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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut 

International Labour Organization (ILO) tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah 

orang secara keseluruhan baik yang ada di dalam pekerjaan atau pengangguran.1 

Dari definisi tersebut ILO mengklasifikasikan tenaga kerja ke dalam dua kategori 

yakni pekerja dan pengangguran. Pekerja menurut definisi ILO adalah orang-orang 

yang berada dalam suatu pekerjaan pada usia kerja yang memang dipekerjakan 

untuk menghasilkan barang atau memberikan layanan serta memperoleh gaji.2 

Melihat definisi pekerja tersebut menunjukkan bahwa Pekerja Rumah Tangga 

(PRT) juga termasuk dalam kategori pekerja.  

Definisi PRT menurut Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 pasal 1 tentang 

kerja layak bagi PRT, mendefinisikan PRT sebagai pekerjaan yang dilaksanakan di 

dalam rumah tangga yang digunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah, baik 

untuk satu atau beberapa rumah tangga, serta terikat dalam suatu hubungan kerja, 

dan bukan melakukan pekerjaan rumah tangga secara kadang-kadang.3 PRT 

                                                           
1 Labour Force, diakses dalam http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-
overview-and-topics/WCMS_470304/lang--en/index.htm (31/10/2017, 16:29 WIB) 
2 Employement, diakses dalam http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-
overview-and-topics/WCMS_470295/lang--en/index.htm (31/10/2017, 16:43 WIB) 
3 K189 Konvensi Tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011, hal. 5, diakses 
dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-
jakarta/documents/legaldocument/wcms_166544.pdf (31/10/2017, 16:51 WIB) 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/WCMS_470304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/WCMS_470304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/WCMS_470295/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/WCMS_470295/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_166544.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_166544.pdf


2 
 

melakukan pekerjaan sebagai pengasuh anak, membersihkan rumah, memasak, dan 

lain sebagainya. PRT merupakan satu diantara pekerjaan-pekerjaan yang memiliki 

kondisi kerja terburuk. Kondisi terburuk yang dimaksud adalah seperti jam kerja 

yang panjang, kurangnya waktu istirahat, gaji rendah, bahkan kekerasan, pelecehan 

seksual yang seringkali dihadapi oleh PRT.4 Pada kondisi tersebutlah PRT 

cenderung mengalami eksploitasi yang bisa membahayakan baik dari segi psikis 

maupun fisik. 

Permasalahan pada Pekerja Rumah Tangga (PRT), menjadi kekhawatiran 

global karena permasalahan yang dihadapi PRT menyangkut kurangnya hak 

terhadap kondisi kerja yang adil, aman, manusiawi, dan seringkali tidak mematuhi 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional. Kondisi kerja yang adil adalah kondisi 

dimana seorang pekerja mendapatkan perlakuan yang sama misalnya dalam hal 

perlindungan hukum. Kondisi kerja yang aman artinya kondisi dimana pekerja 

dalam hal ini PRT dapat bekerja dengan tenang tanpa kekhawatiran misalnya 

kekhawatiran dalam ancaman kerja yang seringkali muncul pada kondisi kerja PRT 

yakni kekerasan, pelecehan seksual, yang kemudian mengancam kesejahteraan 

PRT sebagai tenaga kerja. Kondisi kerja yang manusiawi maksudnya adalah 

kondisi dimana pekerja diperlakukan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, 

tidak diperlakukan seperti robot misalnya dalam akses hari libur, jam kerja, dan lain 

sebagainya.  

                                                           
4 Harmona Daulay, 2001, Pergeseran Pola Relasi Gender Di Keluarga Migran, Yogyakarta: Galang 
Press, hal. 2 
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Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) tahun 2010, ada 

sekitar 52 juta lebih orang yang bekerja sebagai PRT di seluruh dunia.5 Pada jumlah 

tersebut, sekitar 83 persen PRT adalah perempuan.6 Indonesia merupakan salah satu 

contoh negara yang mempunyai jumlah PRT cukup tinggi. Menurut data Satuan 

Kerja Nasional (Sakernas) dalam laporan ILO, pada tahun 2012 ada sekitar 

2.555.000 PRT yang bekerja di dalam negeri.7 63 persen dari jumlah tersebut atau 

1.609.650 adalah PRT yang bekerja selama tujuh hari dalam satu minggu, hal ini 

menunjukkan bahwa ada masalah dalam kondisi kerja PRT di Indonesia.8 Adapun 

data berdasarkan berita CNN Indonesia, dari bulan Januari hingga Juni 2016 

tercatat ada 44 kasus kekerasan yang dialami oleh PRT di Indonesia, jumlah 

tersebut bisa bertambah melihat banyaknya PRT yang masih belum mengadukan 

permasalahannya.9 Selain itu, data kasus kekerasan yang berhasil tercatat tersebut, 

sebagian besar kasus-kasus yang  sampai pada tahap pelaporan ke pihak berwenang. 

Melihat sebagian kasus kekerasan yang berhasil terungkap tersebut telah 

menunjukkan bahwa kondisi kerja PRT di Indonesia masih mengalami beberapa 

masalah terkait standar kelayakan tenaga kerja. 

                                                           
5 Konvensi Hak Pembantu Rumah Tangga Disetujui, BBC Indonesia, 16 Juni 2011, diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/110616_domesticworkerstatus (03/05/2017, 06:59 
WIB) 
6 Laporan International Labour Organization, Pekerja Rumah Tangga (PRT) Situasi Global Dan 
Nasional, diakses melalui http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/presentation/wcms_220701.pdf (03/05/2017, 07:05 WIB) 
7 Laporan International Labour Organization, Technical Report: The Estimation Of Total Domestic 
Workers In Indonesia, diakses melalui http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_241123.pdf (03/05/2017, 07:43 WIB) 
8 Laporan International Labour Organization, Promosi Kerja Layak Untuk Pekerja Rumah Tangga, 
diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_349661.pdf (31/10/2017, 20:34 WIB) 
9 Negara Dinilai Abai Terhadap Kasus Kekerasan pada PRT, CNN Indonesia, 21 Agustus 2016, 
diakses melalui http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160821224003-20-152839/negara-
dinilai-abai-terhadap-kasus-kekerasan-pada-prt/ (18/2/2017, 20:19 WIB) 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/110616_domesticworkerstatus
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_220701.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_220701.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_241123.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_241123.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_349661.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_349661.pdf
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160821224003-20-152839/negara-dinilai-abai-terhadap-kasus-kekerasan-pada-prt/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160821224003-20-152839/negara-dinilai-abai-terhadap-kasus-kekerasan-pada-prt/
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Berdasarkan penelitian perbudakan global modern atau Global Slavery 

Index tahun 2014 menyebutkan bahwa India menduduki peringkat pertama, yang 

mana jumlah perbudakan modern di India sangat besar, terutama dalam perekrutan 

pekerjaan dengan janji-janji pekerjaan yang tidak ada, yang kemudian dijual untuk 

pekerjaan paksa, pekerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya.10 Begitu juga 

dengan Indonesia, termasuk negara dengan tingkat perbudakan tertinggi, Indonesia 

berada pada peringkat ke 8 dengan jumlah perbudakan terbanyak dari 167 negara, 

yang mana mempekerjakan PRT tanpa memberikan hak-haknya, juga termasuk ke 

dalam perbudakan modern.11 Dalam hal ini pihak internasional menilai bahwa 

pekerjaan sebagai PRT itu selayaknya budak, padahal sebenarnya PRT dengan 

budak merupakan istilah yang berbeda, hal ini dikarenakan PRT merupakan sebuah 

pekerjaan atau profesi yang lebih mulia karena bersifat membantu sekaligus tidak 

ada unsur paksaan, berbeda dengan budak karena budak bukanlah suatu profesi. 

