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Asia Pasifik adalah region dengan jumlah 
pekerja rumah tangga terbanyak. 
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4 dari 5 pekerja rumah tangga adalah perempuan

61% dari pekerja rumah tangga tidak 
dilindungi oleh peraturan tenaga kerja. 
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Kemenangan historis bagi pekerja rumah tangga – Pada 16 Juni 2011, dalam 
Konferensi Pekerja Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas 
pemerintah negara-negara, perwakilan pekerja, dan perwakilan pemberi kerja 
memilih untuk mendukung diadopsinya suatu Konvensi dan Rekomendasi baru 
mengenai Pekerja rumah tangga. 1

“Sejarah sedang dibuat… Kita menerapkan sistem standar-standar 
ILO ke sektor ekonomi informal untuk pertama kalinya, dan hal ini 
merupakan suatu terobosan yang sangat signifikan.”

Juan Somavia, Direktur Jendral ILOl  

APA ARTINYA INI BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA?

Akhirnya, komunitas internasional  telah secara resmi mengakui 
bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan suatu pekerjaan!

Pengadopsian Konvensi ini menandakan suatu komitmen 
internasional untuk mengubah kondisi pekerja rumah tangga dan 
memberikan tekanan terhadap pemerintah yang tidak melindungi 
pekerja rumah tangga di dalam undang-undang ketenagakerjaan 
mereka. Oleh karena itu, instrumen baru ini merupakan suatu alat 
yang berguna, sekalipun tanpa ratifikasi.

Jika pemerintah suatu negara meratifikasi Konvensi ini, hal tersebut 
menunjukkan persetujuan mereka untuk berkomitmen terhadap 
standar-standar yang baru ditetapkan

1Negara-negara peserta yang tidak memilih (abstain): Republik Ceko; El Salvador; 
Malaysia; Panama; Singapura; Sudan; Thailand; Inggris. Negara peserta yang memilih 
menolak Konvensi: Swaziland.

Inilah saatnya untuk MENGETAHUI dan MENUNTUT 
HAK-HAK KITA sebagaimana terdapat dalam Konvensi 
Pekerja Rumah Tangga PBB.

Berdasarkan Konvensi dan Rekomendasi terbaru tersebut,

SEORANG PEKERJA RUMAH TANGGA IALAH:

•	 Setiap orang yang bekerja pada atau untuk suatu atau beberapa rumah 
tangga dalam sebuah hubungan pekerjaan.

•	 Mereka yang melakukan pekerjaan domestik hanya dalam kesempatan 
tertentu dan bukan sebagai dasar mata pencaharian bukanlah pekerja rumah 
tangga. Misalnya, seseorang yang mengasuh anak-anak hanya sesekali tidak 
dapat dikategorikan sebagai pekerja rumah tangga.

•	 Meski demikian, pemerintah dapat 
mengecualikan beberapa kategori pekerja 
tertentu, apabila pengikutsertaan mereka 
dalam kategori pekerja rumah tangga 
dapat mengakibatkan ‘munculnya masalah 
spesifik yang bersifat substansial’.

•	 Pemerintah harus menetapkan umur 
minimum untuk pekerja rumah tangga, 
yang tidak boleh lebih rendah dari 
umur minimum untuk pekerja lain pada 
umumnya. Bagi mereka yang berusia 
kurang dari 18 tahun, pekerjaan yang 
dibebankan tidak boleh mengganggu 
kesempatan pendidikan mereka. 
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Konvensi menetapkan,

HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DAN 
KEWAJIBAN NEGARA-NEGARA PESERTA:

Pengakuan hukum: pemerintah harus 
mengikutsertakan pekerja rumah 
tangga di dalam undang-undang dan 
kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku, 
atau membuat peraturan baru untuk 
mengikutsertakan mereka. Peraturan 
dan kebijakan tersebut tidaklah boleh 
mempengaruhi undang-undang dan 
kebijakan yang sudah ada yang lebih 
menguntungkan para pekerja rumah 
tangga.

Perlindungan setara: pekerja rumah 
tangga haruslah mendapatkan hak-hak dan 
perlindungan mínimum yang sama dengan 
pekerja lainnya, termasuk syarat-syarat 
pekerjaan yang adil serta kondisi pekerjaan 
yang layak.

Perlakuan setara: antara pekerja rumah 
tangga dan pekerja lain pada umumnya 
menurut standar pekerjaan mínimum 
seperti jam kerja, lembur, waktu istirahat, 
hari libur, dan cuti tahunan.

Perlindungan: dari perlakuan kejam, 
pelecehan, kekerasan, diskriminasi, dan kerja 
paksa. Pekerja rumah tangga juga memiliki 
hak atas jaminan sosial dan perlindungan 
maternal, apabila hak-hak ini dijamin di 
dalam hukum nasional.

