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PERAN ILO MELALUI PROYEK PROMOTE : DECENT WORK FOR 

DOMESTIC WORKER TO END CHILD DOMESTIC WORK DALAM 

MENANGANI MASALAH PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DI 

INDONESIA TAHUN 2014-2016 

Puspita Tri Wulandari (0911240033) 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini mengangkat tema mengenai peran dari ILO dalam 

menangani masalah pekerja rumah tangga anak di Indonesia yang dilaksanakan 

pada 2014-2016. Pekerja anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak 

anak yang terjadi di banyak negara. Anak yang bekerja dalam sektor rumah 

tangga disebut sebagai pekerja rumah tangga anak, yang diberi pemahaman 

sebagai anak dibawah usia minimum yang bekerja dalam sektor rumah tangga di 

rumah pihak ketiga atau majikan (dengan atau tanpa upah) dengan motif kegiatan 

ekonomi. Tingkat permasalahan pekerja rumah tangga anak di Indonesia masih 

tergolong tinggi dan cukup mengkhawatirkan. Tanpa adanya pendidikan yang 

mecukupi, anak-anak ini hanya memiliki kesempatan kerja yang terbatas, salah 

satu peluang kerja ialah masuk dalam sektor informal yang tidak membutuhkan 

syarat khusus seperti penyedia jasa rumah tangga. Kondisi pekerja rumah tangga 

di Indonesia sendiri juga masih dianggap sebagai pekerjaan yang rendah dan 

sepele sehingga belum adanya aturan kondisi kerja mereka. Pemenuhan akan hak 

dasar seperti ini seluruhnya bergantung pada majikan. Tidak adanya pengawasan 

dari pemerintah membuat para PRT/PRTA ini seringkali harus menjalani bekerja 

berat dan eksploitatif. 

Menanggapi permasalahan yang dihadapi Indonesia ini, ILO sebagai 

badan organisasi internasional yang bertanggung jawab khusus dalam menangani 

ketenagakerjaan berkomitmen untuk membantu pemerintah dengan melaksanakan 

Proyek PROMOTE : Decent Work for Domestic Workers to End Child Domestic 

Work. Proyek PROMOTE ini yang memiliki tujuan untuk mengurangi pekerja 

rumah tangga anak secara signifikan dengan meningkatkan kapasitas 

kelembagaan organisasi-organisasi pekerja rumah tangga agar dapat 

mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga secara efektif.  

Oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat permasalahan ini karena 
melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga 

anak sehingga dalam penanganan dan pencegahan dibutuhkan program dan 

strategi khusus dalam pelaksanaannya.  

 

Keyword : International Labour Organization, Indonesia, Proyek PROMOTE, 

Pekerja Rumah Tangga Anak  



 
 

ROLE OF ILO THROUGH PROMOTE PROJECT : DECENT WORK 

FOR DOMESTIC WORKER TO END CHILD DOMESTIC WORK ON 

HANDLED CHILD DOMESTIC WORKER IN INDONESIA (2014-2016) 

Puspita Tri Wulandari (0911240033) 

ABSTRACT 

This research is about role of ILO in handled the issue of child domestic 

workers in Indonesia that carried out in 2014-2016. Child labor is a violation of 

the rights of children that occurred in many countries. Children who work in the 

domestic sector is referred as child domestic workers, comprehend as children 

under the minimum working age who working in domestic sector in in the third 

party home or employer (with or without commission) with the motive of 

economic activity.  

Level of problems of child domestic workers in Indonesia is still 

relatively high and quite alarming. Without the education supplicants, these 

children have only limited employment opportunities, one of the employment 

opportunities are included in the informal sector that does not require special 

conditions such as domestic service providers. The conditions of domestic 

workers in Indonesia itself is still considered as inferior work and trivial that make 

their working condition in lack of regulation. Fulfillment of such basic rights is 

entirely dependent on the employer. The absence of government supervision 

makes the domestic worker/child domestic workers have to undergo the hardship 

and exploitation. 

Responding to the problems faced by Indonesia, the International Labour 

Organization as an organization under The United Nations that have special 

responsibility in handling labor is committed to help the government with 

implementing The PROMOTE Project: Decent Work for Domestic Workers to 

End Child Domestic Work. This PROMOTE Project has the goal to reduce child 

domestic workers significantly by improving the institutional capacity of 

organizations of domestic workers in order to promote decent work for domestic 

workers effectively. 

Therefore, I am interested to make a research in these issues, because of 

the complexity of the problems that faced by child domestic workers so that in the 

treatment and prevention strategies needs a program and specialized strategies in 

the implementation.  

 

Keyword : International Labour Organization, Indonesia, PROMOTE Project, 

Child Domestic Worker 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pekerja anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak anak 

yang terjadi di banyak negara. Namun tidak semua anak yang bekerja disebut 

sebagai pekerja anak. Anak yang hanya mengerjakan pekerjaan dan tugas yang 

wajar dilakukan untuk mengembangkan keterampilan praktis tidak termasuk 

dalam bentuk pekerja anak. Pekerja anak didefinisikan sebagai anak-anak dimana 

usianya belum memenuhi usia legal untuk bekerja yang melakukan pekerjaan baik 

pada sektor formal maupun sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pendidikan, hilangnya masa kanak-

kanak, potensi dan martabat anak, dan kegiatan yang membahayakan baik untuk 

perkembangan fisik, mental, sosial dan juga moral anak.
1
 Dengan kategori usia 

berdasarkan Konvensi ILO No 138, minimum usia 15 tahun untuk pekerjaan 

umum, 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya, dan 13 tahun untuk pekerjaan ringan. 

 

 

Anak Bekerja (Child Work) Pekerja Anak (Child Labour) 

 Pekerjaan ringan (anak belajar 

bertanggung jawab) 

 Pekerjaan berat, berbahaya, 

cenderung ekspoitatif 

 Masih menghargai hak anak 

(pendidikan, kesehatan, dll) 

 Pencabutan hak anak (pendidikan, 

kesehatan) 

 Bekerja sewaktu-waktu  Bekerja untuk waktu lama dan 

cenderung tetap 

 Terbuka dan legal  Tertutup dan ilegal 

 

                                                           
1 ILO, What is Child Labour diakses dari http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm diakses pada 21 

Maret 2016 

Tabel 1. Beda Anak Bekerja dan Pekerja Anak 

Sumber : Serikat Pekerja. 2007, Pekerja Anak, Pendidikan, Anak Pekerja/Buruh, Skema Bantuan, dan 

Komite Sekolah. Hal 16 

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm


 
 

Pekerja anak merupakan bentuk pelanggaran hak dasar anak, yang 

keberadaan, hakekat, dan jumlahnya tidak disadari, namun tidak banyak diketahui 

bukan berarti tidak terjadi dan bukan menjadi masalah yang tidak serius. Tidak 

adanya tindakan segera untuk menghapuskannya bahkan akan membawa dampak 

buruk di masa mendatang bagi seluruh pihak, termasuk kepada pekerja/buruh 

dewasa karena akan melemahkan posisi tawar di hadapan pengusaha, juga bagi 

pengusaha sendiri karena akan sulit mendapatkan pekerja yang berkualitas dan 

profesional, dan keseluruhan hal ini akan mempengaruhi perekonomian secara 

menyeluruh.
2
 

Bila dilihat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh ILO, jumlah pekerja 

anak di dunia masih dalam jumlah yang cukup tinggi. Pada tahun 2012 tercatat 

masih terdapat 167.956.000 pekerja anak (pada rentang usia 5-17 tahun) di 

seluruh dunia.
3
 Dengan estimasi 85.344.000 anak berada pada bentuk pekerjaan 

terburuk bagi anak (BPTA). Hal ini berarti terdapat 5,4% dari total jumlah anak di 

dunia yang bekerja dalam lingkungan yang membahayakan dan bersifat 

eksploitatif.  

Dalam konvensi No 182 Tahun 1999, pengertian dari Bentuk Pekerjaan 

Terburuk untuk Anak (BPTA) ialah segala bentuk perbudakan, perdagangan anak, 

pengerahan paksa dalam konflik bersenjata, pemanfaatan anak untuk pelacuran 

dan pornografi, penyedia napza, serta pekerjaan yang lingkungan tempat 

pekerjaannya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-

                                                           
2 Serikat Pekerja. 2007, Pekerja Anak, Pendidikan, Anak Pekerja/Buruh, Skema Bantuan, dan Komite 

Sekolah. Hal 17 diakses dari http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_121303/lang--

en/index.htm diakses pada 3 Juni 2016 
3 ILO-IPEC. 2013, Marking progress against child labour,global estimates and trends 2000-2012. Hal 3 

diakses dari http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_221513/lang--en/index.htm pada 29 Maret 

2016 

http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_121303/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_121303/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_221513/lang--en/index.htm


 
 

anak.
4
 Pekerja anak yang bekerja dalam BPTA paling tinggi berada dalam sektor 

agrikultur (pertanian, kehutanan, dan perikanan) dengan total 58,6%, kemudian 

pada sektor jasa sebanyak 25,4%, pada sektor industri (pertambangan, penggalian, 

manufaktur, dan konstruksi) sebesar 7,2%, sektor rumah tangga sebesar 6,9%, dan 

1,9% untuk sektor yang belum dapat diidentifikasi.
5
  

Sektor rumah tangga meskipun bukan merupakan BPTA dengan jumlah 

yang tertinggi namun memiliki kondisi yang kompleks sehingga sulit untuk 

diatasi secara komprehensif. Anak yang bekerja dalam sektor rumah tangga 

disebut sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), yang diberi pemahaman 

sebagai anak dibawah usia minimum yang bekerja dalam sektor rumah tangga di 

rumah pihak ketiga atau majikan (dengan atau tanpa upah) dengan motif kegiatan 

ekonomi.
6
 ILO telah melakukan sejumlah studi dasar untuk menentukan sejauh 

mana jangkauan pekerja rumah tangga anak, memperkirakan bahwa anak-anak 

perempuan yang berusia di bawah 16 tahun yang bekerja di sektor rumah tangga 

memiliki jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kategori pekerja 

anak lainnya.
7
  

Pekerja rumah tangga anak tidak hanya berada pada sektor informal yang 

berada pada lingkup privat sehingga sulit dijangkau dan tanpa adanya 

perlindungan
8
, juga dipengaruhi oleh kompleksitas budaya dimana masyarakat 

melihat pekerja rumah tangga anak sebagai bagian dari keluarga dan merupakan 

                                                           
4 Ibid, hal 7 
5 Ibid, hal 22 
6 ILO, Child Labour and Domestic Work, diakses dari http://ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--

en/index.htm diakses pada 14 Juni 2016 
7 Human Right Watch. 2006, Disapu Ke Bawah Karpet : Perlakuan Kejam terhadap Pekerja Rumah Tangga 

di Seluruh Dunia,diakses dari https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wrd0706summaryin.pdf diakses 

pada 4 Desember 2016 
8 Human Right Watch. 2004, Selalu Siap Disuruh, Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah 

Tangga Anak di Indonesia. Hal 3-4 diakses dari https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ 

indonesia0605ind.pdf  pada 22 April 2016 

http://ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--en/index.htm
http://ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--en/index.htm
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wrd0706summaryin.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/%20indonesia0605ind.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/%20indonesia0605ind.pdf