Apabila melihat dari posisi dan fungsi PRT, merupakan posisi yang sangat 

vital bagi keluarga-keluarga tertentu, yang mana suami dan istri bekerja sehingga 

mereka berfungsi sebagai manajer pengelola rumah tangga, sementara majikannya 

berada di luar rumah. Artinya, PRT berperan sebagai kunci atas kelangsungan dan 

kehidupan sebuah rumah tangga. Secara tidak langsung dalam kondisi ini PRT 

memberikan kontribusi dalam kelangsungan karir serta pekerjaan majikannya. 

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kondisi kerja dari PRT tersebut. Hal 

inilah kemudian yang menyebabkan majikan tidak mengakui atas kewajiban-

                                                           
10 Global Slavery Index 2014, hal. 76, diakses dalam http://reporterbrasil.org.br/wp-
content/uploads/2014/11/GlobalSlavery_2014_LR-FINAL.pdf (31/10/2017, 20:53 WIB) 
11 Ibid 

http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2014/11/GlobalSlavery_2014_LR-FINAL.pdf
http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2014/11/GlobalSlavery_2014_LR-FINAL.pdf
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kewajibannya sebagai majikan yang seharusnya muncul dalam suatu hubungan 

kerja serta berdampak pada pengabaian atas hak-hak PRT itu sendiri.12  

Terkait dengan hal tersebut, International Labour Organization (ILO) 

sebagai organisasi internasional yang mempunyai tugas khusus untuk menangani 

masalah ketenagakerjaan. ILO yang mempunyai visi dan misi untuk 

mempromosikan keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia.13 ILO mengambil visi dan 

misi tersebut dikarenakan keadilan sosial sangat penting bagi perdamaian yang 

universal dan abadi. Terkait permasalahan kondisi kerja pada PRT di Indonesia, 

yang terlihat adalah ketidakadilan yang dialami oleh PRT, mulai dari jam kerja, hari 

libur, kekerasan, dan pelecehan seksual yang bisa mengancam kesejahteraan PRT.  

Ketidakadilan yang dialami oleh PRT memberikan kekhawatiran tersendiri 

bagi ILO selaku organisasi ketenagakerjaan internasional karena sangat 

bertentangan dengan visi dan misi ILO yakni untuk tercapainya perdamaian yang 

universal dan abadi. Oleh sebab itu, mendukung pemerintah Indonesia merupakan 

jalan ILO agar permasalahan yang terjadi pada kondisi kerja PRT dapat 

diminimalisir atau bahkan dihapuskan. ILO mendukung pemerintah Indonesia 

melalui skema kerjasama Decent Work Country Programmes (DWCP),14 yang 

merupakan kontribusi ILO dalam menyediakan jembatan untuk mengarahkan 

                                                           
12 Pemerintah Akan Hapus Istilah “Pembantu Rumah Tangga”, Kompas, 25 Januari 2015, diakses 
dalam 
http://regional.kompas.com/read/2015/01/25/12374891/Pemerintah.Akan.Hapus.Istilah.Pembantu.
Rumah.Tangga (7/2/2017, 13:23 WIB) 
13 Mission and Impact of The ILO, diakses dalam http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-
and-objectives/lang--en/index.htm (31/10/2017, 21:37 WIB) 
14 Laporan International Labour Organization, Progress in Implementation of Decent Work Country 
Programmes, hal. 1, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---
program/documents/genericdocument/wcms_561922.pdf (02/05/2017, 15:07 WIB) 

http://regional.kompas.com/read/2015/01/25/12374891/Pemerintah.Akan.Hapus.Istilah.Pembantu.Rumah.Tangga
http://regional.kompas.com/read/2015/01/25/12374891/Pemerintah.Akan.Hapus.Istilah.Pembantu.Rumah.Tangga
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_561922.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_561922.pdf
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kolaborasi ILO dengan anggotanya. Program pekerjaan layak nasional (DWCP) 

telah menerjemahkan visi dan misi ILO ke dalam kontribusinya di Indonesia. 

Pada saat proses perumusan DWCP di Indonesia, Indonesia mengajukan 

kepada ILO terkait prioritas-prioritas Indonesia melalui pengadopsian Pakta 

Lapangan Kerja Indonesia (PLKI), yang mana PLKI ini telah dirumuskan sebagai 

adaptasi dan pelaksanaan Pakta Lapangan Kerja Global (Global Jobs Pact-GJP). 

Pakta Lapangan Kerja Global merupakan portofolio kebijakan untuk 

mempromosikan pekerjaan, melindungi banyak orang, dan menyeimbangkan ulang 

kebijakan-kebijakan seiring dengan agenda kerja yang layak. Pakta Lapangan Kerja 

Global telah diadopsi oleh ILO pada bulan Juni 2009. Menanggapi Pakta Lapangan 

Kerja Global yang telah diadopsi oleh ILO tersebut, pemerintah Indonesia meminta 

bantuan kepada ILO guna mempertimbangkan penerapan atas pakta tersebut. 

Selanjutnya, konstituen tripartit yang terdiri atas wakil pemerintah (dari 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), wakil 

organisasi pekerja, wakil organisasi pengusaha mengadakan pertemuan pada 

tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta, yang mana dalam pertemuan tersebut, 

konstituen tripartit menilai bahwa Pakta Lapangan Kerja Global sangat relevan bagi 

Indonesia sehingga penting untuk melakukan pengadaptasian secara spesifik untuk 

kebutuhan Indonesia dalam bentuk Pakta Lapangan Kerja Indonesia.  

Pengembangan Pakta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI) bertujuan untuk 

mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
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Pemerintah 2010-2014.15 RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan program 

prioritas presiden terpilih yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan 

umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga.  

