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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pekerja Rumah Tangga atau yang biasa dikenal dengan PRT adalah 

orang yang bekerja pada seseorang dalam rumah tangga untuk melakukan 

pekerjaan kerumahtanggaan seperti mencuci piring, membersihkan rumah, 

mencuci baju dan pekerjaan rumah tangga lainnya yang diberikan oleh 

majikan. Keberadaan PRT sudah tidak asing keberadaannya di Indonesia baik 

di kota maupun di desa.  

PRT yang telah melakukan tugasnya akan diberikan imbalan, imbalan 

yang diberikan sebesar yang telah disepakati oleh PRT dan majikan. Ada PRT 

yang selesai melaksanakan tugasnya langsung diberikan imbalan, dan adapula 

PRT yang menginap di tempat majikan dan akan diberikan imbalan pada 

tanggal yang telah disepakati. PRT yang menginap di tempat majikan akan 

diberikan fasilitas kamar, makan, sabun, sesuai dengan kesepakatan antara 

PRT dan majikan. 

Pada sektor ketenagakerjaan, eksistensi PRT tidak dimasukkan 

kategori pekerjaan pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta.  Oleh 

karena itu PRT dimasukkan ke dalam ruang lingkup informal. Sektor informal 

yang diisi oleh jenis kerja domestik seperti PRT rentan terhadap berbagai 

tindak kekerasan dan tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dari negara.
1
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Dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu 

juga pada Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang 

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi manusia” dan “setiap orang berhak untuk 

bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat 

manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.  

Namun dalam kenyataannya di Indonesia banyak sekali PRT yang 

menjadi korban tindak pidana kekerasan. Kekerasan merupakan masalah yang 

serius yang harus ditanggapi oleh Pemerintah. Kekerasan dalam. PRT masuk 

ke dalam ruang lingkup rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berisi “Lingkup Rumah Tangga 

dalam Undang-Undang” meliputi:  

a. Suami, istri, anak; 

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dengan orang 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, 

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap 

dalam rumah tangga dan atau; 

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga tersebut. 

 

Kekerasan harus dipahami dalam pengertian yang luas, karena pada 

dasarnya masyarakat memahami kekerasan hanya berupa fisik saja yaitu 

pemukulan terhadap seseorang. Kekerasan ada juga yang non fisik yaitu tidak 

mendapatkan upah yang sesuai dengan perjanjian atau tidak mendapatkan 
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upah setelah beberapa bulan ia bekerja. Menyangkut pada fakta yang terjadi di 

Indonesia perlindungan hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

khususnya Pekerja Rumah Tangga belum terealisasikan sebagaimana 

seharusnya. 

Di Indonesia kekerasan terhadap PRT sering kali terjadi, dalam kurung 

waktu September 2016 kekerasan terhadap PRT mencapai 217 kasus. 

Kekerasan terhadap PRT meliputi melingkupi kekerasan multijenis, kekerasan 

fisik dan kekerasan ekonomi. Angka kekerasan multijenis mencapai 41 kasus. 

Kekerasan multijenis merupakan merupakan kekerasan psikis, fisik, ekonomi, 

hingga seksual yang diberikan terhadap PRT. Kekerasan fisik mencapai 102 

kasus yang meliputi pemukulan, isolasi dan perdagangan manusia terhadap 

PRT. Sedangkan kekerasan ekonomi karena upah tidak dibayar mencapai 74 

kasus.
2
 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, penulis ingin mengangkatnya 

dalam penelitian skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

PIDANA TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA YANG MENJADI 

KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Hakim 

Nomor: 132/Pid.Sus/2010/PN.Ska dan Nomor: 844K/Pid.Sus/ 2015)”. 
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B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah 

satu hal yang sangat penting guna menghindari terjadinya kekaburan dan 

penyimpangan terhadap pokok permasalahan. Oleh sebab itu, penulis 

membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu Perlindungan hukum 

pidana terhadap Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban tindak 

pidana kekerasan (Studi Putusan Hakim Nomor: 132/Pid.Sus/2010/PN.Ska 

dan Nomor: 844K/Pid.Sus/ 2015) 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka penulis akan 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perlindungan hukum 

pekerja rumah tangga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan? 

b. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pekerja rumah tangga 

yang terkena kasus dilihat dalam putusan hakim yang akan dijadikan 

pijakan dalam analisis? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menentukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan 
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berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya 

dan menggali lebih dalam realitas yang ada.
3
 Tujuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana apa yang diberikan 

terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban tindak pidana 

kekerasan. 

b. Untuk mengetahui perlindungan pekerja rumah tangga dilihat dalam 

putusan hakim. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi 

penulis maupun pihak lain yang menghadapi permasalahan sama. Adapun 

manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis diorientasikan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu hukum
4
. Penulis menggunakan manfaat teoritis 

untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan baik di bidang hukum pada 

umumnya maupun di bidang hukum pidana, serta dapat mengetahui 

keserasian antara ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan 

praktik yang ada di lapangan. 