 
 

hal yang lazim sehingga mereka tidak dipandang sebagai pekerja anak melainkan 

hanya sebagai anak bekerja.
9
 

Kondisi yang dialami oleh pekerja rumah tangga anak sangat sulit 

diketahui dan dicampuri oleh pihak luar karena sangat bergantung pada sikap dari 

majikan. Tak hanya tersembunyi di rumah majikan, terpisah dari keluarga, dan 

tidak adanya pengawasan dari pemerintah membuat para pekerja rumah tangga 

anak ini seringkali harus menjalani bekerja berat dan eksploitatif.
10

 Selain itu 

kondisi pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga selama ini memang masih 

dianggap sebagai pekerjaan yang tidak perlu banyak perhatian, dipandang rendah, 

juga tidak dihargai sebagai pekerja, sehingga tidak adanya standar kondisi kerja 

yang baik yang menjamin hak-hak dasar seperti upah minimum, upah lembur, jam 

kerja, dan jaminan sosial.
11

  

Anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga banyak yang 

bekerja lebih dari 18 jam sehari, hanya mendapatkan upah yang sangat rendah, 

dan bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali.
12

 Pekerjaan ini juga 

sangat rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan dan eksploitasi karena tidak 

memiliki standar ketenagakerjaan yang jelas, tanpa perlindungan hukum, tanpa 

pengawasan pihak berwenang, dan tanpa ikatan kontrak kerja.
13

 Bahkan dari 

proses rekrutmen pekerja rumah tangga anak pun ternyata rawan akan unsur 

                                                           
9 Anti Slavery International. 2002, A Handbook Advocacy Child Domestic Workers: Finding a Voice, hal 1 

diakses dari http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2009/a/advocacyhandbookeng.pdf 

diakses pada 2 Desember 2016 
10 Human Right Watch. 2004, Selalu Siap Disuruh, Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah 

Tangga Anak di Indonesia. Hal 2 diakses dari https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ 

indonesia0605ind.pdf  pada 22 April 2016 
11 Ibid, hal 3-4 
12 Diakses dari http://www.antislavery.org/english/slavery_today/domestic_work_and_slavery/child_ 

domestic_workers/default.aspx pada 8 Desember 2016 
13 ILO-IPEC. 2004, Bunga-bunga di atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia 

diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/ 

publication/wcms_121306.pdf pada 22 April 2016 
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trafficking dan penipuan baik melalui yayasan penyalur maupun melalui calo yang 

hanya menguntungkan pihak penyalur/calo saja.
14

 

Tingkat permasalahan pekerja rumah tangga anak di Indonesia juga 

masih tergolong tinggi dan cukup mengkhawatirkan. Menurut data estimasi yang 

dimiliki oleh ILO, pada tahun 2012 terdapat sekitar 84.000 anak (usia 15-17 

tahun) di Indonesia bekerja menjadi pekerja rumah tangga.
15

 Dibandingkan 

dengan data tersebut, ILO pernah melakukan survey pada 2003 dengan 

menggunakan data rentang usia 5-17 tahun terdapat sekitar 688.132 anak yang 

bekerja menjadi pekerja rumah tangga anak di Indonesia.
16

 Bahkan untuk data 

pasti dari bentuk pekerjaan ini masih sulit di dapat karena masih terbatasnya 

laporan yang dapat dipercaya.
17

 

Perkembangan jumlah pekerja rumah tangga anak di Indonesia 

mengindikasikan semakin meningkat ke depannya, terutama dipengaruhi oleh 

jumlah permintaan yang semakin tinggi dan tingkat kemiskinan yang masih 

tinggi.
18

 Anak-anak yang menjadi pekerja rumah tangga seringkali 

dilatarbelakangi alasan untuk menambah penghasilan keluarga, dipicu dengan 

kondisi putus sekolah karena tak mampu memenuhi biaya pendidikan.
19

 Tanpa 

                                                           
14 Syarief Darmoyo dan Rianto Adi: 2003, Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga: Kasus Jakarta, 

Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atma Jaya bekerjasama dengan ICMC dalam ILO-IPEC. 

2004, Bunga-bunga di atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia 
15 ILO. 2013, Estimasi Total Pekerja Rumah Tangga di Indonesia  diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/ 

groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_241123.pdf diakses pada 29 

Mei 2016 
16 ILO-IPEC. 2004, Bunga-bunga di atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia. 

Jakarta. Hal 25, diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

jakarta/documents/publication/wcms_121306.pdf pada 22 April 2016 
17 ILO. 2012, Global Estimate 2012: Child Domestic Work, hal 1 diakses dari 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/publication/wcms_155951.pdf diakses pada 17 Oktober 2016 
18 ILO-IPEC. 2004, Bunga-bunga di atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia. 

Jakarta. Hal 14 diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

jakarta/documents/ publication/wcms_121306.pdf pada 22 April 2016 
19 Human Right Watch. 2004, Selalu Siap Disuruh, Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah 

Tangga Anak di Indonesia. Hal 5 diakses dari https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ 

indonesia0605ind.pdf pada 22 April 2016 
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adanya pendidikan yang mecukupi, anak-anak ini hanya memiliki kesempatan 

kerja yang terbatas, salah satu peluang kerja ialah masuk dalam sektor informal 

yang tidak membutuhkan syarat khusus seperti penyedia jasa rumah tangga.
20

 

Permintaan yang lebih tinggi terhadap tenaga anak-anak dibandingkan tenaga 

orang dewasa juga terjadi pada sektor pekerja rumah tangga ini, dan hal ini 

disebabkan terutama karena anak-anak dapat dibayar lebih murah dan dianggap 

lebih mudah dikendalikan.
21

 

Indonesia sendiri telah meratifikasi KHA dan Konvensi ILO No 138 dan 

No 182, diwujudkan dalam UU No. 20 Tahun 1999 dan UU No. 1 Tahun 2000 

yang mengatur mengenai pelarangan memperkerjakan anak dalam kategori 

BTPA, sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan 

dari pekerja rumah tangga anak tersebut.
22

 Namun isu pekerja rumah tangga anak 

ini masih belum menjadi perhatian khusus pemerintah, baik pada tingkat 

kebijakan maupun program yang berkaitan.
23

 Beragam upaya sebenarnya juga 

telah dilakukan oleh organisasi lokal dengan membentuk aliansi untuk mengusung 

masalah pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga demi mengurangi 

pekerja rumah tangga anak, namun selalu menemui hambatan dari pemerintah 

daerah
24

 dan kapasitas organisasi lokal untuk melakukan upaya menangani isu ini 

masih sangat perlu ditingkatkan.
25

 Belum adanya mekanisme perlindungan 

                                                           
20 Ibid, hal 15 
21 Ibid, hal 12 Wawancara Human Rights Watch dengan Lita Angraeni, Rumpun Tjoet Njak Dien. 
22 Human Right Watch. 2004, Selalu Siap Disuruh, Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah 

Tangga Anak di Indonesia. Hal 3-4 diakses dari https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ 
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terhadap sektor informal, undang-undang ketenagakerjaan yang tidak 

mencangkup pekerja rumah tangga, dan undang-undang perlindungan anak dari 

ekploitasi ketenagakerjaan yang tidak diterapkan dalam isu pekerja rumah tangga 

anak menjadi alasan utama mengapa Indonesia masih dikatakan gagal dalam 

melindungi pekerja rumah tangga anak.
26

 

Menanggapi permasalahan yang dihadapi Indonesia ini, International 

Labour Ogranization (ILO) sabagai badan organisasi internasional di bawah PBB 

yang bertanggung jawab khusus dalam menangani ketenagakerjaan berkomitmen 

untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah pekerja rumah tangga 

anak di Indonesia. Sejak tahun 2002, ILO dan pemerintah Indonesia telah bekerja 

sama dalam mewujudkan pekerjaan yang layak bagi semua orang (Decent Work). 

Dimana tujuan utama dari program tersebut adalah menciptakan pekerjaan yang 

layak dan produktif untuk semua orang baik perempuan maupun laki-laki dalam 

kondisi bebas, setara dan bermartabat.
27

 Termasuk mewujudkan pekerjaan yang 

layak bagi pekerja rumah tangga dan menangani pekerja rumah tangga anak. 

Dalam mendukung hal tersebut, Indonesia menjadi salah satu dari tujuh 

negara yang pertama kali bekerja sama dengan ILO dalam membantu 

mengimplemetasikan penghapusan pekerja anak melalui Program Internasional 

Penghapusan Perburuhan Anak (IPEC). IPEC memperjuangkan adanya 

penghapusan pekerja anak dengan cara memperkuat kapasitas nasional dan 

menggerakkan aksi dunia untuk memerangi masalah pekerja anak ini.
28
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IPEC Indonesia telah mendukung 67 program aksi dan 26 program mini, 

beberapa diantaranya telah dilakukan seperti pemindahan pekerja anak dari tempat 

pembuangan sampah akhir bantar gebang kembali mengenyam pendidikan dan 

pelatihan kerja, pemberian pelatihan kerja bagi anak-anak di perkampungan 

nelayan yang bekerja di sektor perikanan, pembentukan JARAK sebagai jaringan 

kerja LSM untuk mengatasi masalah pekerja anak, memerangi perdagangan anak 

dalam sektor BPTA, menangani masalah pekerja anak dalam perdagangan 

narkoba Asia Tenggara, penghapusan pekerja anak di sektor perkebunan 

tembakau, dan program lainnya.
29

  

Pada Rencana Aksi Nasional kerja sama pemerintah dengan IPEC (2002-

2007), meski belum memenuhi target, program ini telah berhasil mencegah 

pekerja anak memasuki lima sektor termasuk bekerja sebagai pekerja rumah 

tangga dan menarik 2.154 dari lingkungan berbahaya.
30

 Namun masih banyak 

hambatan dan target yang masih belum terpenuhi, terutama disebabkan karena 

masih belum adanya aturan mengenai pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah 

tangga sehingga tidak dapat mencegah masuknya pekerja anak dalam sektor ini.
31

 

Pada Juni 2011, ILO telah mengeluarkan Konvensi No 189 mengenai 

pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga. Dimana konvensi ini mengatur 

mengenai posisi pekerja rumah tangga yang sudah sederajat dengan bentuk 

pekerja lain, termasuk di dalamnya ketentuan jam kerja dan waktu libur, standar 

upah, upah lembur, dan juga mengharuskan pemerintah untuk mengambil 

tindakan terkait penghapusan pekerja rumah tangga anak dengan mengatur 

                                                           
29 ILO, Indonesia : Projects, diakses dari http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/Asia/Indonesia/ 
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30 Human Right Watch. 2009, Pekerja di dalam Bayang-bayang: Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja 

Rumah Tangga Anak di Indonesia diakses dari https://www.hrw.org/id/report/2009/02/11/255849 diakses 

pada 4 November 2016 
31 Ibid 
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batasan usia minimum dalam perekrutan pekerja rumah tangga.
32

 Namun 

Indonesia belum melakukan ratifikasi atas konvensi ini dan masih menjalani 

proses dialog publik. Pengadopsian konvensi ini mewajibkan pemerintah untuk 

memperbaiki dan menyusun langkah untuk perlindungan lebih baik bagi pekerja 

migran juga pekerja rumah tangga dan membutuhkan pemahaman publik guna 

mendukung berjalannya konvensi ini dengan baik. Mendukung segera 

diadopsinya konvensi ini, ILO bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan 

sejumlah LSM melaksanakan Proyek PROMOTE : Decent Work for Domestic 

Workers to End Child Domestic Work.
33

 

Proyek PROMOTE ini memiliki tujuan untuk menghapus pekerja rumah 

tangga anak secara signifikan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan 

organisasi-organisasi pekerja rumah tangga agar dapat mempromosikan pekerjaan 

layak bagi pekerja rumah tangga secara efektif.
34

 Proyek PROMOTE ini juga 

berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian organisasi 

pekerja rumah tangga untuk mengurangi pekerja rumah tangga anak.
35

 Upaya 

yang dilakukan ILO melalui Proyek PROMOTE ini dilakukan tidak hanya dengan 

strategi di tingkat nasional namun juga pada tingkat regional. Bila pada tingkat 

nasional Proyek PROMOTE bekerja sama dengan tiga jaringan organisasi pekerja 

rumah tangga lokal dalam upaya untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi 