Selanjutnya, prioritas bidang PLKI harus berdasarkan bidang prioritas mitra sosial 

dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 

serta RPJMN 2010-2014. Proses penyusunan draft PLKI melalui serangkaian 

pertemuan konsultasi serta kajian teknis sebelum dicapainya kesepakatan tripartit 

(antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha). Melalui proses tersebut selanjutnya 

isi draft dinegosiasikan serta direvisi. Draft akhir didiskusikan dalam sidang 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional pada bulan Februari 2011.16 

Selanjutnya pada tanggal 13 April 2011 PLKI resmi ditandatangani oleh perwakilan 

unsur tripartit dalam LKS tripartit nasional yang disaksikan oleh Presiden Republik 

Indonesia di Istana Negara.17 

Fokus permasalahan yang harus diselesaikan di Indonesia salah satunya 

yakni mengenai kondisi kerja PRT. Setelah melewati serangkaian kajian serta 

konsultasi dengan para mitra tripartitnya tersebut secara resmi peluncuran DWCP 

untuk Indonesia 2012-2015 diadakan di Jakarta pada tanggal 19 September 2012, 

peluncuran DWCP artinya penandatanganan deklarasi tripartit untuk DWCP 

Indonesia 2012-2015 oleh mitra tripartit ILO diantaranya Kementerian Tenaga 

                                                           
15 Tinjauan Negara Untuk Pakta Lapangan Kerja Global Indonesia, diakses dalam 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_151898.pdf (15/09/2017, 15:23 WIB) 
16 Pakta Lapngan Kerja Indonesia 2011-2014, hal. 6, diakses dalam 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_157803.pdf (20/09/2017, 07:01 WIB) 
17 Ibid 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_151898.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_151898.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_157803.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_157803.pdf


8 
 

Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dengan Kantor 

Regional ILO untuk Asia Pasifik.18 Dengan mempertimbangkan prioritas 

pemerintah, visi dan misi ILO serta fokus para konstituen, prioritas di identifikasi 

ILO di Indonesia melalui program nasional pekerjaan yang layak (DWCP).  

Dalam DWCP Indonesia 2012-2015 menetapkan tiga prioritas yakni 

penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif artinya terdapat perluasan 

serta akses terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi tidak 

terkecuali kelompok yang kurang diuntungkan misalnya kelompok miskin. 

Prioritas selanjutnya yakni hubungan industrial yang harmonis artinya dengan 

adanya peningkatan tata kelola administrasi ketenagakerjaan diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang efektif antara pengusaha dan pekerja dengan tujuan 

untuk meningkatkan kondisi serta lingkungan kerja yang lebih baik,19 dan yang 

terakhir perlindungan sosial untuk semua.20 Dalam penelitian ini lebih mengarah 

pada bidang prioritas DWCP poin ketiga mengenai perlindungan sosial untuk 

semua melalui proyek Promote. 

Proyek Promote merupakan proyek ILO yang ditujukan untuk 

mempromosikan kerja layak bagi PRT dengan tujuan untuk mengurangi Pekerja 

                                                           
18 Peluncuran Agenda Pekerjaan Layak di Indonesia 2012-2015: Mewujudkan Pekerjaan Layak di 
Indonesia, hal. 2, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--
-ilo-jakarta/documents/publication/wcms_195473.pdf (21/09/2017, 09:40 WIB) 
19 Menaker-Direktur ILO Bahas Penciptaan Lapangan Kerja, diakses dalam 
http://www.antarasumbar.com/berita/124002/menaker-direktur-ilo-bahas-penciptaan-lapangan-
kerja.html (21/09/2017, 09:26 WIB) 
20 Laporan International Labour Organization, Program Pekerjaan Layak Nasional Untuk Indonesia 
2012-2015, Op. Cit, hal. 10-11 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_195473.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_195473.pdf
http://www.antarasumbar.com/berita/124002/menaker-direktur-ilo-bahas-penciptaan-lapangan-kerja.html
http://www.antarasumbar.com/berita/124002/menaker-direktur-ilo-bahas-penciptaan-lapangan-kerja.html
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Rumah Tangga Anak (PRTA).21 Kerja layak menurut ILO merupakan sarana untuk 

mencapai keadilan baik itu keadilan dalam memberikan pendapatan yang adil, 

menyediakan keamanan di tempat kerja, menjamin perlakuan serta kesempatan 

yang sama bagi semua.22 Berdasarkan definisi kerja layak tersebut yang merupakan 

tujuan dari proyek Promote sejalan dengan syarat tercapainya kesejahteraan bagi 

tenaga kerja PRT, yakni kesejahteraan akan tercapai apabila seseorang 

mendapatkan perlindungan dari gangguan di tempat kerja. Sehingga otomatis, kerja 

layak harus terpenuhi terlebih dahulu barulah kemudian kesejahteraan PRT akan 

tercapai.  

Melalui proyek Promote, ILO juga memberikan dukungan kepada Indonesia 

selaku negara anggotanya untuk meningkatkan kesadaran pembuat kebijakan atau 

pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan isu mengenai kondisi kerja PRT yang 

kemudian diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan 

terkait kerja layak bagi PRT. Dilakukan dalam tindakan-tindakan seperti 

peningkatan kapasitas pemberdayaan PRT, mendorong perlindungan PRT, 

peningkatan kesadaran masyarakat, dan lain-lain.23 Tindakan-tindakan atau upaya-

upaya yang dilakukan dalam proyek Promote tersebut diharapkan dapat 

memberikan dampak bagi terciptanya kesejahteraan pada kondisi kerja PRT. Hal 

ini dikarenakan undang-undang tentang ketenagakerjaan yakni UU RI No. 13 tahun 

                                                           
21 Laporan International Labour Organization, Promosi Kerja Layak Untuk Pekerja Rumah Tangga: 
Pekerja Rumah Tangga di Indonesia-Sebuah Fakta, diakses melalui 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_349661.pdf (18/2/2017, 17:07 WIB) 
22 Decent Work, diakses dalam http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm 
(28/10/2017, 09:07 WIB) 
23 Ibid 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_349661.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_349661.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
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2003 yang ada di Indonesia sekarang, seringkali terjadi kesenjangan dalam standar 

sehigga menyebabkan PRT terkecualikan dari perlindungan yang telah diberikan 

oleh undang-undang nasional. 

Isu tenaga kerja internasional yang mencakup kondisi kerja PRT di 

Indonesia seperti kekerasan atau pelecehan seksual di tempat kerja dipandang oleh 

penulis sebagai sebuah pelanggaran hak-hak tenaga kerja PRT yang menuntut 

kesungguhan serta dukungan dari semua pihak dan kerjasama aktor internasional 

terkait permasalahan kondisi kerja PRT. Selain itu, telah ada hukum nasional yang 

terangkum dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia akan 

tetapi permasalahan terkait kondisi kerja PRT di Indonesia masih belum 

terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis ingin lebih jauh mengamati peran ILO selaku 

organisasi internasional melalui proyek Promote guna mempromosikan kerja yang 

layak bagi PRT agar tercipta kondisi kerja PRT yang lebih baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Seperti yang telah penulis kemukakan pada latar belakang bahwa ILO 

sebagai salah satu organisasi internasional dalam upaya mempromosikan kerja 

layak bagi PRT di Indonesia maka rumusan masalah yang penulis akan teliti adalah 

Bagaimana peran International Labour Organization (ILO) dalam 

mempromosikan kerja layak bagi PRT di Indonesia? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai peran ILO dalam 

memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia melalui proyek Promote 

dalam upaya mempromosikan kerja layak bagi PRT di Indonesia. 

Manfaat Penelitian 

Praktis : 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi bagi pembuat 

kebijakan dan pihak lain yang bersangkutan dalam pembentukan suatu kebijakan 

yang nantinya bisa memberikan perlindungan bagi PRT khususnya di Indonesia. 

