLTP 1 

5. Gedung SMA/ SLTA 1 

6. Rumah Sakit - 

7. Poliklinik - 

8. Puskesmas - 

9. Pusekesmas Pembantu 1 

10. Rumah Bersalin 6 

11. Praktek Dokter 1 

12. Poskeskel 1 

13 Posyandu 6 

14. Masjid 11 

15. Musholla 6 

16. Gereja - 

17. Pura - 

18. Vihara - 

19 Lapangan Olahraga 2 

20 Pos Kamling 24 

Sumber : Profil Kelurahan Gunung Terang 2016 
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Berdasarkan tabel diatas sarana dan prasarana yang sudah tersedia di kelurahan 

Gunung terang yaitu 3 gedung play group, 4 gedung TK, 3 gedung SD, 1 gedung 

SMP, 1 gedung SMA, 1 puskesmas pembantu, 6 rumah bersalin, 1 tempat praktek 

dokter, 1 poskeskel, 6 tempat posyandu, 11 masjid, 6 musholla, 2 lapangan 

olahraga, dan 24 pos kamling. Sedangkan sarana dan prasarana yang belum ada 

atau belum tersedia adalah rumah sakit, poliklinik, puskesmas, gereja, pura dan 

vihara. Dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di 

kelurahan Gunung Terang sudah hampir lengkap walaupun masih ada beberapa 

sarana yang belum tersedia. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini ada 6 orang informan atau Pengguna Jasa PRT (PJPRT) yang 

telah diwawancarai dan bertempat tinggal di kelurahan Gunung Terang kecamatan 

Langkapura Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlakukan 

PJPRT terhadap PRT selama bekerja, menunjukan bahwa tidak ada tindak kekerasan 

fisik yang dilakukan oleh PJPRT pada PRT seperti memukul, melempar barang atau 

tindakan yang dapat melukai PRT. Perlakuan PJPRT terhadap PRT ini dilihat dari 

bila PRT melakukan beberapa kesalahan pada saat bekerja. Jadi perlakuan PJPRT 

tersebut hanya sebatas menegur PRT untuk tidak mengulangi kesalahannya dan 

menasehati PRT agar bekerja harus lebih berhati-hati. Akan tetapi beberapa PJPRT 

seperti memarahi PRT jika melakukan kesalahan-kesalahan pada saat bekerja. Tapi, 

perlakuan PJPRT terhadap PRT tersebut masih dapat dianggap perlakuan baik dan 

manusiawi.  

 

Selain perlakuan PJPRT terhadap PRT, penelitian ini juga meneliti tentang tanggung 

jawab PJPRT terhadap pemenuhan kesejahteraan PRT. Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah dilakukan menunjukan bahwa PJPRT belum sepenuhnya dapat memenuhi 

kewajibannya atau tanggung jawabnya terhadap PRT, sehingga pekerjaan sebagai 

PRT belum dapat dikatakan mensejahterakan. Kewajiban atau tanggung jawab yang 
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belum dapat dipenuhi PJPRT adalah PJPRT masih memberikan jam kerja yang 

panjang pada PRT yaitu sekitar 10 jam hingga 13 jam dalam sehari, dan untuk waktu 

istirahat diberikan jika PRT telah bekerja selama 5 jam hingga 6 jam berturut-turut 

dan malah ada informan yang memberikan PRT waktu istirahat hanya 30 menit.  

Selain itu, beberapa PJPRT juga tidak memberikan istirahat mingguan walau PRT 

sudah bekerja dengan jam kerja yang panjang. PJPRT juga memberikan cuti tahunan 

dengan jumlah hari cuti yang sedikit yaitu diberikan sekitar 2 hari sampai dengan 10 

hari. Beberapa PJPRT juga tidak memberikan cuti hamil dan lebih memilih untuk 

memberhentikan PRT yang sedang hamil. Dan untuk cuti haid, PJPRT akan 

memberikan jika PRT memang benar-benar sakit akibat haid dan bukan setiap bulan 

diberikan cuti haid. Jaminan keselamatan juga tidak diberikan beberapa PJPRT 

terhadap PRT. Dan yang terakhir yang belum dapat dipenuhi PJPRT terhadap PRT 

yaitu memberikan kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat pada PRT.  