                                                           
32 Human Right Watch, 2013, Protect 15 Million Child Domestic Workers, diakses dari 
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pekerja rumah tangga dan mencegah pekerja rumah tangga anak dengan 

meningkatkan kapasitas Organisasi PRT, sedangkan pada tingkat regional Proyek 

PROMOTE juga bekerja sama dengan bidang pengembangan dari dua organisasi 

pekerja rumah tangga regional yaitu IDWN dan ITUC-APRO untuk berbagi 

pengetahuan dalam meningkatkan kapasitas perlindungan dari organisasi pekerja 

rumah tangga serta berupaya meningkatkan pengakuan terhadap pekerjaan layak 

bagi pekerja rumah tangga dan penanganan pekerja rumah tangga anak.
36

  

Bidang-bidang yang dilakukan dalam Proyek PROMOTE yang 

dilaksanakan pada tahun 2014-2016 ini antara lain berupa peningkatan kesadaran 

masyarakat tentang pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga dan penghapusan 

pekerja rumah tangga anak, peningkatan kapasitas organisasi pekerja rumah 

tangga, kemitraan yang inovatif dengan aktor dan lembaga serikat kerja, agen 

penyalur, perusahaan media, dan kelompok masyarakat, peningkatan kondisi kerja 

pekerja rumah tangga, peningkatan aliansi regional dengan mengadakan 

lokakarya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan 

untuk memungkinkan pekerja rumah tangga untuk mengakses layanan 

pendidikan, sosial, dan hukum yang mereka butuhkan, serta untuk melaporkan 

tindakan eksploitasi, dan mendukung beragam penelitian dan evaluasi tentang 

pekerja pekerja rumah tangga anak.
37

 

Melihat permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang pekerja rumah 

tangga anak dan penanganan yang kurang oleh pemerintah Indonesia mengenai 

Konvensi Pekerjaan Layak bagi pekerja rumah tangga ini, hingga memunculkan 

ILO sebagai organisasi internasional yang membantu upaya mengatasi masalah 
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pekerja rumah tangga anak melalui Proyek PROMOTE, menarik penulis untuk 

mengkaji peran organisasi internasional dalam membantu menangani masalah 

dalam sebuah negara. Penulis memberi judul penelitian ini “Peran ILO melalui 

Proyek PROMOTE : Decent Work for Domestic Worker to End Child 

Domestic Work dalam Menangani Masalah Pekerja Rumah Tangga Anak di 

Indonesia” dengan berfokus pada kegiatan ILO-PROMOTE yang dilaksanakan 

pada 2014-2016. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penilitian yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka penulis memberikan pertanyaan penelitian berupa “Bagaimanakah Peran 

ILO melalui Proyek PROMOTE : Decent Work for Domestic Worker to End 

Child Domestic Work dalam Menangani Masalah Pekerja Rumah Tangga Anak di 

Indonesia?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah peran 

organisasi internasional yaitu ILO dalam membantu pemerintah Indonesia untuk 

penanganan masalah pekerja rumah tangga anak di Indonesia melalui Proyek 

PROMOTE. Serta untuk memahami kondisi permasalahan pekerja rumah tangga 

anak dan upaya yang dilakukan dalam menanganinya. 

  



 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Mampu mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam studi 

Hubungan Internasional ke dalam masalah dan fenomena sosial 

yang terjadi. 

 Dapat meningkatkan pemahaman dan menambah wawasan teoritis 

kepada pembaca penelitian ini mengenai kajian dalam studi 

Hubungan Internasional tentang bentuk peranan sebuah organisasi 

internasional dalam menangani permasalahan yang ada di suatu 

negara.  

 Memberi sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya yang 

memiliki materi penelitian dengan tema yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Menjadi bahan referensi dan masukan terkait peran ILO dalam 

mengatasi masalah penanganan pekerja rumah tangga anak dengan 

melakukan peningkatan kegiatan serta program yang dijalankan 

untuk mewujudkan tujuan penghapusan tersebut. 

 Dapat menambah wawasan mengenai isu perburuhan dan isu hak 

anak melalui kerangka kerja sama antara Organisasi Internasional 

dan pemerintah. 

  



 
 

BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

Untuk membantu kerangka pemikiran penulis, maka penulis mengambil 

penelitian untuk studi terdahulu dalam membantu metodologi penelitian yang 

akan penulis lakukan dalam menganalisa peran ILO dalam upaya menangani 

masalah pekerja rumah tangga anak di Indonesia. Penulis menggunakan dua studi 

terdahulu yang memiliki rumusan penelitian yang sama dan memiliki latar 

belakang masalah yang sama. Dari studi terdahulu ini, penulis berharap dapat 

melihat pola peranan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi 

internasional dalam menangani masalah pekerja anak dan mengetahui kondisi dan 

faktor yang menyebabkan timbulnya masalah pekerja rumah tangga anak di 

Indonesia. 

2.1.1 Peran ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights 

(AICHR) dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia di Kawasan 

Negara Anggota ASEAN oleh Ananda Ruriska Saputri
38

 

Pada penelitian ini, Ananda membahas mengenai upaya yang 

dilakukan oleh AICHR dalam menegakkan HAM di ASEAN serta 

bagaimana bentuk tantangan dan hambatan yang dihadapi selama tahun 

2009-2012. Melihat kondisi pelanggaran HAM di ASEAN yang masih 

mengkhawatirkan dan menjadi isu yang masih sering kali terjadi. Seperti 

masalah eksploitasi anak dan wanita di Myanmar, beberapa kasus perang 
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saudara di Indonesia, Thailand sebagai negara tujuan perdagangan wanita, 

pengasingan paksa di Filipina, perdagangan manusia di Vietnam, kasus 

pelecehan buruh migran di Malaysia, dan ketidakadilan proses hukum di 

Singapura telah menjadi catatan kelam pelanggaran HAM di ASEAN. Maka 

dari itu ASEAN merasa perlu untuk membentuk organisasi yang membantu 

menyelesaikan masalah HAM di kawasan ini yaitu AICHR. 

Dalam penelitian ini penulis berusaha melihat bagaimana peranan 

AICHR dalam upaya penegakkan HAM dengan menggunakan konsep peran 

organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. Peranan 

AICHR sebagai instrumen, dimana organisasi ini digunakan oleh negara-

negara di ASEAN untuk mengimplementasikan ketentuan HAM secara 

preventif dan juga mengesahkan konvensi-konvensi tentang HAM, hingga 

terbentuklah Deklarasi HAM ASEAN. Peran AICHR juga sebagai arena 

bagi negara-negara ASEAN ini untuk mengembangkan ide melalui forum-

forum diskusi yang telah dilaksanakan beberapa kali dan membentuk 

rencana kerja berdasarkan hasil pertemuan tersebut, terutama bertujuan 

mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN dan peningkatan komitmen 

dengan penerapan deklarasi tersebut di lingkup nasional. Dan perannya 

sebagai aktor, AICHR konsisten menjadi organisasi yang berusaha 

mempengaruhi, bukan secara memaksa, dalam menangani masalah HAM 

dan berusaha membangun political influence melalui agenda kegiatan yang 

dilakukannya. 

Relevansi dari penelitian yang ditulis oleh Ananda dengan 

penelitian yang diangkat oleh penulis ialah peranan dunia internasional yaitu 



 
 

melalui organisasi internasional dalam membantu mengatasi permasalahan 

yang dialami didalam aktor negara. Dalam penelitiannya, Ananda berfokus 

pada melihat peranan AICHR sebagai badan organisasi internasional dalam 

penegakkan HAM di kawasan ASEAN. Secara umum baik penelitian 

Ananda maupun penulis sama-sama menggunakan organisasi internasional 

sebagai level of analysis penelitian. Sehingga penulis menggunakan 

penelitian ini untuk membantu menggambarkan bagaimana pola organisasi 

internasional memberikan peranannya dalam membantu permasalahan 

negara. 

Pada penelitian ini meskipun sama-sama menggunakan fokus 

kajian mengenai peranan organisasi internasional dalam mengatasi masalah 

yang dihadapi negara, memiliki perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Penelitian ini mengambil peran dari organisasi yang 

berbeda dan mengangkat isu yang berbeda pula yaitu mengenai Hak Asasi 

Manusia di lingkup regional. 

2.1.2 Peran International Labour Organization (ILO) dalam 

Mengeliminasi Tingkat Perburuhan Anak di Bangladesh oleh 

Andi Amirah Fuadiah Tenrisa’na Rahman
39

 

Pada penilitian ini Andi membahas mengenai tantangan yang 

dihadapi oleh ILO serta peranannya dalam upaya mengeliminasi jumlah 

buruh anak yang tinggi di Bangladesh. Bangladesh memiliki jumlah buruh 
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anak lebih dari 5% dari total populasi buruh anak. Tingginya jumlah buruh 

anak ini mucul disebabkan oleh beberapa faktor, dengan tantangan terbesar 

berasal dari sektor sosio-ekonomi yaitu tingkat kemiskinan masyarakat yang 

masih tinggi. Selain itu rendahnya kualitas pendidikan, lemahnya legitimasi 

pemerintah terhadap perlindungan bagi anak-anak, dan perkara Bangladesh 

juga masih belum meratifikasi Konvensi No 138 mengenai usia minimum 

pekerja juga menjadi tantangan lain untuk ILO dalam menjalankan 

tugasnya.  

Selain melihat bagaimana tantangan yang harus dihadapi ILO 

sesuai keadaan di Bangladesh, Andi melalui penelitiannya ini menjelaskan 

bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh ILO dalam upaya 

mengeliminasi jumlah buruh anak. ILO melalui International Programme 

on the Elimination of Child Labour (IPEC) melakukan sejumlah langkah 

penanganan buruh anak dengan tujuan menciptakan lingkungan sosial-

ekonomi yang baik di Bangladesh. Pemerintah bekerja sama dengan ILO 

juga mendirikan Child Labour Unit (CLU) sebagai badan yang bertanggung 

jawab khusus menangani buruh anak dan membentuk kebijakan nasional 

sebagai dasar dalam langkah dan tindakan langsung untuk IPEC. Langkah-

langkah yang dilakukan ILO di Bangladesh dilakukan melalui program-

program, sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan kepedulian orang 

tua, masyarakat, pemerintah, dan masyarakat internasional terhadap buruh 

anak. 

Melalui program seperti Understanding Children’s Work (UCW), 

Eradication of Hazardous Child Labour in Bangladesh (EHCLB), Reaching 



 
 

Out of School Children Project (ROSC), Urban Informal Economy project 

(UIE), dan Technical and Vocational Education and Training (TVET), ILO 

mencegah anak masuk dalam perburuhan dan menarik mereka yang masih 

menjadi buruh anak dan memindahkan mereka ke lembaga pendidikan 

(formal dan informal), serta memberi bantuan kredit kepada orang tua yang 

anaknya tidak lagi bekerja. Sosialisasi dan advokasi juga menjadi agenda 

yang dilaksanakan ILO dalam rangka meningkatkan awareness seluruh 

elemen yang terlibat dalam perburuhan anak. Publikasi tentang survei dan 

penelitian tentang masalah ini juga giat dilakukan.  