Akademis : 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat akademis yang dapat 

membantu menambah pemahaman mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional 

mengenai operasionalisasi peranan organisasi internasional dan pengaplikasian 

human security khususnya peran ILO dalam upaya mempromosikan kerja layak 

bagi PRT di Indonesia melalui proyek Promote serta pengaplikasian human security 

PRT pada proyek Promote. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan lima penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Peran International Labour 

Organization (ILO) dalam mempromosikan kerja layak bagi PRT di Indonesia. 
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Heidy Angelica Suharno dalam jurnalnya yang berjudul “PRT, UU Tenaga 

Kerja, dan Eksklusi Gender”24, yang menjelaskan mengenai bagaimana besaran 

masalah PRT di Indonesia serta memperlihatkan kondisi sangat memprihatinkan 

yang banyak dialami oleh para PRT di Indonesia. Dalam jurnal ini juga dijelaskan 

bahwa PRT merupakan kelompok masyarakat yang tereksklusi dan dibutuhkan 

perhatian khusus dalam kebijakan-kebijakan serta perencanaan pembangunan 

ekonomi nasional yang merata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yakni penelitian ini lebih menyoroti mengenai peran ILO selaku 

organisasi yang menaungi masalah pekerja dengan salah satu proyeknya yang 

diberi nama Promote serta penggunaan konsepnya, dalam penelitian ini 

menggunakan konsep organisasi internasional dan human security, sedangkan 

penelitian Heidy Angelica Suharno lebih memfokuskan pada kebijakan serta 

pengimplementasian kebijakan itu sendiri serta menggunakan konsep eksklusi 

sosial. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada 

permasalahan yang diangkat dalam hal ini adalah PRT di Indonesia. 

Ni Made Rita Melani dalam skripsinya yang berjudul “Peran International 

Labour Organization (ILO) Melalui Proyek Education And Skill Training for Youth 

Employment (EAST) Dalam Upaya Pencegahan dan Penghapusan Pekerja Anak 

Di Indonesia”25, yang membahas mengenai organisasi internasional yaitu ILO 

                                                           
24 Heidy Angelica Suharno, PRT, UU Tenaga Kerja, dan Eksklusi Gender, Jurnal UIAC, Vol, 1, No, 
1 (November 2015), Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 15-19, diakses melalui 
http://uiac.or.id/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/JURNAL-UIAC-Edisi-1.pdf (7/2/2017, 
14:21 WIB) 
25 Ni Made Rita Melani, 2014, Peran International Labour Organization (ILO) Melalui Proyek 
Education And Skill Training for Youth Employment (EAST) Dalam Upaya Pencegahan dan 
Penghapusan Pekerja Anak Di Indonesia, Skripsi, Bali : Universitas Udayana, diakses dalam 
https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1121105042-3-003_BAB%20II.pdf (17/06/2016, 12:26 WIB) 

http://uiac.or.id/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/JURNAL-UIAC-Edisi-1.pdf
https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1121105042-3-003_BAB%20II.pdf
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untuk menghapuskan pekerja anak dan membantu pemerintah dalam 

menanggulangi pekerja anak di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yakni dalam penggunaan teori atau konsep yakni dalam 

penelitian sebelumnya menggunakan development intervention, yang mana hal ini 

sangat membantu dalam melihat dan menilai sebuah bantuan atau pun intervensi 

yang dilakukan oleh suatu organisasi internasional dalam menunjukkan 

pembangunan sebuah negara yang dilihat dari keseluruhan sistem sosial seperti 

politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan maupun pendidikannya, kemudian 

dalam penelitian sebelumnya juga lebih mengarah pada upaya ILO lebih tepatnya 

pada proyek EAST. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan konsep 

organisasi internasional serta konsep human security, dalam penelitian ini juga 

lebih mengarah pada peran ILO melalui proyek Promote sebagai upaya untuk 

mempromosikan kerja layak bagi PRT. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yakni menggunakan konsep organisasi internasional. 

Benny Ardhana dalam jurnalnya yang berjudul “Peran International 

Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Perempuan Di 

Indonesia”26, yang menjelaskan tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh 

PRT perempuan di Indonesia dengan melihat peran dari suatu organisasi 

internasional yang khusus menangani masalah pekerja yakni ILO. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada penggunaan teori 

atau konsepnya, serta cara menganalisis peran ILO. Penelitian sebelumnya 

                                                           
26 Benny Ardhana, Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Hak Tenaga 
Kerja Perempuan Di Indonesia, Vol, 1, No, 1 (2013), Samarinda: Universitas Mulawarman, hal. 43-
50, diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/07/ben-Format-
eJournal-HI%20%2807-14-13-01-54-53%29.pdf (16/2/2017, 12:08 WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/07/ben-Format-eJournal-HI%20%2807-14-13-01-54-53%29.pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/07/ben-Format-eJournal-HI%20%2807-14-13-01-54-53%29.pdf


14 
 

menggunakan konsep tenaga kerja untuk menjelaskan tenaga kerja perempuan yang 

bekerja di sektor domestik khususnya yang menjadi PRT, kemudian dalam 

penelitian sebelumnya cara menganalisis peran ILO nya berdasarkan peran ILO 

secara umum saja, tidak terkhususkan pada satu proyek ILO. Sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan konsep human security, serta peran ILO yang di ambil 

dalam penelitian ini mengkhususkan pada proyek Promote. Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan konsep organisasi 

internasional serta topik pembahasan yang sama-sama mengambil mengenai 

pekerja yang bekerja di sektor domestik yakni PRT. 

Roritskie. H. Naibaho dalam skripsinya yang berjudul “Pembantu Rumah 

Tangga (Studi Antropologi Perkotaan Tentang Pembantu dan Majikan)”27, yang 

menjelaskan tentang posisi pembantu rumah tangga dalam pola kekerabatan antara 

pembantu rumah tangga dengan majikannya. Dalam penelitian juga dijelaskan 

bahwa pembantu rumah tangga itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan 

anggota keluarga inti, yang dimaksud di sini yakni orang yang mempekerjakan atau 

majikan. Posisi pembantu rumah tangga bukan hanya sekedar hubungan ekonomis 

saja melainkan bisa dikatakan juga sebagai salah satu bentuk hubungan 

kekerabatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak 

pada penggunaan teori atau konsepnya, serta pengambilan konteks 

permasalahannya. Penelitian sebelumnya menggunakan konsep kebudayaan dan 

kekerabatan, kemudian pengambilan konteks permasalahannya lebih kepada posisi 

                                                           
27 Roritskie. H. Naibaho, Pembantu Rumah Tangga (Studi Antropologi Perkotaan Tentang 
Pembantu dan Majikan), Skripsi, Sumatera Utara: Antropologi, Universitas Sumatera Utara, diakses 
melalui http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14946/1/10E00459.pdf (19/2/2017, 09:57 
WIB) 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14946/1/10E00459.pdf
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antara pembantu rumah tangga dengan majikan. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep human security, serta 

pengambilan konteks permasalahannya cenderung pada peran dari organisasi 

internasional yakni ILO dalam mempromosikan kerja layak bagi PRT melalui 

proyek Promote. Persamaan antara kedua penelitian terletak pada topik yang di 

ambil yakni mengenai PRT. 