Kesehatan dan keamanan: pekerja rumah 
tangga memiliki hak atas lingkungan 
pekerjaan yang sehat dan aman.

Istirahat: pekerja rumah tangga memiliki 
hak untuk mendapatkan istirahat mingguan. 
Mereka tidak boleh diwajibkan untuk 
tinggal di dalam rumah atau berada di sana 
selama waktu istirahat dan hari libur.

Upah: Pekerja rumah tangga memiliki hak 
untuk diupah setidaknya sekali dalam satu 
bulan, serta pengupahan dalam bentuk 
barang atau jasa yang adil dan masuk 
akal. Apabila hukum nasional mengatur 
mengenai upah minimum, pekerja rumah 
tangga memiliki hak atas upah tersebut.

Dokumentasi: Pekerja rumah tangga 
berhak untuk menyimpan dokumen-
dokumen pribadi mereka.

Berdasarkan Rekomendasi:

Rahasia medis: pemerintah harus 
menjamin kerahasiaan tes dan informasi 
medis pribadi pekerja rumah tangga, 
mencegah diskriminasi, memastikan 
ketersediaan informasi kesehatan dan tidak 
boleh mensyaratkan tes kehamilan ataupun 
tes HIV.

Perlindungan untuk pekerja di bawah 
umur: perhatian khusus harus diberikan 
terhadap kebutuhan pekerja rumah tangga 
yang berusia kurang dari 18 tahun, dalam 
hal perlindungan dari pekerjaan, kondisi, 
dan jam kerja yang membahayakan.

Jam kerja: haruslah dicatat, jam siaga 
(standby) atau periode siap menerima 
perintah (on-call) harus diatur dengan 
adanya jam kerja maksimum dan 
kompensasi.

Istirahat: hari istirahat mingguan yang 
tetap harus ditentukan bersama dengan 
majikan. Istirahat mingguan tersebut dapat 
diakumulasi tapi tidak boleh melebihi 14 
hari. Mendampingi majikan dalam liburan 
tidaklah termasuk dalam cuti tahunan.

Upah: Pembayaran upah haruslah dicatat. 
Pembayaran dalam bentuk barang atau 
jasa haruslah pantas, serta dapat diatur 
dan dibatasi, tanpa boleh dikurangi biaya 
untuk tinggal di dalam rumah majikan atau 
barang-barang yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan, seperti seragam atau produk-
produk pembersih.

Pengaturan tinggal dengan majikan (live 
in): haruslah meliputi penyediaan ruangan 
yang menjamin privasi, dapat dikunci, dan 
dilengkapi dengan perabotan serta ventilasi. 
Makanan dengan kualitas dan kuantitas 
yang baik haruslah disediakan dengan 
menghormati budaya dan agama pekerja.
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DETAIL-DETAIL PENTING DALAM KONTRAK KERJA BAGI 
PEKERJA RUMAH TANGGA:

Konvensi menetapkan,

Pekerja rumah tangga harus diberitahukan persyaratan dan 
kondisi pekerjaan, yang sebaiknya dituangkan dalam kontrak 
tertulis. Persyaratan dan kondisi tersebut haruslah meliputi:

•	 Nama dan alamat majikan serta pekerja;

•	 Alamat tempat dilakukannya pekerjaan;

•	 Tanggal dimulainya pekerjaan dan, apabila kontrak tersebut dibuat untuk jangka waktu 
tertentu, durasi berlakunya kontrak;

•	 Jenis pekerjaan yang akan dilakukan;

•	 Remunerasi, beserta metode penghitungan dan seberapa sering ia dibayarkan;

•	 Jam kerja normal;

•	 Cuti tahunan yang dibayar, serta periode istirahat harian dan mingguan;

•	 Penyediaan makanan dan akomodasi, apabila berlaku;

•	 Jangka waktu percobaan, apabila berlaku;

•	 Syarat-syarat pemulangan, apabila berlaku; dan

•	 Persyaratan dan kondisi terkait pemutusan hubungan pekerjaan, termasuk periode 
pemberitahuan baik oleh pekerja maupun majikan.

Berdasarkan Rekomendasi:
Contoh kontrak yang bisa didapatkan secara gratis haruslah 
tersedia, dan persyaratan serta kondisinya haruslah juga me-
nyertakan:

•	 Deskripsi pekerjaan;

•	 Cuti sakit dan, apabila berlaku, cuti untuk kepentingan pribadi lainnya;

•	 tarif bayaran atau kompensasi untuk lembur dan standby;

•	 Pembayaran lainnya yang menjadi hak dari pekerja rumah tangga;

•	 Pembayaran dalam bentuk barang atau jasa dan nilai moneter mereka;

•	 Penjelasan mengenai akomodasi yang disediakan; serta

•	 pengurangan atas upah pekerja yang telah disetujui.

Sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar ILO dan standar-
standar baru di dalam Konvensi, 
PEKERJA RUMAH TANGGA MEMILIKI HAK UNTUK 
BERORGANISASI:

Pekerja rumah tangga memiliki hak atas kebebasan berasosiasi dan berunding secara 
kolektif (collective bargaining) 

Pemerintah harus melindungi hak-hak pekerja rumah tangga untuk mendirikan dan 
bergabung dengan organisasi serta federasi dan konfederasi pekerja.

Pemerintah harus mengimplementasikan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi 
dengan mengonsultasikan organisasi pekerja, khususnya dalam hal-hal terkait pengecualian 
terhadap pekerja-pekerja tertentu, langkah-langkah guna menjamin kebebasan berasosiasi, 
kesehatan dan keamanan, jaminan sosial, serta perlindungan maternal.

Berdasarkan Rekomendasi,
Pemerintah berkewajiban untuk menghapus undang-undang atau kebijakan yang 
membatasi pengorganisiran pekerja serta berkewajiban untuk memperkuat 
kemampuan organisasi-organisasi tersebut.

Konvensi juga mengatur,
HAK-HAK BURUH MIGRAN DAN PEKERJA RUMAH 
TANGGA YANG DIREKRUT OLEH AGEN:

Pekerja rumah tangga migran memiliki hak atas tawaran pekerjaan tertulis atau kontrak 
sebelum mereka diberangkatkan, dengan persyaratan dan kondisi yang disebutkan 
sebelumnya yang dapat diterapkan di negara tujuan.

Pemerintah harus menetapkan persyaratan terhadap beroperasinya agen, memastikan 
adanya perlindungan, serta tersedianya prosedur untuk investigasi terhadap pengaduan, 
pelanggaran, dan praktik-praktik curang.

Pemerintah juga harus menjabarkan syarat-syarat di mana pekerja rumah tangga 
berhak atas pemulangan dan memastikan bahwa biaya yang dibebankan oleh pihak agen 
tidaklah dikurangi dari upah pekerja rumah tangga.

Pemerintah harus memiliki perjanjian bilateral, regional atau multilateral untuk 
mencegah pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak agen.
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Berdasarkan Konvensi,
NEGARA PESERTA MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK 
MELINDUNGI PEKERJA RUMAH TANGGA, TERMASUK:

Pekerja rumah tangga harus memiliki 
akses ke pengadilan, mahkamah, atau 
mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Pemerintah harus mendirikan mekanisme 
pengaduan, inspeksi ketenagakerjaan, 
penegakan serta penghukuman dalam 
rangka perlindungan pekerja rumah 
tangga, dengan menjabarkan persyaratan-
persyaratan dimungkinkannya akses ke 
dalam rumah tangga untuk kepentingan 
inspeksi, dengan tetap menghormati 
privasi.

Menurut Rekomendasi,
Pemerintah harus mendirikan mekanisme 
perlindungan untuk pelaporan perlakuan 
kejam, pelecehan dan kekerasan. Kasus-
kasus demikian haruslah diinvestigasi dan 
pekerja rumah tangga yang bersangkutan 
haruslah mendapatkan rehabilitasi, 
akomodasi, dan layanan kesehatan.

Pemerintah harus menjamin akses 
pekerja rumah tangga terhadap 
mekanisme pengaduan dan upaya 
pemulihan selama dan sesudah pekerjaan 
serta pemulangan.

Menurut Rekomendasi,
NEGARA PESERTA DISARANKAN UNTUK MEMBERIKAN 
PERLINDUNGAN KEPADA PEKERJA RUMAH TANGGA MELEBIHI 
STANDAR MINIMUM YANG DITETAPKAN:

Pemerintah juga harus menciptakan layanan telepon darurat, perumahan darurat, 
menyediakan suatu sistem kunjungan para-penempatan dan mempublikasikan informasi.

Pemerintah harus menciptakan program untuk mendorong pengembangan kemampuan 
pekerja rumah tangga dan kesempatan pekerjaan, mengatasi masalah keseimbangan 
antara hidup dengan pekerjaan, dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk 
penentuan kebijakan yang lebih lanjut.

Pemerintah negara-negara peserta haruslah bekerja sama satu dengan yang lain pada 
tingkat bilateral, regional, dan internasional, khususnya untuk masalah perdagangan orang, 
kerja paksa, jaminan sosial, pengawasan terhadap agen, serta penyebaran informasi 
mengenai praktik-praktik baik dan pengumpulan data.

Pemerintah harus mengadopsi kode etik untuk anggota diplomat dan bekerja sama guna 
mencegah praktik-praktik kejam.