Relevansi dari penelitian ini dengan penelitian yang diangkat 

penulis ialah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melihat peranan yang 

dilakukan oleh sebuah organisasi dalam menangani masalah di dalam 

negara. Dimana dalam hal ini baik penelitian ini maupun penelitian yang 

akan dilakukan penulis sama-sama menggunakan ILO sebagai subjek 

penelitian dan masalah pekerja anak sebagai objek penelitiannya. Namun 

berbeda dengan penelitian ini, penulis menggunakan lokasi penelitian dan 

isu yang berbeda, dimana penulis menggunakan isu Pekerja Rumah Tangga 

Indonesia sebagai objek penelitian. Penelitian ini digunakan penulis untuk 

membantu dalam memperoleh gambaran dan juga perbandingan dari 

langkah yang dilakukan ILO dalam menangani masalah pekerja anak.  

2.2 International Labour Organization (ILO) 

International Labour Organization atau disebut Organisasi Perburuhan 

Internasional dalam Bahasa Indonesia merupakan badan organisasi internasional 

di bawah PBB yang fokus dalam bidang ketenagakerjaan. ILO didirikan pada 



 
 

1919 berdasar bagian dari poin utama pada hasil konferensi perdamaian yaitu 

perjanjian Versailles yang dibuat pasca berakhirnya Perang Dunia I. Perjanjian ini 

pula yang menjadi pendorong berdirinya LBB (pendahulu PBB), liga antarbangsa 

yang mengusung prinsip kemanan kolektif dalam menjaga perdamaian dunia, 

yang menjadi induk dari ILO. Pendirian badan ini sebagai cerminan dari ide 

bahwa perdamaian universal yang abadi hanya dapat dicapai bila berdasar pada 

keadilan sosial.
40

 

Pendirian ILO digagas oleh komisi perburuhan yang diketuai oleh 

Samuel Gompers, ketua American Federation of Labour (AFL)  dan para wakil 

dari 9 negara yaitu Inggris, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Perancis, Polandia, 

Jepang, Kuba, dan Ceko.
41

 Pertemuan awal ini lah yang menjadi dasar ILO 

menjadi organisasi tripartit yang menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha, 

dan organisasi pekerja dalam satu tubuh badan eksekutif. Para pendiri ILO ini 

berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang lebih manusiawi serta 

berupaya memerangi ketidakadilan dan kemiskinan.
42

 Pada tahun 1944, ILO 

membentuk Deklarasi Philadelphia yang menyatakan bahwa pekerja/buruh 

bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) terutama hak 

ekonomi sebagai dasar dari prinsip keadilan sosial bagi pekerja.
43

  

ILO memiliki visi yang sesuai dengan motivasi dari pendiriannya yaitu 

untuk terus berupaya mendorong dan memberikan kesempatan baik untuk laki-

laki maupun perempuan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.
44

 Konsep 
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pekerjaan yang layak ini muncul dan berkembang berdasar pada isu 

mengembalikan keadilan HAM terutama di bidang ekonomi dan sosial.
45

 Keadaan 

ekonomi global yang memberikan dampak adanya ketimpangan ekonomi dan 

memberikan pengaruh negatif pada kesempatan seseorang dalam memperoleh 

pekerjaan yang layak. 

Dalam menjalankan visi ini, misi utama dari ILO ialah mempromosikan 

keadilan sosial bagi pekerja serta menghargai dan mengakui hak-hak asasi buruh 

secara internasional dan meneruskan misi dari para pendirinya bahwa perdamaian 

atas buruh sangat berdampak penting bagi kemakmuran.
46

 Dengan berfokus untuk 

terus berupaya mendorong dan memberikan kesempatan baik untuk laki-laki 

maupun perempuan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga produktif, 

dalam kondisi yang merdeka dan tanpa sistem perbudakan, setara, bermartabat, 

serta mengupayakan jaminan kesehatan.  

ILO diberikan mandat untuk merumuskan standar kebijakan 

ketenagakerjaan internasional dalam bentuk konvensi serta rekomendasi yang 

mengatur standar minimum dari hak dasar ketenagakerjaan, seperti kebebasan 

dalam berserikat, hak untuk berorganisasi, perundingan bersama, penghapusan 

kerja paksa, kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan, dan standar lain yang 

mengatur kondisi di seluruh permasalahan yang dialami oleh pekerja.
47

 Dalam 
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menjalankan mandatnya ILO juga bertugas untuk memastikan bahwa standar 

yang telah dibuat tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara anggota.
48

   

Mandat ILO tertuang dalam agenda terbesar ILO yaitu Agenda Pekerjaan 

Layak. Pekerjaan layak merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan 

kemakmuran untuk mencapai pembangunan yang setara dan berkelanjutan karena 

tak hanya berupaya meningkatkan kesempatan kerja, agenda ini juga berupaya 

untuk meningkatkan kualitas dari pekerjaan.
49

 Agenda pekerjaan layak berupaya 

untuk meningkatkan martabat dari pekerja, adanya persamaan hak, pemberian 

upah yang adil, dan juga menjamin adanya kondisi kerja yang aman.
50

 Pekerjaan 

layak menempatkan pekerja sebagai pusat dari pembangunan global dimana 

mereka dapat menyuarakan perlindungan atas hak mereka. Agenda ini memiliki 

empat tujuan strategis yaitu mempromosikan dan menjamin adanya realisasi atas 

prinsip-prinsip dan hak-hak standar dalam pekerjaan, mewujudkan adanya 

kesempatan yang besar untuk bentuk pekerjaan yang setara dan upah yang layak, 

meningkatkan adanya perlindungan yang diberikan oleh perusahaan atas 

kesejahteraan sosial untuk seluruh pekerjanya, dan adanya dialog sosial yang 

memperlihatkan adanya kebebasan untuk para pekerja untuk berserikat, 

menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka.
51

 

2.2.1 Struktur Organisasi International Labour Organization (ILO) 

Dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program, ILO 

memiliki struktur organisasi yang tripartit dimana organisasi ini memiliki 
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perwakilan dari tiga pihak yang berkepentingan dalam masalah 

ketenagakerjaan yaitu pemerintah negara, pemilik lapangan pekerjaan dan juga 

serikat pekerja. Struktur tripartit ini, ILO dapat mengakomodasi kepentingan 

dengan perspektif yang berbeda dari seluruh pihak untuk mendapatkan solusi 

dan kebijakan yang menguntungkan dan disepakati pihak-pihak tersebut.
52

 

Sistem ini menjadikan para perwakilan tersebut mendapatkan posisi yang 

sejajar dan suara yang sama dalam menetapkan standar tenaga kerja, 

mengembangkan kebijakan, dan menyusun program.
53

 Sistem ini juga 

memudahkan ILO untuk memahami pandangan yang berbeda mengenai 

permasalahan yang terjadi sehingga penentuan kebijakan dapat berimbang dan 

menunjang kemakmuran setiap buruh. ILO menyebarkan semangat tripartisme 

kepada seluruh anggota dengan mengadakan mengadakan forum pertemuan 

sebagai wadah meningkatkan hubungan relasi antar anggotanya.
54

 

ILO menjalankan tugasnya melalui tiga badan yang bekerja pada 

bidang yang berbeda dan merupakan gabungan dari anggota tripartit, yaitu : 

1. Konferensi Perburuhan Internasional
55

 

Badan ini merupakan badan tertinggi dalam pengambilan 

keputusan di dalam ILO dimana pada konferensi yang diadakan tiap tahun 

ini akan merumuskan dan menciptakan standar perburuhan internasional 

dalam bentuk konvensi dan rekomendasi. Badan ini juga mengawasi 

penerapan konvensi dan rekomendasi di tingkat nasional dengan mengkaji 
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laporan yang wajib diserahkan oleh para anggota, memilih pengurus, 

mendiskusikan anggaran belanja ILO dan memberikan persetujuan dan 

pedoman pada program yang akan berlangsung. Dalam pertemuannya tiap 

bulan Juni yang dilaksanakan di Jenewa, tiap negara anggota diwajibkan 

untuk mengirim delegasinya yang terdiri dari dua delegasi dari 

pemerintahan, satu delegasi pengusaha, satu delegasi dari serikat pekerja, 

dan para penasehatnya. 

2. Badan Pengurus
56

 

Badan ini merupakan badan eksekutif dari ILO yang melakukan 

pertemuan tiga kali dalam setahun dan memiliki tugas untuk mengambil 

keputusan pada kebijakan ILO, menentukan agenda Konferensi Perburuhan 

Internasional, mengadopsi rancangan program dan anggaran organisasi yang 

akan diserahkan kepada badan konferensi, dan juga memilih Direktur 

Jenderal. Badan ini terdiri dari 56 anggota tetap (28 anggota pemerintah, 14 

pengusaha, dan 14 pekerja) dan 66 anggota perwakilan (28 anggota 

pemerintah, 19 pengusaha, dan 19 pekerja) yang dipilih oleh badan 

konferensi tiap tiga tahun. Dengan sekitar 10 kursi anggota diduduki secara 

tetap oleh negara-negara industri yaitu Brazil, Tiongkok, Perancis, Jerman, 

India, Italia, Jepang, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. 

3. Kantor Pusat ILO
57

 

Badan ini menjadi sekertariat permanen dari ILO dan merupakan 

tempat untuk seluruh kegiatan yang dilakukan oleh ILO dalam 
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mempersiapkan segala laporan dan dokumentasi di bawah pengawasan 

Badan Pengurus dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Laporan dan 

dokumentasi tersebut berupa kebijakan, management and reform, operasi 

lapangan dan kerja sama, laporan kepada Dirjen, administrative tribunal, 

dan asosiasi. Kantor perburuhan yang memiliki kantor pusat di Jenewa ini 

memperkerjakan sekitar 2.700  pegawai yang berasal dari lebih 150 negara 

dan juga memiliki 40 kantor cabang (country office) yang tersebar di seluruh 

dunia.  

Kantor pusat juga berperan dalam memberikan dukungan teknis 

dan administratif kepada kantor wilayah (regional office), dimana kantor 

wilayah merupakan agen utama dari ILO dalam melaksanakan program-

program kepada negara anggota dalam cangkupan wilayahnya. Kantor 

wilayah membawahi kantor cabang yang berada di negara-negara anggota 

sesuai dengan regional dari negara tersebut. Dan kantor cabang berperan 

dalam memastikan bahwa negara anggota ILO dapat menjalankan perjanjian 

internasional yang telah disepakati dan telah melaksanakan program yang 

telah dibentuk. Berikut merupakan letak kantor wilayah dari ILO : 

 Regional Afrika di Ethiopia 

 Regional Amerika dan Karibia di Peru 

 Regional Asia Pasifik di Thailand 

 Regional Eropa di Swiss 

 Regional Arab di Kuwait 

 

 



 
 

2.2.2 Sumber Pendanaan International Labour Organization (ILO) 

Sebagai organisasi internasional yang telah berpengalaman, ILO telah 

melakukan lebih dari 700 kerja sama teknis dengan lebih dari 80 negara dan 

bantuan dari 60 lembaga donor di seluruh dunia. Penggunaan dana dari 

sumbangan akan disesuaikan pada anggaran belanja tiap tahunnya. Dengan 

mekanisme pendanaan anggaran ini dimulai dari pembuatan rencana anggaran 

oleh Direktur Jenderal berdasar pada rencana program kegiatan yang akan 

dilaksanakan, pengajuan rencana anggaran ini kemudian diserahkan kepada 

badan pengurus untuk dikaji, dan kemudian akan ditetapkan dengan 

kesepakatan dalam Konferensi Perburuhan Internasional.
58

 

Dalam sistem pendanaan anggaran, ILO memiliki tiga sumber 

pendanaan utama :
59

 

1. Anggaran Teratur (Regular Budget) 

Merupakan dana kontribusi yang diberikan oleh negara-negara anggota ILO 

secara teratur yang nilainya ditentukan melalui kemampuan masing-masing 

negara sesuai dengan pendapatan perkapita. 