Indira Saraswati dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Organisasi 

Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ ILO) Terkait 

Dengan Upaya Perlindungan dan Kesetaraan Hak Perempuan Dalam Bekerja”28, 

yang menjelaskan tentang bagaimana persamaan hak antara pekerja laki-laki 

dengan pekerja perempuan. Nyatanya dalam konstitusi serta perundang-undangan 

adanya jaminan yang baik akan hal tersebut. Artinya posisi pekerja perempuan 

tidak berbeda dengan posisi pekerja laki-laki. Dalam penelitian juga menjelaskan 

bahwa dunia internasional pun telah mengatur tentang hak-hak perburuhan dan juga 

menghasilkan konvensi-konvensi mengenai hukum perburuhan. Penelitian juga 

menggambarkan bagaimana pentingnya isu akan perlindungan serta penyetaraan 

hak perempuan dalam bekerja.  

Perbedaan kedua penelitian teletak pada konsep atau teori yang digunakan 

serta masalah yang diambil. Penelitian sebelumnya menggunakan konsep hak, 

konsep diskriminasi, equality gender, hukum perburuhan, kemudian masalah yang 

                                                           
28 Indira Saraswati, Peranan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour 
Organization/ ILO) Terkait Dengan Upaya Perlindungan dan Kesetaraan Hak Perempuan Dalam 
Bekerja, Skripsi, Makassar: Hukum Internasiional, Universitas Hasanuddin, diakses melalui 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19357/SKRIPSI%20LENGKAP-HI-
INDIRA%20SARASWATI.pdf;sequence=1 (19/2/2017, 10:21 WIB) 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19357/SKRIPSI%20LENGKAP-HI-INDIRA%20SARASWATI.pdf;sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19357/SKRIPSI%20LENGKAP-HI-INDIRA%20SARASWATI.pdf;sequence=1
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diambil yakni terkait upaya perlindungan dan penyetaraan hak perempuan dalam 

bekerja. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan konsep organisasi 

internasional serta konsep human security, masalah yang diambil yakni mengenai 

upaya mempromosikan kerja layak bagi PRT. Persamaan kedua penelitian yakni 

sama-sama meneliti tentang peranan ILO sebagai organisasi internasional yang 

menangani masalah pekerja. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul dan Nama 

Penelitian 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 

Hasil 

1. PRT, UU Tenaga 
Kerja, dan Eksklusi 
Gender 
 
Oleh : Heidy 
Angelica Suharno, 
2015 

Pendekatan : 
 Konsep 
Eksklusi sosial 
 

 PRT merupakan 
kelompok masyarakat 
yang tereksklusi dan 
perlu diperhatikan secara 
khusus dalam sebuah 
kebijakan-kebijakan serta 
perencanaan 
pembangunan ekonomi 
nasional yang merata 
 Proses eksklusi 
sosial yang dialami oleh 
PRT di Indonesia terjadi 
karena nilai-nilai 
tradisional patron-klien 
yang masih melekat pada 
relasi kerja PRT dengan 
majikannya serta tidak 
adanya aturan formal dari 
pemerintah Indonesia 
yang mengatur siste kerja 
PRT sehingga terjadi 
pelanggaran-pelanggaran 
HAM dan 
ketenagakerjaan. 

2.   Peran International 
Labour Organization 
(ILO) Melalui 
Proyek Education 
And Skill Training 
for Youth 

Pendekatan : 
 Konsep 
Organisasi 
internasional 
 Konsep 
pekerja anak 

 Dengan adanya 
proyek EAST di lima 
daerah di Indonesia timur 
yang tingkat pekerja 
anaknya masih cenderung 
tinggi dapat diminimalisir 
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Employment (EAST) 
Dalam Upaya 
Pencegahan dan 
Penghapusan Pekerja 
Anak Di Indonesia 
 
Oleh : Ni Made Rita 
Melani, 2014 

 Development 
intervention 

dengan diberikannya 
pelatihan dan pendidikan 
sesuai dengan tujuan dari 
diadakannya proyek 
EAST tersebut 

3. Peran International 
Labour Organization 
(ILO) Dalam 
Melindungi Hak 
Tenaga Kerja 
Perempuan Di 
Indonesia 
 
Oleh : Benny 
Ardhana, 2013 

Pedekatan : 
 Konsep 
organisasi 
internasional 
 Konsep 
tenaga kerja 

 Peran ILO daam 
masalah tenaga kerja 
perempuan khususnya 
yang menjadi PRT di 
Indonesia yakni sebagai 
motivator, yang mana 
peran ini cukup berhasil 
karena melalui program 
ILO memberikan 
pendidikan kepada para 
PRT sangat berdampak 
positif, karena selama ini 
alasan para PRT menjadi 
PRT yakni kurangnya 
tingkat pendidikan 
 Peran ILO sebagai 
katalisator kurang 
berhasil karena ILO 
hanya sekedar 
memberikan 
dukungannya kepada 
pemerintah sebagai tim 
pelaksana program kerja 
tersebut. 
 Peran ILO sebagai 
komunikator cukup 
berhasil, program 
seminar yang dilakukan 
ILO memberikan 
pemahaman terkait 
pelecehan di tempat kerja 
mendapatkan respon 
positif karena PRT di 
Indonesia sering 
mengalami pelanggaran 
hukum seperti kerja paksa 
dilingkungan kerjanya. 
Hal ini memicu terjadinya 
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pelecehan baik fisik 
maupun non fisik. 

4. Pembantu Rumah 
Tangga (Studi 
Antropologi 
Perkotaan Tentang 
Pembantu dan 
Majikan) 
 
Oleh : Roritskie. H. 
Naibaho, 2010 

Pendekatan : 
 Konsep 
kebudayaan 
 Konsep 
kekerabatan 

 Apabila melihat 
dari pola hubungannya 
sudah mengalami 
perkembangan, yang 
mana antara pembantu 
rumah tangga dengan 
majikan sudah menjadi 
hubungan kekerabatan. 
 Hubungan 
kekerabatan yang 
terbentuk merupakan 
hubungan yang terjadi 
diantara pembantu rumah 
tangga dan majikan yang 
timbul akibat pertemuan 
yang intens. 

5. Peranan Organisasi 
Perburuhan 
Internasional 
(International Labour 
Organization/ ILO) 
Terkait Dengan 
Upaya Perlindungan 
dan Kesetaraan Hak 
Perempuan Dalam 
Bekerja 
 
Oleh : Indira 
Saraswati, 2016 

Pendekatan : 
 Konsep hak  
 Konsep 
diskriminasi 
 Equality 
gender 
 Hukum 
perburuhan 

 Peranan ILO 
terkait upaya penyetaraan 
serta perlindungan hak 
perempuan dalam bekerja 
terdiri dari dua upaya 
yakni upaya penyetaraan 
melalui persamaan 
pemberian hak untuk 
mendapatkan pekerjaan 
antara laki-laki dan 
perempauan, kedua yakni 
perlindungan pekerja 
perempuan dengan 
menjadi penyedia sarana 
serta mitra kerjasama 
oleh pemerintah melalui 
perundingan dengan 
tujuan perbaikan 
perundang-undangan 
 Kedudukan dari 
CEDAW dan  produk 
hukum dari ILO, sama-
sama berupaya untuk 
menciptakan dunia kerja 
yang baik bagi 
perempuan 
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1.5       Teori/Konsep 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep organisasi internasional 

dan Human Security. 