 

Dalam penelitian ini juga ingin melihat sikap dari PJPRT terhadap Rancangan 

Undang-Undang (RUU) perlindungan PRT. Adapun sikap yang dimaksud yaitu 

respon yang ditunjukkan PJPRT dengan dibuatnya RUU perlindungan PRT, respon 

PJPRT bila RUU perlindungan PRT disahkan dan diberlakukan, dan saran PJPRT 

mengenai RUU perlindungan PRT.  
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa respon 6 

orang informan atau PJPRT dengan dibuatnya RUU perlindungan PRT adalah setuju. 

Akan tetapi, ada PJPRT yang sedikit kurang setuju dengan adanya RUU tersebut, jika 

PRT yang dipekerjakan belum terampil dalam bekerja dan PJPRT tersebut tidak 

dapat sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai RUU perlindungan PRT. Dan 

untuk respon 6 orang informan atau PJPRT jika RUU perlindungan PRT disahkan 

dan diberlakukan yaitu setuju dan akan melaksanakan aturan-aturan tersebut.  

 

Adapun saran-saran yang diungkapkan beberapa PJPRT mengenai RUU 

perlindungan PRT. Saran yang pertama mengenai upah yang diberikan pada PRT 

seharusnya diatur sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan PRT, karena jika PRT 

dibayar dengan upah yang besar tapi PRT tidak dapat bekerja dengan terampil dan 

maksimal maka akan merugikan PJPRT. Saran yang kedua mengenai Tunjangan Hari 

Raya (THR) yang diberikan pada PRT seharusnya disesuaikan dengan lamanya PRT 

bekerja. Saran yang ketiga mengenai pelaksanaan RUU perlindungan PRT jika 

disahkan, maka jangan hanya PJPRT yang melaksanakan kewajibannya tapi PRT 

juga harus melaksanakan kewajibannya. Saran keempat yaitu RUU tersebut jangan 

hanya terfokus pada perlindungan PRT tapi juga harus memperhatikan tentang 

kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan PRT. Dan yang terakhir, seharusnya PRT 

yang tidak jujur dan bertindak kriminal seperti mencuri harus diatur dalam RUU dan 

PRT yang lalai dalam pekerjaannya juga harus diatur sanksinya.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan beberapa 

masukan atau saran, yakni : 

1. Memberikan pemahaman pada PRT bahwa mereka mempunyai hak-hak sebagai 

pekerja yang seharusnya dipenuhi oleh Pengguna Jasa PRT (PJPRT). Hal ini 

harus dilakukan agar terjaminnya kesejahteraan mereka sebagai pekerja rumah 

tangga dan tidak ada lagi PRT yang mengalami kekurangan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

 

2. Memberikan pemahaman pada PRT bahwa mereka juga mempunyai hak untuk 

diperlakukan secara baik dan manusawi. Hal ini dilakukan agar PRT mempunyai 

keberanian untuk melaporkan PJPRT yang melakukan tindak kekerasan fisik, 

kekerasan psikis maupun kekerasan seksual pada pihak yang berwajib. 

 

3. Pengguna Jasa PRT (PJPRT) diharapkan sadar akan kewajiban-kewajibannya 

dalam memenuhi hak-hak PRT, khususnya pada jam kerja yang diberikan pada 

PRT masih terlalu panjang dan tidak sebanding dengan upah yang diberikan serta 

istirahat mingguan yang jarang diberikan atau malah tidak pernah diberikan.  

 

4. Pemerintah setempat juga harus melindungi PRT sebagai pekerja dengan dibuatnya 

peraturan daerah mengenai hak dan kewajiban antar PJPRT dan PRT, agar 

kehidupan sebagai pekerja rumah tangga lebih terjamin dan terlindungi. 
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