2. Anggaran Tambahan Teratur (Regular Budget Supplementary Account) 

Merupakan dana kontribusi yang diberikan secara sukarela dan teratur dari 

negara-negara donor yang juga merupakan anggota ILO, diluar dari iuran 

anggota. Negara pendonor memberikan dana ini dengan tujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dalam menyampaikan prioritasnya dalam 
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rancangan anggaran pendanaan ILO. Belgia dan Belanda telah menjadi 

pendonor tetap anggaran ini dalam beberapa tahun terakhir 

3. Anggaran Ekstra Program Kerja sama Teknis (Extra-Budgetary Technical 

Cooperation Programmes) 

Merupakan dana kontribusi dari donor untuk dialokasikan pada proyek-

proyek tertentu, dengan waktu yang ditentukan, serta wilayah geografis 

tertentu.  Donor ini bisa berasal dari negara anggota, organisasi 

internasional lain, maupun sumber-sumber lainnya. 

2.2.3 ILO Country Office Jakarta 

Jakarta menjadi salah satu kota yang memiliki country office ILO 

yang berada dibawah kantor regional ILO Asia Pasifik. Kantor cabang ILO ini 

bertugas untuk menjalankan dan mengawasi program serta proyek ILO untuk 

wilayah Indonesia dan Timor Leste. Kantor cabang ILO Jakarta berlokasi di 

Menara Thamrin, lantai 22, Jalan M.H. Thamrin Kavling 3, Jakarta Pusat. 

Tabel 2 Daftar Staf CO Jakarta 

Jabatan Nama 

Director Mr. Francesco d’Ovidio 

Deputi Director Ms. Michiko Miyamoto 

Programme Officer Ms. Lusiani Julia 

Programme Officer Ms. Dyah Retno P. Sudarto 

Programme Officer Mr. Irham Ali Saifuddin 

National Programme Co. Worker Activities Mr. Soeharjono 

National Programme Co. Timor Leste Ms. Lita Octavia 

Programme Officer for HIV/AIDS Ms. Grace Monica Halim 

Junior Proffesional Officer Social Protection Mr. Wenamgua Gregoire Y 

Media Relations/Information Officer Ms. Gita Lingga 

Programme/IT Assistant Mr. Wianto Lim 

Public Information Assistant/Documentalist Ms. Budi Setiawati 

Administrative/Finance Officer Ms. Mega Dewi Tan 

Finance Assistant Ms. Sam Iriana Buchari 



 
 

Administrative/HR Assistant Ms. Hermawaty Misnan 

Secretary to the Director Ms. Mulyani Fellasari 

Secretary/Registry Ms. Ida Farida 

Project Officer : 

- ASEAN Triangle  

- InSIGHT 

- PROPEL 

- SIRESUP 

- Labour Standard Global Supply Chain 

- SCORE 

- PROMISE IMPACTS 

- DW4FS 

- PROMOTE 

- Better Work Indonesia 

 

Mr. Albert Y. Bonasahat 

Ms. Georginia M. Pascual 

Ms. Santy Otto 

Mr. Aidil Azhari  

Mr. Christianus Panjaitan 

Mr. Januar Rustandie 
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Indonesia dan ILO telah menjalin kerja sama sejak Indonesia menjadi 

anggota ILO pada 2 Juni 1950. ILO membangun kerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan 

juga tiga konfederasi serikat pekerja yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

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

dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
60

 Kerja sama antara 

Indonesia dengan ILO ini terus berupaya mempromosikan pekerjaan yang 

layak untuk semua melalui pelaksanaan program dan proyek terkait 

permasalahan yang disepakati. Perkembangan kerja sama ini tak hanya 

mengatasi masalah pengangguran yang meningkat, tapi juga masalah kondisi 

kerja dan adminitrasi ketenagakerjaan yang efektif dan bermatabat. 

Mandat ILO ialah mempromosikan kesempatan kerja bagi semua 

untuk memperoleh pekerjaan layak. Mandat ini diterjemahkan dalam Program 

Pekerjaan Layak Nasional sebagai kontribusi ILO di Indonesia dan pakta ini 

merupakan komitmen yang dibangun bersama antara pemerintah, pengusaha, 

                                                           
60 ILO, Sekilas ILO di Indonesia, hal 3 diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_116236.pdf diakses pada 15 April 2016 
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dan pekerja untuk dapat menempatkan ketenagakerjaan dan juga jaminan sosial 

sebagai prioritas dari segala bentuk kebijakan.
61

 Fungsi dari pakta ini ialah 

sebagai kerangka program jangka menengah untuk kegiatan yang akan ILO 

lakukan di Indonesia. Dalam pakta ini ditegaskan tiga bidang yang 

diprioritaskan yanitu mengenai penciptaan lapangan kerja, hubungan industrial 

dan perlindungan sosial.
62

  

Dalam target perlindungan sosial untuk semua, ditetapkan bahwa ILO 

akan berkontribusi dalam penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk 

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan juga 

mengenai peningkatan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan 

program perlindungan pekerja migran dan pekerja rumah tangga Indonesia.
63

 

Sebagai upaya ILO dalam menjalankan fokus kerja peningkatan kerja yang 

layak bagi pekerja rumah tangga di Indonesia sehingga dapat mengurangi dan 

menahan meningkatnya pekerja anak dalam lingkup ini, ILO menjalankan 

Proyek PROMOTE. 

2.3 Proyek PROMOTE : Decent Work for Domestic Workers to End Child 

Domestic Work 

Proyek PROMOTE merupakan proyek nasional dalam bentuk dukungan 

praktis untuk Indonesia yang dilakukan oleh ILO dibawah IPEC (program 

kerjasama teknis mengenai pekerja anak terbesar di dunia). IPEC 

memperjuangkan penghapusan segala bentuk pekerja anak dengan memberikan 
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dukungan teknis pada proyek yang dilakukan oleh organisasi nasional dan juga 

memberikan bantuan finansial sebagai salah satu bentuk dukungan tidak 

langsungnya dengan tujuan untuk mencegah pekerja anak, memindahkan anak-

anak dari lingkungan kerja berbahanya, memberikan rehabilitasi dan alternatif 

pada mantan pekerja anak.
64

 Salah satu bentuk pekerjaan yang tidak lagi jadi 

fenomena baru di Indonesia dengan tingkat pekerja anak perempuan yang sangat 

tinggi ialah bekerja pada sektor rumah tangga.  

IPEC telah mengadakan beberapa proyek berkaitan dengan penanganan 

masalah pekerja rumah tangga anak di indonesia seperti Global Programme to 

Combate CDW (2001-2003) dan Pecegahan dan penghapusan eksploitasi pekerja 

rumah tangga anak melalui pendidikan dan pelatihan di Asia Tenggara (2004-

2006).
65

 Program-program yang telah dijalankan telah menghasilkan sejumlah 

peningkatan perhatian pemerintah dan masyarakat meskipun belum menghasilkan 

perubahan besar. Pada tahun 2003, 132 orang pekerja rumah tangga anak (usia 15-

18 tahun) telah diikutsertakan dalam pelatihan, 24 anak (usia dibawah 15 tahun)  

dibebaskan dari pekerjaan rumah tangga mereka dan juga pemberian bantuan 

keuangan agar dapat bersekolah kembali.
66

 Masih banyak target penghapusan 

pekerja rumah tangga anak yang belum tercapai, hal ini dikarenakan belum 

adanya ketentuan yang jelas dalam mengatur pekerjaan yang layak bagi pekerja 

rumah tangga, sehingga belum dapat mencegah masuknya pekerja anak dalam 

sektor ini. Untuk mengatasi masalah ini, organsisasi pekerja rumah tangga 
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sebenarnya juga telah melakukan advokasi reformasi hukum dan perlindungan 

dengan membentuk aliansi, namun kapasitas organisasi dalam melaksanakan hal 

ini masih terbatas dan sangat perlu ditingkatkan. Dengan melihat hal inilah, 

Proyek PROMOTE ini dilaksanakan sebagai komitmen Pemerintah Indonesia dan 

juga ILO dalam penghapusan pekerja rumah tangga anak. 

Proyek ini didanai oleh United States Department of Labor (USDOL) 

dengan total anggaran USD 4,999,970. USDOL sendiri merupakan salah satu 

pendonor besar yang berkontribusi dalam anggaran teratur ILO yang fokus pada 

penghapusan pekerja anak dan berkontribusi dalam IPEC sejak 1992.
67

 Proyek ini 

dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun yaitu pada 1 Maret 2014 hingga 31 

Desember 2016. Proyek PROMOTE bekerja sama dengan sejumlah mitra utama 

di tingkat nasional dan regional, yaitu : 

 Kementerian Tenaga Kerja  

 Jaringan Nasional Advokasi PRT (JALA PRT) 

Organisasi pekerja rumah tangga yang menjadi tempat berorganisasi para 

pekerja rumah tangga yang terdiri dari 26 lembaga swadaya masyarakat dan 

individu.  

 Komite Aksi Perlindungan PRT dan Buruh Migran (KAPPRT-BM) 

Organisasi serikat yang merupakan konfederasi dari 3 serikat pekerja yaitu 

KSPI, KSPSI, dan KSBSI.  

 Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) 

                                                           
67 ILO, 2014, United States Government ILO Cooperation, diakses dari 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

exrel/documents/genericdocument/wcms_237562.pdf diakses pada 3 Januari 2017 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/genericdocument/wcms_237562.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/genericdocument/wcms_237562.pdf


 
 

Program dan kegiatan jaringan yang dibentuk oleh IPEC bekerja sama 

dengan Lembaga Pengkajian Masyarakat dan Pembangunan (LPKP) dengan 

anggota lebih dari 60 LSM di Indonesia. 

 International Domestic Workers Federation (IDWF) 

 Kantor Regional ILO Asia Pasifik 

Proyek PROMOTE ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi adanya 

pekerja rumah tangga anak secara signifikan dengan jalan mengembangkan 

kapasitas kelembagaan dari organisasi pekerja rumah tangga untuk dapat 

mempromosikan pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga.
68

 Dalam 

pelaksanaan proyek ini, PROMOTE melakukan strategi baik dalam tingkat 

nasional dan provinsi, juga melaksanakan strategi pada tingkat regional.  

Di tingkat nasional dan provinsi dengan bekerja sama dengan tiga koalisi 

strategis yaitu JALA PRT, KAPPRT-BM, dan JARAK, ILO-PROMOTE 

berupaya untuk mempengaruhi publik dan mengambil tindakan yang dibutuhkan 

dalam menangani pekerja rumah tangga anak serta mempromosikan pekerjaan 

layak bagi pekerja rumah tangga.
69

 Ketiga koalisi ini merupakan organisasi lokal 

yang membawahi lebih dari 150 anggota yang sangat aktif dalam mengangkat isu 

PRT/PRTA baik di tingkat provinsi maupun nasional di seluruh Indonesia. 

Melalui kerjasama dalam proyek ini, ILO-PROMOTE berupaya dalam 

membangun dan meningkatkan kapasitas dari organisasi pekerja rumah tangga 

yang sesuai dengan Konvensi ILO No 189 mengenai Pekerjaan Layak bagi PRT, 

No 138 mengenai Usia Minimum Bekerja, dan No 182 mengenai Penghapusan 

                                                           
68 ILO. 2015,  Program  ILO di Indonesia: Capaian 2015. Hal 49, diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/ 
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BPTA. Strategi nasional ini mencangkup beberapa komponen utama yang 

menjadi bentuk langkah-langkah dalam pelaksanaan Proyek PROMOTE, yaitu :
70

 

1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kerja layak bagi pekerja rumah 

tangga dan penghapusan pekerja rumah tangga anak. 