1.5.1 Konsep Organisasi Internasional 

Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional  

"can be defined as a formal, continuous structure established by 
agreement between members (governmental and/or non-
governmental) from two or more sovereign states with the aim of 
pursuing the common interest of the membership".29  

Archer mengatakan bahwa organisasi internasional merupakan suatu 

struktur formal yang secara terus menerus diwujudkan melalui persetujuan antar 

anggotanya, baik pemerintah maupun non pemerintah yang sedikitnya terdiri dari 

dua atau lebih negara-negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mencapai 

kepentingan-kepentingan bersama bagi para negara-negara anggotanya. 

Ada juga definisi lain yang dikemukakan oleh Michael Haas, yang mana 

organisasi internasional itu mempunyai pengertian ganda dimana arti yang pertama 

adalah sebagai sebuah lembaga yang mempunyai serangkaian aturan, jadwal, 

anggota, tempat, dan waktu pertemuan. Sedangkan arti yang kedua adalah 

organisasi internasional itu merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu 

kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi 

internasional ini.30 

                                                           
29 Clive Archer, 1992, International Organizations, edisi ke-2, London: Routledge, hal. 37. 
30 Michael Haas dalam James N. Rosenau, 1969, International Politics And Foreign Policy: A 
Reader In Research And Theory, New York: The Free Pers, hal. 131 dalam Yanuar Ikbar, 2014, 
Metodologi Dan Teori Hubungan Internasional, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 241. 



20 
 

Organisasi internasional terbagi atas dua kategori utama yakni:31   

1. Inter-Governmental Organizations atau IGO (organisasi antar pemerintah) : 

anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara-negara di 

dunia. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan 

internasional di bawah PBB seperti ILO, UNICEF, UNESCO. 

2. Non-Governmental Organizations atau NGO (organisasi non pemerintah) : 

anggotanya merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, 

ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup, bantuan teknik. Contohnya adalah 

Palang Merah Internasional, Green Peace, WWF (World Wildlife Fund), dan 

sebagainya. 

IGO dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan 

keanggotaan dan tujuan diantaranya:32 

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya umum (general membership 

and general purpose), misalnya PBB. Organisasi ini mempunyai ruang lingkup 

global dan melakukan berbagai fungsi seperti keamanan, kerjasama ekonomi, 

sosial, dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

2. Organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (general 

membership and limited purpose) biasanya dikenal juga dengan organisasi 

fungsional dikarenakan bergerak dalam suatu bidang yang spesifik seperti World 

                                                           
31 Sri Setianingsih Suwardi,2004, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 4-5. 
32 Kelly Kate Pease,2000, International Organization: Perspective On Governance In Twentieth 
First Century, New Jersey: Prentice Hall. Inc, hal. 276 dalam Bene Fetresya S, Peran OECD 
(Organization For Economic Cooperation And Development) Dalam Menangani Penghindaran 
Pajak Internasional Melalui Negara Tax Haven Yaitu Kepulauan Cayman, JOM FISIP, Vol, 2, No, 
2, Riau: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Riau, hal. 4 diakses dalam 
http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/7399/7076 (13/4/2015, 05:28 WIB). 

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/7399/7076
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Health Organizations (WHO), United Nations Development Program (UNDP), 

Internasional Labour Organizations (ILO), dan lain-lain. 

3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dengan tujuan yang umum (limited 

mmmbership and general purpose). Organisasi ini merupakan organisasi 

regional yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab keamanan seperti 

Association of South East Asian Nations (ASEAN), Liga Arab, dan sebagainya. 

4. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan mempunyai tujuan yang terbatas 

juga (limited membership and limited purpose). Organisasi ini dibagi atas 

organisasi sosial, ekonomi, militer, pertahanan, dan lain-lain. Seperti North 

Atlantic Treaty Organizations (NATO), North American Free Trade Agreement 

(NAFTA), dan lain-lain. 

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori yakni 

Pertama, peran organisasi internasional sebagai arena atau wadah dalam bukunya 

Clive Archer dijelaskan bahwa “In this case, the organizations provide meeting 

places for members to come together to discuss, argue, co-oprate or disagree. 

Arenas in themselves are neutral – they can be used for a play, a circus or a fight.”33 

Organisasi internasional menyediakan tempat pertemuan bagi anggota untuk 

berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi dan bekerjasama. Sebagai suatu arena, 

organisasi internasional berguna bagi masing-masing kelompok negara yang 

bersaing untuk menjadi forum bagi penyampaian pandangan. Disebutkan juga 

bahwa “When members of organizations want to negotiate, agree or publicly 

                                                           
33 Clive Archer, Op. Cit, hal. 141 



22 
 

disagree, they can of course do so on a bi- or multilateral basis.”34 Peran organisasi 

internasional sebagai arena atau wadah telah memberi kesempatan kepada anggota 

untuk menyampaikan pandangan serta saran di forum yang lebih terbuka. 

Kedua, sebagai instrumen merujuk pada buku Clive Archer yang 
menjelaskan bahwa  

“...international organizations are nothing else than 
instrument for the policies of individual governments, means for the 
diplomacy of a number of disparate and sovereign national states. 
When an inter-governmental organizations is set up, this implies 
nothing more than that between the states a limited agreement has 
been reached upon an institutional form for multilateral conduct of 
states activity in a certain field. The organizations becomes 
important for the pursuance of national policies precisely to the 
extent that such a multilateral co-ordination is the real and 
continuous aim of national governments.”35 

Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya sebagai 

instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya, untuk mencapai kesepakatan, 

serta menyelaraskan tindakan. Singkatnya, peran organisasi internasional sebagai 

instrumen apabila negara-negara anggota yang datang kepada organisasi 

internasional untuk meminta bantuan dalam menyelesaiakan masalah yang terjadi 

di dalam negaranya. Ketiga, peran organisasi internasional sebagai aktor 

independen dalam bukunya Clive Archer dijelaskan bahwa  

“If it means that international organizations – or at least some of 
them – can act on the world scene without being significantly 
affected by outside forces... Forces are present with the consent of 
host governments and are not supposed to interfere in domestic 
politics...”36 

                                                           
34 Clive Archer, Op. Cit, hal. 146 
35 Clive Archer, Op. Cit, hal, 136 
36 Clive Archer, Op. Cit, hal. 147 & 152 
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Organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang otonom (berdiri sendiri, 

mempunyai hak dan kekuasaan untuk menentukan arah tindakannya sendiri) serta 

bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan 

lagi sekedar pelaksana kepentingan anggota-anggotanya. Dimana independen 

diartikan dapat bertindak sesuai dengan kemauannya. Dalam hal ini, organisasi 

internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa ada 

kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari luar sehingga dari situ dapat 

dilihat apakah organisasi internasional tersebut otonom atau tidak.  