b. Manfaat Praktis 

                                                             
3
H. Ishaq, 2017, Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, 

Bandung: Penerbit Alfabet, hal. 25. 
4
M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal 

85. 
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Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan yang jelas kepada para pembaca tentang perlindungan 

hukum pidana terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban 

tindak pidana kekerasan (Studi Putusan Hakim Nomor: 132/Pid.Sus// 

2010//PN.Ska dan Nomor: 844K/Pid.Sus/2015) serta dapat 

mengembangkan pola pikir yang sistematis dan dinamis sehingga 

dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan yang dihadapi, 

serta memberikan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak 

terkait. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini maka dibuat suatu 

gambaran kerangka pemikiran perlindungan hukum pidana terhadap pekerja 

rumah tangga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan (Studi Putusan 

Hakim Nomor: 132/Pid.Sus//2010//PN.Ska dan Nomor: 844 K/Pid.Sus/2015). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SESEORANG YANG BEKERJA 

SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA 

KEMUDIAN MENJADI KORBAN 

TINDAK PIDANA KEKERASAN PERLINDUNGAN HUKUM 

PIDANA TERHADAP 

PEKERJA RUMAH 

TANGGA  

PERLINDUNGAN 

HUKUM DILIHAT 

DARI PUTUSAN 

HAKIM  

1. KUHP 

2. Peraturan Menteri Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga 

3. UU No 23 Tahun 2004  

1. Putusan Nomor : 

132/Pid.Sus//2010//PN.Ska 

2. Putusan Nomor: 844 

K/Pid.Sus/2015 
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Penjelasan:  

Seseorang yang menjadi pekerja haruslah mendapatkan perlakuan yang 

adil dan layak dalam hubungan kerjanya. Namun di Indonesia kerap kali 

pekerja rumah tangga menjadi korban ketidakadilan itu salah satunya 

mendapatkan prilaku yang tidak menyenangkan dari majikan yaitu menjadi 

korban tindak kekerasan. Perlindungan PRT pada hukum pidana dalam pada 

KUHP tidak ada perlindungan khusus bagi PRT secara perorangan. Namun 

ketentuan-ketentuan itu berdampak langsung terhadap PRT, pada Pasal 335 

dijelaskan bahwa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 

memekasa seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

keinginannya. Kemudian pada Pasal 338-350 tentang pembunuhan. Selain itu 

perlindungan terhadap PRT pada Permen (Peraturan Menteri) No. 2 Tahun 

2015 mengenai Perlindungan.PRT merupakan terobosan untuk melindungi 

PRT di Indonesia dan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Pengapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur perlindungan 

PRT dalam Pasal 2. Dan juga melihat perlindungan terhadap PRT yang 

menjadi korban tindak kekerasan dalam PRT pada Putusan Hakim Nomor: 

132/Pid.Sus//2010/PN.Ska dan Nomor: 844K/Pid.Sus/2015 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat ataupun cara atau pedoman 

untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang 

didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
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memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.
5
 Dalam penulisan dan 

penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka, penulis 

menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai jenis dan 

sumber data. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penuliasan penelitian 

ini yaitu pendekatan normatif yaitu penelitian hukum dokumenter 

dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang 

bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan 

dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan.
6
 

3. Sumber Data dan Jenis Data 

a. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah: 

1) Data Sekunder 

Mencakup bentuk buku-buku atau dokumentasi yang 

biasanya disediakan di perpustakaan ataupun milik pribadi, 

maupun sumber lainnya yang diperlukan sesuai dengan judul 

dalam penelitian ini terdiri dari: 

                                                             
5
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2008, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah, hal. 4. 
6
H. Ishaq, Op. Cit., hal. 27. 
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a) Bahan Hukum Primer 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(2) Peraturan Menteri Nomer 2 Tahun 2015 tentang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang 

menjelaskan bahan yang berupa buku, literatur-literatur, buku 

ataupun jurnal hukum. 

b. Sumber Data 

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber 

dari kepustakaan meliputi data yang ada peraturan perundang-

undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum dan pendapat-

pendapat para sarjana. 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini 

menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif 

kualitatif yaitu pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan 

pengumpulan data dalam studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh 

disusun dalam bentuk penyusunan data dan kemudian dilakukan 

pengolahan data sampai akhirnya dapat ditarik kesimpulan untuk 

mendapatkan validitas data yang ada. 
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F. Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini mempunyai sistematika penulisan yang dapat 

mempermudah para pembaca dalam memahami isinya, yang terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan 

dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang materi-materi 

beserta teori-teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti 

meliputi: Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum 

terhadap Pekerja Rumah Tangga, Tinjuan Umum terhadap Tindak Pidana 

Kekerasan. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang yang 

diperoleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Bab IV Penutup, dalam bab ini penulis menguraikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 