Proyek PROMOTE menjalankan agenda kegiatan yang mendukung 

para mitranya melaksanakan tujuan peningkatan kesadaran masyarakat luas 

mengenai bentuk pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga dan 

meningkatkan pengenalan standar usia layak kerja untuk mengatasi adanya 

pekerja rumah tangga anak. Target dari kegiatan ini tak hanya masyarakat 

umum tapi juga para pekerja rumah tangga dan juga keluarga yang bertindak 

sebagai majikan mereka. PROMOTE juga akan berusaha untuk mendorong 

terjadinya kerjasama dan kemitraan dengan berbagai aktor yang memiliki 

peranan penting dalam menjalankan tujuan proyek, seperti serikat pekerja 

rumah tangga, serikat guru, agen penyalur tenaga kerja, jurnalis, media dan 

telekomunikasi, dan masyarakat terutama kaum muda. Dari kerja sama ini, 

Proyek PROMOTE akan menjangkau beragam titik penting yang dapat 

membantu mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT, sehingga dapat 

berpengaruh pada upaya penghapusan PRTA. Dengan penjangkauan terhadap 

berbagai lapisan masyarakat, kemitraan ini dapat membantu adanya perubahan 

sikap serta pandangan budaya masyarakat berkaitan dengan PRT dan juga 

PRTA. 
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2. Peningkatan kapasitas organisasi pekerja rumah tangga. 

Proyek PROMOTE juga merancang dan menerapkan Rencana Aksi 

Bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi PRT. Elemen 

penting yang dijadikan strategi pelaksanaan komponen ini ialah dengan 

memastikan organisasi-organisasi pekerja rumah tangga yang menjadi mitra 

dapat memberdayakan PRT dan juga PRTA untuk dapat melaporkan kasus-

kasus eksploitasi dan diskriminasi kepada otoritas terkait dan penyedia layanan 

sosial serta dapat melakukan advokasi untuk dapat meningkatkan adanya 

perlindungan hukum bagi mereka dan penegakkan hukum sesuai dengan 

perundangan yang berlaku. 

3. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Proyek PROMOTE juga telah mengembangkan sebuah model 

percontohan atas sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan 

untuk memberikan pekerja rumah tangga akses untuk layanan atas pendidikan, 

sosial dan hukum yang mungkin mereka butuhkan dalam lingkup kerjanya. 

Sistem ini juga dapat digunakan sebagai untuk mendokumentasikan dan 

melaporkan kasus-kasus yang dialami oleh mereka, mengumpulkan informasi 

dan kajian atas isu yang sedang diangkat. Sistem ini dilaksanakan dengan 

menggunakan metode komunikasi melalui ponsel yang mencangkup segala 

jenis ponsel dan operator. 

4. Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang dijadikan 

strategi utama dari Proyek PROMOTE dan hal ini akan dipromosikan oleh 

seluruh komponen kegiatan untuk memastikan setiap kegiatan dapat terjadi 



 
 

sharing knowledge dan juga adanya akses informasi yang baik serta dapat 

membantu adanya keberlanjutan kegiatan seperti proyek ini dalam waktu 

jangka panjang. 

Pada tingkat regional, melalui kemitraan dengan organisasi regional yaitu 

IDWF dan kantor regional ILO Asia Pasifik, Proyek PROMOTE melakukan 

strategi regionalnya untuk mempromosikan pembangunan kapasitas, berbagi 

pengetahuan, dan menggalang serikat pekerja untuk meningkatkan perlindungan 

dan pengakuan terhadap pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga dan 

pencegahan pekerja rumah tangga anak.
71

 Melalui strategi regional ini, Proyek 

PROMOTE dapat meningkatkan kapasitas regional dengan membuat susunan 

manual pelatihan, pengembangan kapasitas pelatihan, penyusunan laporan 

mengenai praktik yang telah dilaksanakan di tiap negara, serta meningkatkan 

aliansi regional dengan melakukan pertemuan dan berbagi pengetahuan antar 

aktor yang fokus pada promosi pekerja layak bagi PRT dan upaya pengurangan 

PRTA. Strategi regional ini mencangkup beberapa komponen utama yang menjadi 

bentuk langkah-langkah dalam pelaksanaan Proyek PROMOTE, yaitu :
72

 

1. Meningkatkan kapasitas regional: pelatihan dan laporan mengenai bentuk 

praktik yang menjanjikan. 

Proyek PROMOTE dan IDWF melakukan sharing knowledge dan 

juga fertilisasi atas organisasi-organisasi pekerja rumah tangga di negara-

negara lain yang berada pada lintas selatan-selatan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kapasitas organisasi ini. 
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2. Meningkatkan aliansi regional: lokakarya dan berbagi pengetahuan. 

Proyek PROMOTE melaksanakan lokakarya regional yang diadakan 

oleh biro kegiatan pekerja ILO dengan mengundang serikat pekerja, organisasi 

PRT, dan juga pemangku kepentingan lain untuk membahas dan juga berbagi 

pengetahuan bentuk pendekatan yang inovatif yang berguna dalam pelaksanaan 

strategi promosi pekerjaan layak bagi PRT sehingga secara efektif dapat 

menghapuskan adanya PRTA, juga membahas mengenai strategi-strategi yang 

dapat digunakan untuk mendukung terlaksananya Konvensi ILO No 189 di 

Indonesia. 

2.3 Argumen Utama 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka argumen utama yang penulis 

berikan yaitu ILO melalui Proyek PROMOTE berupaya mempromosikan 

pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga dengan melaksanakan agenda kegiatan 

sesuai dengan komponen-komponen strategi nasional dan regional yang telah 

dibentuk sehingga dapat menangani masalah pekerja rumah tangga anak di 

Indonesia. 

  



 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian 

yang menggambarkan suatu masalah, gejala, keadaan, ataupun peristiwa yang 

sistematis dengan menggunakan konsep yang telah dipilih. Pada penelitian ini, 

penulis mendeskripsikan mengenai peran International Labour Organization 

melalui Proyek PROMOTE dalam menangani masalah pekerja rumah tangga anak 

di Indonesia. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Fokus penelitian ini pada peran organisasi internasional dalam 

menangani permasalahan pekerja rumah tangga anak di Indonesia. ILO sebagai 

organisasi internasional dibawah naungan PBB yang menangani ketenagakerjaan 

bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan masalah 

pekerja rumah tangga anak yang masih terjadi di Indonesia, dengan melaksanakan 

beberapa program kerja yang tergabung dalam Proyek PROMOTE yang 

dilaksanakan pada rentang tahun 2014 hingga 2016. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka dan studi literatur dengan mengumpulkan data yang bersifat 

sekunder. Data sekunder merupakan data-data literatur yang mendukung 



 
 

penelitian yang didapat dari buku, artikel, media online, jurnal, serta dilengkapi 

dengan informasi yang diperoleh dari internet yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, baik yang berasal dari situs resmi organisasi internasional ILO, badan 

pemerintah, ataupun lembaga-lembaga resmi lainnya. 

3.4 Teknik Analisa Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kategorisasi. Teknik ini digunakan sebagai alat untuk mengkategorikan peran ILO 

melalui Proyek PROMOTE berdasarkan kategori dari tiap variabel yang ada 

dalam teori peran organisasi internasional. Dengan penggunaan teknik analisis ini, 

penuli akan mendapatkan gambaran yang komprehensif terhadap peran dari ILO 

sebagai organisasi internasional dalam menangani pekerja rumah tangga anak 

melalui Proyek PROMOTE.  

3.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan penelitian ini disusun dalam 6 bab yang berfungsi untuk 

memfokuskan penelitian penulis. Mulai dari ketertarikan penulis hingga hasil 

penelitian mengenai peran organisasi internasional ILO dalam menangani masalah 

pekerja rumah tangga anak melalui Proyek PROMOTE, dengan sistematika 

penulisannya sebagai berikut:  

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini merupakan bab yang memaparkan latar belakang pemilihan topik yang 

merupakan akar dari pemilihan judul penelitian. Selain itu bab ini juga 



 
 

memaparkan fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan rumusan masalah, juga 

dijelaskan mengenai tujuan penelitian serta manfaat penelitian.  

BAB II : Kerangka Pemikiran 

Bab ini menjelaskan mengenai studi terdahulu yang digunakan oleh penulis dalam 

melihat dan memberikan gambaran pola dan relevansi dari penelitian lain dalam 

membantu  pertanyaan penelitian yang terdiri dari studi terdahulu, definisi konsep, 

operasionalisasi konsep, alur pemikiran penulis, dan argumen utama. Secara 

umum bab ini membahas mengenai uraian kerangka pemikiran dengan 

menggunakan konsep peran organisasi internasional dalam menjelaskan fenomena 

yang diangkat dalam penelitian ini. Argumen utama dalam penelitian ini berfungsi 

sebagai jawaban sementara dari pertanyaan penelitian yang kemudian akan 

dibuktikan kebenarannya dalam bagian pembahasan. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis, 

termasuk juga mengenai ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

analisa data yang akan penulis terapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

BAB IV : ILO dan Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia 

Bab ini merupakan bab yang menyajikan data-data yang penulis gunakan sebagai 

bahan penelitian. Data kualitatif yang mendukung penyelesaian skripsi, yakni data 

berupa kondisi serta permasalahan pekerja rumah tangga anak di Indonesia dan 

profil ILO yang berkaitan dengan penanganan masalah pekerja anak. 

 



 
 

 

BAB V : Analisis Peran ILO dalam Menangani PRTA di Indonesia 

Bab ini merupakan bab yang menyajikan data-data yang dikumpulkan dan diolah 

dan digunakan sebagai bahan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian. 

Bab ini merupakan bagian puncak dari penulisan skripsi, yang mana bab ini akan 

menjelaskan pembuktian dari hipotesa yang ditulis oleh penulis.  

BAB VI : Kesimpulan 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penulis dalam seluruh hasil pembuatan skripsi. 

Mencakup menjelaskan secara singkat dari latar belakang, konsep, pembuktian 

data dan hasil kesimpulan. 

  



 
 

BAB IV 

PERMASALAHAN PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DI INDONESIA 

 

Salah satu isu yang diangkat oleh ILO ialah masalah pekerja anak yang 

masih terjadi di banyak bidang pekerjaan. Maka dari itu pada bab ini juga 

membahas mengenai pentingnya penyelesaian masalah pekerja anak ini, terutama 

pada bidang pekerja rumah tangga yang masih dihadapi oleh kondisi kerja yang 

masih belum mendapatkan persamaan hak dan standarisasi pekerjaan yang layak 

hingga memunculkan pekerja rumah tangga anak. Harapannya melalui bab ini, 

pembaca dapat memahami mengenai permasalahan kondisi yang dihadapi oleh 

pekerja rumah tangga anak di Indonesia. 

4.1 Pekerja Anak 

Pekerja anak menjadi salah satu masalah besar dalam bidang perburuhan 

yang mendapat perhatian serius dari ILO. Organisasi ini pun telah merumuskan 

konvensi yang membahas mengenai penghapusan pekerja anak yaitu melalui 

konvensi ILO No 138 Tahun 1973 mengenai batasan usia minimal kerja dan 

konvensi ILO No 182 Tahun 1999 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 

untuk anak. Berdasarkan dua konvensi tersebut, ILO mengklasifikasikan masalah 

pekerja anak dalam 4 bentuk : 

1. Anak yang terlibat aktif dalam ekonomi 

Kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang secara aktif terlibat dalam 

kegiatan ekonomi sebagai bentuk pekerjaan mereka, termasuk anak-anak yang 

melakukannya untuk memperoleh penghasilan baik bekerja dalam sektor 



 
 

formal maupun informal, yang bekerja sehari penuh atau hanya setengah hari 

dengan bentuk pekerjaan yang sesuai kemampuannya.
73

 Anak-anak yang 

masuk dalam kategori ini ialah anak yang berusia 5-17 tahun.  