ILO termasuk organisasi antar pemerintah atau IGO yang menaungi 

masalah buruh di dunia dan berada di bawah PBB. ILO merupakan salah satu 

organisasi internasional fungsional atau organisasi yang keanggotaannya umum 

dengan tujuan terbatas, dikarenakan ILO bergerak dalam suatu bidang yang spesifik 

yakni menangani masalah buruh. 

Dari ketiga jenis peranan yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam 

penelitian ini, peneliti melihat ILO merupakan sebuah organisasi internasional yang 

mempunyai peranan sebagai arena atau wadah bagi negara-negara anggotanya, 

dalam hal ini ILO telah memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini dikarenakan ILO 

telah menyediakan arena bagi negara-negara anggotanya yang ingin bernegosiasi, 

mengemukakan pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh 

negara anggotanya, forum bisa dilakukan secara bilateral maupun multilateral. 

Dalam upaya untuk mempromosikan kerja layak bagi PRT guna mengurangi PRT 

anak di Indonesia, ILO sebagai organisasi internasional berperan sebagai arena, 

wadah atau forum melalui keterlibatan ILO dalam menyediakan dua lokakarya pada 
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tingkat regional di kawasan Asia-Pasifik, menyediakan seminar atau workshop 

melalui kemitraan yang inovatif seperti tokoh agama dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesadaran terhadap isu mengenai kondisi kerja PRT yang kemudian 

diharapkan dapat terbentuk suatu kebijakan terkait PRT. 

Sekaligus ILO berperan sebagai aktor independen, artinya ILO memberikan 

dukungan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia 

terkait kondisi kerja PRT, yang mana PRT juga merupakan masalah global. Hal ini 

dikarenakan bertentangan dengan visi dan misi ILO yakni untuk mencapai keadilan 

sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM). ILO selaku organisasi internasional dengan 

persetujuan pemerintah Indonesia masuk ke negara Indonesia untuk memberikan 

dukungan melalui proyek Promote terkait masalah kondisi kerja PRT dalam upaya 

pengembangan kapasitas organisasi PRT dalam tindakan advokasi yang kemudian 

diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan terkait PRT. 

1.5.2 Konsep Human Security 

 Perkembangan isu-isu strategis seperti misalnya globalisasi, demokratisasi, 

penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta fenomena terorisme telah memperluas 

cara pandang dalam melihat kompleksnya ancaman yang ada dan mempengaruhi 

perkembangan konsep keamanan itu sendiri.37 Globalisasi telah memunculkan 

ancaman keamanan internasional yang lebih bersumber pada masalah-masalah non-

militer. Hal ini disebabkan karena beragamnya aktor yang terlibat serta semakin 

                                                           
37 Budi Winarno, 2014, Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer, Yogyakarta: CAPS (Center of 
Academic Publishing Service), hal. 11 
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rumitnya proses interaksi dalam hubungan internasional oleh aktor-aktor yang terus 

berupaya untuk memperluas tujuan-tujuan politiknya.38  

 Dalam era globalisasi pemikiran mengenai keamanan mempunyai makna 

yang luas dan sifatnya non-militer, dalam arti pemikiran yang dikaitkan dengan 

konsep keamanan terhadap individu, yang biasa dikenal dengan konsep human 

security atau keamanan manusia. Konsep keamanan manusia ini telah mengalihkan 

pehatian dari konflik antar negara terhadap perasaan ketidakamanan seseorang. 

Ketidakamanan ini mencakup kekhawatiran mengenai pekerjaan, pendapatan, 

kesehatan, lingkungan, serta kejahatan.39 

 Menurut The United Nations Development Programme’s (UNDP) 1994 

dalam bukunya Amitav Acharya dijelaskan bahwa: 

“human security can be said to have two main aspects. It means, 
first, safety from such chronic threats as hunger, disease and 
repression. And second, it means protection from sudden and 
hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether in homes, 
in jobs or in communities...”40  

Menurut penjelasan UNDP tersebut menginginkan bahwa setiap manusia 

setidaknya dapat terlindungi kodrat atau martabat hidup yang paling mendasar, 

bahwa setiap manusia berhak untuk dapat menikmati karunia pemberian Tuhan 

mengenai pentingnya sebuah nilai kehidupan itu dapat terjaga dengan baik. 

                                                           
38 Terry Terrif et. All, 1999, Security Study Today, Cornwall: Polity Oress, hal. 1, dalam Budi 
Winarno, 2014, Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic 
Publishing Service), hal. 8 
39 UNDP, Chapter 3: Reaching Everyone-Analytical and Assessment Issues, hal. 88, diakses melalui 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/chapter3.pdf (05/05/2017, 18:12 WIB) 
40Amitav Acharya, Chapter 28: Human Security, hal. 493, diakses dalam 
http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/Human%20Security.pdf (05/05/2017, 18:35 
WIB) 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/chapter3.pdf
http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/Human%20Security.pdf
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Upaya untuk menangani ancaman terhadap human security perlu adanya 

kerjasama antar negara serta antara aparat negara maupun aktor-aktor non-negara 

misalnya masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, organisasi 

regional, serta organisasi internasional dalam merumuskan strategi keamanan 

secara global. Tercapainya human security tidak hanya bergantung pada negara 

saja, akan tetapi sangat ditentukan juga oleh kerjasama transnasional di antara aktor 

non-negara itu sendiri. 

Peristiwa-peristiwa kekerasan, perampasan hak PRT merupakan bukti 

bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara murni di Indonesia. 

Perampasan hak individu selalu menjadi pusat perhatian internasional karena isu 

kemanusiaan bersifat universal. Keamanan manusia sudah menjadi tanggung jawab 

bersama masyarakat internasional sehingga penyelesaian masalah kemanusiaan ini 

memerlukan campur tangan pihak lain di luar negara. Oleh karena itu, dalam 

kerjasama ILO dengan pemerintah Indonesia melalui proyek Promote, ILO telah 

mendorong Indonesia untuk lebih memperhatikan human security PRT dengan 

mempromosikan kerja layak bagi PRT. 

Dalam konsep Human Security di atas, dijelaskan bahwa Human Security 

mencakup adanya jaminan kehidupan dengan adanya hak asasi terkait dengan 

sosial, politik, ekonomi, hak memperoleh pendidikan, kesehatan, serta keamanan. 

Dalam penelitian ini pelanggaran dan kekerasan yang terjadi pada kondisi kerja 

PRT di Indonesia secara jelas menunjukkan bahwa jaminan hidup masyarakat 

Indonesia masih tergolong minim. Keadaan Indonesia secara internal tidak 

memberikan rasa aman dan sejahtera bagi rakyatnya. Keamanan manusia akan 
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tercapai apabila seseorang tersebut memperoleh perlindungan dari gangguan 

mendadak dan menyakitkan di tempat kerja, dan lain sebagainya, secara otomatis 

kerja yang layak bagi PRT harus terpenuhi terlebih dahulu barulah kesejahteraan 

khususnya dalam penelitian ini PRT akan tercapai.  