Di samping Konvensi dan Rekomendasi,
APWLD MENYERUKAN DIAMBILNYA LANGKAH-LANG-
KAH LANJUTAN UNTUK DISERTAKAN DI DALAM ATURAN 
HUKUM DALAM NEGERI MENGENAI PEKERJA RUMAH 
TANGGA:

Hak pekerja rumah tangga untuk pindah majikan dan, dalam hal pekerja rumah tangga 
luar negeri, untuk pindah agen atau pihak perantara lainnya.

Dimungkinkannya pekerja rumah tangga untuk dipekerjakan secara mandiri di negara 
tujuan tanpa perantara, khususnya dalam hal pekerja rumah tangga luar negeri.

Hak atas residensi bagi pekerja rumah tangga tidak boleh kurang dari hak yang dinikmati 
oleh pekerja asing lainnya. 

Pekerja rumah tangga harus dapat dimungkinkan untuk tinggal di negara tujuan dan 
untuk diperkerjakan selama proses hukum melawan majikan, agen, atau perantara lainnya, 
tengah berlangsung.

Pekerja rumah tangga juga harus dikecualikan dari biaya-biaya imigrasi apabila masa 
tinggal mereka di negara tujuan harus diperpanjang akibat berlangsungnya suatu proses 
hukum yang melibatkan mereka.

Pungutan dan biaya pekerjaan tidaklah boleh dibebankan kepada pekerja sebagaimana 
diatur di dalam Pasal 7 (1) Konvensi Agen Pekerjaan Privat, 1997 (No. 181).
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SELANJUTNYA APA? MENUJU RATIFIKASI:

Karena Konvensi telah diadopsi, negara-negara anggota diwajibkan oleh 
Konstitusi ILO untuk mengirimkan Konvensi tersebut kepada otoritas negara 
masing-masing (biasanya parlemen) sebagai bahan pertimbangan:

Proses pertimbangan biasanya dimulai dengan studi terhadap peraturan-
peraturan yang berlaku, sirkulasi proposal untuk ratifikasi kepada kementerian 
dan departemen terkait, dan keputusan apakah negara yang bersangkutan akan 
meratifikasi Konvensi.

Jika hukum nasional telah menjamin standar-standar minimum Konvensi, 
pemerintah dapat menandatangani dan meratifikasi Konvensi. Jika belum, 
pemerintah mungkin akan harus mengubah hukum yang berlaku dan 
memberlakukan peraturan baru, yang tentunya akan memakan waktu.

Hukum nasional tidak perlu seluruhnya bersesuaian dengan Konvensi sebelum 
suatu negara bisa meratifikasi Konvensi. Pada saat ratifikasi, pemerintah dapat 
mengindikasikan langkah-langkah lanjutan yang akan diambil dalam rangka 
menjamin kepatuhan terhadap Konvensi.

Pada 2012-3 negara peserta harus mengirimkan laporan kepada ILO yang 
mendeskripsikan langkah-langkah yang telah diambil sejauh ini dalam rangka 
ratifikasi.

Apabila negara asal dan negara tujuan meratifikasi Konvensi, artinya mereka 
telah menyetujui untuk melaksanakan Konvensi dan secara hukum akuntabel 
terhadap standar-standar yang terdapat di dalamnya. Hal ini berarti pekerja 
rumah tangga akan diakui dan dilindungi oleh hukum, baik dalam hal mereka 
bekerja di negara mereka sendiri maupun di negara lain.

Mulailah dengan memastikan bahwa kamu mengetahui apa-apa saja hal yang 
dibutuhkan oleh negaramu untuk meratifikasi Konvensi. Pastikan kamu 
memahami undang-undang dalam negeri apa yang perlu untuk diubah karena 
ketidaksesuaiannya dengan Konvensi, serta apakah ada rancangan undang-
undang mengenai pekerja rumah tangga atau apakah suatu undang-undang 
yang sama sekali baru perlu untuk dibuat.

Apabila reformasi hukum yang signifikan dibutuhkan, fokuslah pada mendorong 
pemerintah negaramu untuk menandatangani Konvensi sementara pengubahan 
dan rancangan undang-undang di dalam negeri tengah berjalan, guna membuka 
jalan menuju ratifikasi nantinya. 

Ingat, hak untuk berorganisasi kini merupakan suatu hak bagi pekerja rumah 
tangga. Ada kekuatan di dalam jumlah dan terdapat puluhan juta pekerja rumah 
tangga di seluruh dunia. Hubungi APWLD untuk mengetahui lebih lanjut 
mengenai kampanye mendorong ratifikasi dan bagaimana jaringan perempuan 
untuk perjuangan pekerja rumah tangga dapat membantumu.