2. Pekerja anak 

Kegiatan yang dilakukan anak dibawah usia 17 tahun yang melakukan 

pekerjaan hingga merampas masa kanak-kanak mereka, pengembangan 

kemampuan, harga diri, martabat, kebutuhan akan pendidikan, dan 

membahayakan fisik dan mental mereka.
74

  

3. Pekerjaan yang berbahaya 

Anak-anak yang berada dalam bentuk ini digolongkan oleh ILO sebagai anak 

yang bekerja dengan memforsir fisik mereka, menjadi objek dari pelecehan 

seksual, mereka yang bekerja di lepas pantai, termasuk juga anak-anak yang 

bekerja di sektor industri seperti pertambangan, kimia, dan baja.
75

 Berdasarkan 

pada laporan ILO, umumnya anak-anak usia diantara 15-17 tahun yang terlibat 

dalam pekerjaan yang berbaya ini, namun tidak menutup kemungkinan terdapat 

anak-anak dibawah usia 15 tahun yang juga terlibat pada bentuk pekerjaan ini. 

4. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 

Bentuk pekerjaan dalam bentuk ini didefinisikan sebagai segala bentuk 

perbudakan, perdagangan anak, pengerahan paksa dalam konflik bersenjata, 

penggunaan anak dalam aksi pornografi, pemanfaatan anak dalam kegiatan 

terlarang seperti dalam perdagangan narkoba, serta pekerjaan yang sifat dan 
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kondisi kerjanya dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan moral 

anak.
76

 Dalam bentuk pekerjaan ini tidak boleh terdapat anak usia dibawah 18 

tahun yang bekerja di dalamnya, namun pada laporannya ILO mengatakan 

masih banyak terdapat anak usia 15-17 tahun yang bekerja dalam bentuk ini. 

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini merupakan bentuk 

pekerjaan yang menjadi perhatian khusus karena merupakan bentuk pelanggaran 

hak anak yang sangat serius dan sangat erat dengan indikasi terjadinya 

kriminalitas. Bentuk-bentuk pekerjaan ini dibagi dalam 5 kategori yaitu :
77

 

1. Perdagangan Anak 

Terdapat sekitar 1,2 juta anak yang menjadi korban perdagangan anak di dunia. 

Dengan kebanyakan anak laki-laki diperdagangkan pada sektor komersil 

bidang pertanian sebagai buruh maupun masuk dalam bagian perdagangan dan 

produksi obat-obatan terlarang. Sedangkan dalam kasus perdagangan anak 

perempuan lebih banyak diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. 

2. Anak yang dipaksa bekerja 

Wilayah Asia Pasifik memiliki jumlah pekerja anak terbanyak dalam kategori 

ini, terdapat sekitar 5,5 juta jiwa anak dari total 5,7 anak di seluruh dunia yang 

dipaksa bekerja dalam berbagai sektor. Sisanya sekitar 250.000 anak terpaksa 

bekerja di wilayah Amerika Latin dan Kepulauan Karibia. 

3. Anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata 
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Merupakan anak-anak yang secara paksa menjadi bagian dalam kegiatan 

konflik, mereka dipekerjakan sebagai pengantar pesan, mata-mata, pengangkut 

barang, penjaga mobil senjata, dan tukang masak. Diperkirakan terdapat 

300.000 anak yang terlibat dalam konflik bersenjata di dunia. Anak-anak dapat 

menunjukkan peran tentara yang lebih efisien daripada orang dewasa, 

semangat yang tinggi, dapat memainkan peran ganda sebagai kombatan dan 

juga sebagai pengantar barang atau pesan, selain itu juga tidak mudah dikenali, 

dan yang paling menguntungkan adalah bahwa pola pikir anak-anak lebih 

mudah dimanipulasi.  

4. Anak yang terlibat dalam prostitusi dan pornografi 

Terdapat setidaknya 1,8 juta anak-anak yang menjadi pekerja di bidang 

prostitusi dan pornografi ini di seluruh dunia, terutama terjadi di wilayah 

Amerika Latin, Kepulauan Karibia, dan Asia Pasifik. Bahkan permasalahan ini 

dianggap lazim dan memiliki bentuk yang berbeda di tiap wilayah. Eksploitasi 

seksual ini sangat berkaitan erat dengan permintaan yang tinggi dari para turis. 

Anak-anak yang menjadi korban dalam lingkup prostitusi ini berada di usia 15-

17 tahun. 

5. Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan gelap 

Terdapat sekitar 600.000 anak-anak yang berada pada kegiatan perdagangan 

gelap ini. Mereka biasanya dipekerjakan dalam perdagangan obat terlarang dan 

juga kasus prostitusi. 

Dalam sisi jumlah masih belum ada data pekerja anak yang dapat 

meyakinkan semua pihak. ILO terus memantau perkembangan jumlah pekerja 

anak di dunia dan menemukan terdapat penurunan jumlah namun masih belum 



 
 

signifikan. Pada tahun 2000, ILO merilis terdapat sekitar 246 juta pekerja anak di 

dunia yang berada pada usia 5-17 tahun.
78

 Dan pada tahun 2004, ILO kembali 

merilis data jumlah pekerja anak yang cukup mengalami penurunan menjadi 222 

juta. Penurunan banyak terjadi pada rentang usia 5-14 selama periode 2000-2004 

ini.  

Grafik 1. Jumlah Pekerja Anak di Dunia 2000-2004 

 

Pada 2008 ILO bekerja sama dengan SIMPOC (Statistical Information 

and Monitoring Programme on Child Labour) dan Understanding Children Work 

kembali merilis survey dengan menyediakan data anak yang terlibat dalam 

ekonomi secara aktif, pekerja anak, dan pekerja anak yang bekerja pada kondisi 

terburuk berdasarkan wilayah dan bentuk pekerjaan.
79

 Meski telah terdapat data 

mengenai jumlah pekerja anak dalam kondisi pekerjaan terburuk, namun masih 

sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas dikarenakan oleh sumber yang 

masih terbatas. Dalam kategori ini terdapat sekitar 171 juta anak yang berada di 
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usia 5-17 tahun. Dengan total estimasi pekerja anak secara menyeluruh pada 2008 

sekitar 215 juta jiwa.  

Grafik 2 . Jumlah Pekerja Anak di Dunia 2004-2008 

 

ILO terus memperbarui laporan mengenai jumlah pekerja anak global 

dan yang laporan terakhir yang telah ILO rilis menujukan tren jumlah pekerja 

anak di dunia terus menurun. Pada tahun 2012, jumlah pekerja anak mengalami 

penurunan sekitar 47 juta dari survey terakhir tahun 2008, menjadi 168 juta 

pekerja anak. Penurunan terbanyak terlihat pada anak-anak yang berada di usia 5-

14 tahun yaitu sekitar 32 juta dan pada bentuk pekerjaan terburuk di usia 15-17 

tahun sebesar 15 juta jiwa.  

Grafik 3. Jumlah Pekerja Anak di Dunia 2008-2012 

 

Sumber: ILO, Marking Progress Againts Child Labour, hal 7-8 

Sumber: ILO, Marking Progress Againts Child Labour, hal 7-8 



 
 

Menurunnya jumlah pekerja anak ini tidak terlepas dari peranan ILO 

dalam upaya mengurangi jumlah pekerja anak melalui program-program yang 

seperti ILO-IPEC yang memberikan panduan pada pemerintah, pekerja, dan 

asosiasi pengusaha untuk bersama-sama menganalisa sebab dan mencegah 

peningkatan masalah pekerja anak serta mengatasi dampak yang terjadi dari 

masalah tersebut. ILO-IPEC juga memiliki program yang terikat waktu dengan 

fokus yang disesuaikan dengan masalah mendesak yang terjadi di suatu negara. 

4.2 Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia 

Pekerja rumah tangga menjadi salah satu dari sedikit pilihan pekerjaan 

yang tersedia bagi jutaan perempuan bahkan anak-anak demi mencukupi 

perkenomian mereka ataupun keluarganya. Mereka melaksanakan pekerjaan 

membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak, merawat lansia, mengurus 

pakaian dan melakukan tugas-tugas lain yang jasanya dibutuhkan oleh banyak 

orang untuk rumah tangga pribadi. Namun, pekerja rumah tangga seringkali 

kurang mendapatkan pengakuan sosial dan perlindungan hukum, tak seperti yang 

telah dinikmati oleh pekerja lain. Pekerjaan tersebut masih berada pada 

lingkungan privat, tidak memiliki pengaturan, dan masih tertutup dari pengamatan 

masyarakat. Pekerjaan ini sering disebut sebagai “pembantu” dan bukan “pekerja” 

baik oleh masyarakat maupun pemerintah, sehingga gambaran seperti ini sangat 

merugikan bagi mereka karena terkesan pekerjaan rumah tangga ini tidak perlu 

dibayar.
80
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Di Indonesia, hingga saat ini jasa para pekerja rumah tangga tidak 

dianggap sebagai pekerjaan formal, namun hanya sebagai hubungan informal 

antara pekerja dan majikan.
81

 Dikarenakan tak ada aturan dalam hubungan ini, 

pekerja rumah tangga sering mengalami perlakuan yang tidak adil. Tidak adanya 

upah minimum, bekerja tanpa uraian pekerjaan dan juga jam kerja yang jelas, 

libur mingguan, kontrak kerja, dan juga layanan kesehatan tidak mereka rasakan.
82

 

Pemenuhan akan hak dasar seperti ini seluruhnya bergantung pada majikan. Para 

pekerja rumah tangga ini dibutuhkan namun masih minim perlindungan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ruwaida Noor dalam 

riset berjudul “PRT dan Perbudakan Modern: Potret Suara PRT dan Majikan” 

menemukan fenomena bahwa ada kecenderungan majikan akan bersikap 

inkosistensi dalam menyikapi kebijakan perlindungan pekerja rumah tangga. 

Posisi hubungan pekerja rumah tangga dengan majikan masih dimaknai sebagai 

relasi sosial, bukan relasi ekonomi/kerja.
83

 Sehingga para majikan menganggap 

bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerjaan yang ringan dan soal pekerjaan 

lebih baik dibicarakan langsung antara majikan dan pekerja rumah tangga 

berdasarkan atas kekeluargaan.  

Demikian rendahnya harga tawar tenaga dari pekerja rumah tangga ini, 

menyebabkan fenomena dimana rumah tangga dengan perekonomian rendah pun 

dapat memperkerjakan pekerja rumah tangga. Misalnya hal ini terjadi di sebuah 

keluarga pasangan buruh yang tinggal rumah petak di daerah industri Pasar 
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Kemis, Tangerang. Dengan hanya bergantung pada upah mereka yang besarnya 

sedikit di atas upah minimum, mereka dapat mempekerjakan pekerja rumah 

tangga untuk menjaga anak mereka sewaktu mereka bekerja.
84

 Hal ini mungkin 

terjadi karena pasangan buruh ini ternyata memperkerjakan pekerja rumah tangga 

anak dengan memberikan imbalan upah yang jauh lebih rendah dari pekerja 

rumah tangga dewasa. Dan kecenderungan memperkerjakan pekerja rumah tangga 

anak ini tidak hanya terjadi pada satu dua kasus saja, tapi juga terjadi di rumah-

rumah tangga lain bahkan juga pada keluarga yang mapan sekalipun.
85

 

Pekerja rumah tangga anak dibutuhkan dan menjadi pilihan karena sangat 

menjanjikan dalam berbagai alasan. pekerja rumah tangga anak dapat diatur dan 

tidak banyak menuntut sehingga majikan dapat membayar berapapun kepada 

mereka. Selain itu pekerja rumah tangga anak juga mudah untuk diajarkan dan 

diperintah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh majikan, tanpa ada protes 

ataupun perlawanan dari mereka. Dalam struktur hierarki pada tataran rumah 

tangga, pekerja rumah tangga anak masuk pada tataran yang paling bawah karena 

mereka sering kali ditempatkan sebagai pihak yang dikorbankan.
86

 Semakin muda 

usia, semakin tak ada aturan yang mengatur mengenai pekerjaan ini, semakin 

rawan diskriminasi yang terjadi. 