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

medeskripsikan serta menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta dan 

karakteristik objek atau suatu fenomena yang diteliti secara tepat.41 Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu yang disajikan melalui data dan fakta.42 

Penulis menjelaskan melalui data dan fakta dengan fokus pertanyaan bagaimana 

peran ILO dalam mempromosikan kerja layak bagi PRT di Indonesia. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu analisa yang 

dilakukan melalui pengumpulan sumber data dari hasil wawancara, dokumen, 

internet.43 Analisa data dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh, yang 

kemudian dikembangkan menjadi suatu argumentasi pokok yang kemudian 

dicarikan datanya lagi secara terus menerus sehingga didapatkan hasil yang dapat 

                                                           
41 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi dan Teori Hubungan Internasional, Bandung: PT Refika 
Aditama, hal. 18 
42 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, hal. 7 
43 Umar Suryadi Bakry, 2016, Metode Penelitian Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, hal. 189 
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dijadikan kesimpulan dari sebuah penelitian. Penulis terus menggali data sebanyak-

banyaknya melalui sumber-sumber yang terpercaya seperti jurnal, buku, serta 

website yang terpercaya sehingga data yang telah diperoleh dapat disimpulkan 

tanpa adanya kekeliruan untuk kemudian dipresentasikan dengan baik. 

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah rentang waktu atas terjadinya 

fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini kiprah International Labour 

Organization (ILO) dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan menangani 

masalah PRT sudah berlangsung lama, kasus PRT di Indonesia juga bukan suatu 

hal yang baru mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat 

keempat di dunia serta tempat tinggal bagi jutaan PRT. Oleh karena itu, penulis 

memfokuskan periodesasi data untuk dianalisis yakni dari tahun 2014 hingga tahun 

2016 (selama proyek Promote ILO berlangsung) serta fokus penelitian hanya di 

negara Indonesia. Data diambil melalui arsip-arsip, termasuk juga buku-buku, 

koran, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian. 

Batasan Materi 

Agar penulisan lebih terfokus pada permasalahan dan tidak terlalu meluas, 

maka dalam penulisan ini digunakan batasan-batasan pembahasan. Fokus 

pembahasan terbatas pada proyek Promote Indonesia. 
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1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.44 Teknik penelitian dibedakan menjadi enam, 

sebagai cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data diantaranya teknik 

observasi langsung, observasi tidak langsung, teknik komunikasi langsung, teknik 

komunikasi tidak langsung, teknik pengukuran, teknik studi dokumenter atau 

bibliographis.45 Teknik dan alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis ialah 

teknik studi dokumenter atau bibliographis, yang mana metode ini merupakan cara 

yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama 

berupa arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-

hukum, koran, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penyelidikan.46 Dalam penelitian ini cara pengumpulan data dilakukan melalui 

studi dokumenter dengan mengumpulkan data dari arsip-arsip, buku-buku, hukum-

hukum, koran, majalah, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan 

penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan 

salah satu LSM yang konsen pada masalah PRT dan salah satu koordinator proyek 

Promote ILO di Indonesia. 

1.7 Argumen Dasar 

Peranan ILO dalam upaya mempromosikan realisasi pekerjaan yang layak 

bagi PRT di Indonesia sebagai sarana untuk mengurangi PRT anak melalui proyek 

Promote diantaranya yakni peran ILO sebagai arena atau wadah melalui dukungan 

                                                           
44 Moh. Nazir, 2011, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 174. 
45 Hadari Nawawi, 1987, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, hal. 94-95. 
46 Ibid, hal. 133. 
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dari PBB dalam keterlibatan ILO dalam menyediakan dua lokakarya pada tingkat 

regional di kawasan Asia-Pasifik, menyediakan seminar atau workshop melalui 

kemitraan yang inovatif seperti tokoh agama dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesadaran terhadap isu PRT yang kemudian diharapkan dapat terbentuk suatu 

kebijakan terkait PRT. Adapun peran ILO sebagai aktor independen terlihat dari 

keterlibatan ILO untuk memberikan dukungan kepada Indonesia pada pertengahan 

tahun 2014 dalam upaya mempromosikan kerja layak bagi PRT melalui proyek 

Promote. Hal ini menunjukkan ILO sebagai organisasi internasional yang bertindak 

dalam kapasitasnya sendiri dan bukan lagi berdasarkan kepentingan negara 

anggotanya di mana Indonesia menjadi negara anggota ILO. 

Selain itu proyek Promote dapat dijadikan sebagai pengaplikasian human 

security PRT di Indonesia. Proyek Promote bertujuan untuk mempromosikan kerja 

yang layak bagi PRT. Keamanan manusia akan tercapai apabila seseorang tersebut 

memperoleh perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan di tempat 

kerja, dan lain sebagainya, secara otomatis kerja yang layak bagi PRT harus 

terpenuhi terlebih dahulu barulah kesejahteraan khususnya dalam penelitian ini 

PRT akan tercapai.  

1.8       Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

 Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori atau 

konsep, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, teknik analisa data, 
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ruang lingkup penelitian, teknik dan alat pengumpul data, selanjutnya dalam bab 

ini menjelaskan argumen dasar, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Fenomena PRT Internasional dan Domestik 

 Bab ini berisikan uraian atau informasi umum atau dasar mengenai tema 

atau masalah yang dijadikan objek penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan 

secara umum tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT), fenomena global pekerja 

rumah tangga, fenomena pekerja rumah tangga di Indonesia, dan yang terakhir 

menjelaskan mengenai masalah pekerja rumah tangga di Indonesia. 

BAB III : Implementasi Proyek Promote di Bawah Decent Work Country 

Programme (DWCP) ILO 

 Bab ini berisikan uraian secara umum tentang profil ILO sebagai organisasi 

internasional yang menangani masalah ketenagakerjaan di seluruh dunia, dalam bab 

ini juga penulis menjelaskan mengenai skema Decent Work Country Programme 

(DWCP), dan Promote sebagai salah satu program Decent Work Country 

Programme (DWCP) di Indonesia. 

BAB IV : Analisis Peran ILO dalam Mempromosikan Kerja Layak Bagi PRT 

Melalui Proyek Promote di Indonesia  

 Bab ini berisikan uraian data yang menjawab rumusan masalah. Adapun isi 

dari bab ini adalah mengenai upaya ILO dalam mempromosikan kerja layak bagi 

PRT di Indonesia melalui proyek Promote diantaranya pengembangan kapasitas 

organisasi PRT, kemitraan yang inovatif, meningkatkan kapasitas regional melalui 

manual pelatihan, meningkatkan aliansi regional melalui lokakarya dan berbagi 

pengetahuan, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 
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mendukung penelitian dan evaluasi pengurangan PRT anak, mempromosikan 

transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya bab ini menjelaskan tentang peran ILO 

sebagai aktor independen, peran ILO sebagai arena atau wadah, dan proyek 

Promote sebagai aplikasi human security PRT di Indonesia. 

BAB V : Penutup 

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan penelitian 

yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan argumen dasar 

serta kerangka konsep sebagai salah satu landasan serta berisikan saran. 