Alasan mereka bekerja pada umumnya untuk membantu perekonomian 

orang tua dan menjadi sebuah kebanggaan bila dapat memberikan sesuatu kepada 
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orang tua mereka.
87

 Para pekerja rumah tangga anak ini beranggapan bahwa 

menjadi pekerja rumah tangga merupakan alternatif yang lebih baik dari pada 

hanya menyusahkan orang tua. Untuk masuk ke lingkup pekerjaan ini tidak 

diperlukan pendidikan yang tinggi, tidak perlu keterampilan ataupun pengalaman 

khusus. Mereka tidak pernah memikirkan mengenai masalah yang akan terjadi 

bila melakukan kesalahan dan dampak yang akan dialami bila tidak dapat 

melakukan apa yang disuruh oleh majikan, ataupun bagaimana sikap dan sifat 

majikan yang akan mereka hadapi. Kasus yang sering terjadi pada pekerja rumah 

tangga anak disebabkan mereka tidak dapat mengoperasikan peralatan rumah 

tangga modern (kompor gas, mesin cuci, micro wave, vacum cleaner) karena 

kurangnya pemahaman, akibatnya pekerja rumah tangga anak rentan terhadap 

kekerasan.
88 

Keberadaan pekerja rumah tangga anak yang masih belum mendapat 

perhatian dan aturan khusus menjadikan mereka sebagai pekerjaan ini sebuah 

bentuk masalah besar yang harus dihadapi anak-anak di Indonesia. Berikut 

beberapa bentuk kasus sebagai gambaran tentang kondisi yang dapat dan telah 

dihadapi oleh para pekerja rumah tangga anak.
89 

 Kekerasan. Bentuk kekerasan yang dirasakan oleh pekerja rumah tangga 

anak pada umumnya sangat beragam dan membutuhkan penanganan yang 

berbeda, seperti kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan fisik yang 

dialami seperti ditampar, dijambak rambut, disetrika, dipukul, ditendang, 
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dibenturkan ke tembok, disiram air panas, yang menyebabkan dampak yang 

bahkan dapat berakibat fatal, seperti kecacatan, patah tulang, dll. Kekerasan 

psikis yang dapat dialami seperti dimarahi, dicaci, dihina, dimaki, dibohongi, 

dll. Sedangankan bentuk dari kekerasaan seksual seperti dicium, dipeluk, 

diraba, diintip ketika mandi, dipegang bagian sensitif (tangan, payudara, 

paha, bokong, bahu dll.), diperkosa, dll. 

 Perdagangan Anak. Perdagangan anak merupakan proses pemindahan anak-

anak dari daerah asal mereka ke tempat tujuan kerja yang dilakukan dengan 

perekrutan secara paksa dan / atau penipuan atau bujuk rayu dengan janji 

diberikan pekerjakan layak dan gaji besar. Lalu mereka dikirim ke daerah 

tujuan baik transit di daerah tertentu dahulu ataupun langsung ke daerah 

tujuan yang berada di dalam atau di luar negeri dengan menggunakan 

dokumen palsu. Dengan adanya proses seperti ini, maka posisi anak sebagai 

pekerja menjadi lemah, sehingga sangat rentan terhadap kekerasan dan 

eksplotasi seperti gaji yang tidak dibayar tanpa adanya alasan yang jelas. 

Anak dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga biasanya hanya sebagai 

tahapan awal pekerjaan, beberapa kasus menunjukkan mereka dipaksa 

bekerja pada pekerjaan yang lebih buruk seperti menjadi pelacur. 

 Kerja Paksa. Biasanya kerja paksa sering dialami ketika anak sudah berada 

di tempat kerja dan mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaan itu meskipun 

mereka tidak menyukai. Sebagai contoh, misalnya melakukan semua atau 

sebagian pekerjaan tetapi tidak ada imbalan gaji, jam kerja melebihi 8 jam 

sehari, penahanan identitas diri dan berbagai bentuk pembatasan lainnya. 



 
 

Pada umumnya pekerja rumah tangga anak hanya diam saja, menerima, takut 

karena mendapat diancam. 

Memang tidak semua keadaan yang dialami pekerja rumah tangga anak 

akan seburuk yang digambarkan sebelumnya. Ada beberapa hal-hal baik yang 

mungkin dialami para pekerja rumah tangga anak ini. Misalnya mendapatkan 

majikan yang baik dan juga mau mendukung pekerja rumah tangga anak untuk 

maju dengan membantu memberikan pendidikan, pekerjaan yang ringan jika 

dibandingkan dengan bentuk pekerjaan lain dan memiliki waktu luang. Namun 

kondisi seperti ini sangat bergantung pada sikap dari majikan.  

Bila ditinjau dari definisi pekerja, PRT/PRTA masuk dalam kategori 

pekerja yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
90

 PRT/PRTA menjual jasanya untuk 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga pada penggunanya (majikan). Dengan 

demikian seperti layaknya pekerja lain maka seharusnya PRT/PRTA juga 

memiliki hak perlindungan yang sama.
91

 Hal ini juga seharusnya belaku pada 

penyebutan pekerja rumah tangga sebagai pekerja dan bukan sebagai sekedar 

pembantu saja. Sebutan pembantu merendahkan eksistensi karena fungsinya 

hanya diposisikan sebagai seorang yang membantu pekerjaan dan bukan sebagai 

pekerja.
92
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BAB V 

PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION MELALUI 

PROYEK PROMOTE : DECENT WORK FOR DOMESTIC WORKER TO 

END CHILD DOMESTIC WORK DALAM MENANGANI MASALAH 

PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DI INDONESIA 

 

Pada bab ini, penulis membahas mengenai peran yang dilakukan oleh 

International Labour Organization (ILO) dalam upaya menangani masalah 

pekerja rumah tangga anak yang masih membayangi sektor ini dengan 

meningkatkan standar pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga di 

Indonesia melalui proyek PROMOTE : Decent Work For Domestic Worker To 

End Child Domestic Work. Penulis dalam melihat peran ILO ini, mengkaji 

berdasarkan komponen-komponen strategi dari Proyek PROMOTE ini yang telah 

penulis paparkan pada BAB 2. Penjelasan pada bab ini ingin melihat secara jelas 

bagaimanakah peran ILO-PROMOTE yang membantu menangani masalah 

pekerja rumah tangga anak di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan.  

5.1 Strategi Nasional Proyek PROMOTE 

Sesuai dengan strategi yang digunakan, Proyek PROMOTE 

melaksanakan fokus kegiatannya dalam lingkup nasional dan provinsi di 

Indonesia, dengan mengambil beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, 

Lampung, dan Malang sebagai fokus wilayah yang banyak memiliki masalah 



 
 

pekerja rumah tangga.
93

 Wilayah ini dipilih karena merupakan daerah dengan 

pengguna jasa pekerja rumah tangga yang tinggi juga merupakan daerah dengan 

penyedia dan penyalur pekerja rumah tangga. ILO bekerja sama dengan mitra 

utama yaitu serikat pekerja rumah tangga (JALA-PRT dan KPPRT-BM) dan 

JARAK, serta aktor lain pada lingkup lokal yang memiliki peran penting seperti 

serikat guru, agen penyalur tenaga kerja, jurnalis, media dan telekomunikasi, dan 

masyarakat terutama kaum muda berupaya menjalankan serangkaian agenda 

kegiatan dilaksanakan sesuai dengan komponen strategi nasional yaitu : 

5.1.1 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kerja layak bagi PRT 

dan penghapusan PRTA 

Proyek PROMOTE menjalankan agenda kegiatan yang mendukung 

para mitranya melaksanakan tujuan peningkatan kesadaran masyarakat luas 

mengenai bentuk pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga dan 

meningkatkan pengenalan standar usia layak kerja untuk mengatasi adanya 

pekerja rumah tangga anak. 

A. Program Teman Remaja Teman Setara 

Kegiatan ini merupakan pertama kalinya dilakukan oleh ILO dan 

dilaksanakan bekerja sama dengan Yayasan Kampung Halaman di 

sejumlah SMA Jakarta dan Makasar. Program ini mengajak siswa untuk 

mengenal apa dan siapa itu pekerja rumah tangga, bagaimana kondisi kerja 

PRT/PRTA di Indonesia dan hak dasar yang seharusnya PRT/PRTA 

peroleh. Dalam program ini juga dilakukan pemilihan sejumlah murid 
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yang akan diminta untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT 

melalui video. Setelah melalui sejumlah seleksi terpilih sekitar 25 remaja 

usia 12-17 tahun yang dipilih dari ratusan remaja untuk melakukan 

kegiatan pembuatan video diary dan cerita foto tentang pengalaman dan 

pandangan mereka selama berinteraksi dengan pekerja rumah tangga anak 

yang ada di rumah mereka.
94

.  

Dalam karyanya, para remaja ini memperlihatkan peran pekerja 

rumah tangga dalam kehidupan mereka, bagaimana perjuangan dan 

harapan dari para pekerja rumah tangga. Tujuan dari program ini ialah 

memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai bagaimana kondisi dari 

PRT/PRTA dan mengenalkan pekerjaan layak untuk pekerjaan mereka 

agar dapat mengurangi kemungkinan pelecehan dan eksploitasi, serta 

meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap pekerja rumah tangga. 

Peluncuran dari 9 video dan cerita foto dari program ini bertajuk 

Sembilan Cerita Persahabatan Kami dan Pekerja Rumah Tangga diadakan 

di Jakarta pada hari peringatan menetang pekerja anak dunia, 12 Juni 

2015.
95

 Pemutaran video dan foto bercerita ini juga dilakukan di berbagai 

sekolah dan universitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Jawa Timur, 

Sulawesi Selatan, dan Lampung. Lebih dari 600 penonton juga menghadiri 

peluncuran ini, termasuk pejabat pemerintah, serikat pekerja, akademisi, 
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pengusaha, guru, siswa, media massa, dan masyarakat. Video ini juga bisa 

kita lihat di http://www.ilo.org/jakarta/info/ WCMS_528517/lang--

en/index.htm.  

Dari cerita yang mereka buat ini juga menjadi salah satu alat 

dalam meningkatkan kesadaran akan masalah yang dihadapi oleh pekerja 

rumah tangga dan rasa prioritas masyarakat mengenai kontribusi yang 

dilakukan oleh para pekerja rumah tangga sehingga apa yang mereka 

lakukan harus diakui sebagai bentuk pekerjaan. Fifit Tuffahati, salah satu 

remaja yang terlibat dalam program ini, mengakui sekarang telah lebih 

menghargai profesi pekerja rumah tangga. "Mereka tidak hanya pahlawan 

bagi keluarga mereka, tetapi juga pahlawan bagi orang lain," katanya. Aji 

Pangestu, peserta lain, menyadari bahwa pekerja rumah tangga harus 

diakui sebagai pekerja. "Pekerja rumah tangga adalah pekerja dan mereka 

harus memiliki jam kerja tertentu, deskripsi pekerjaan yang layak dan 

memiliki hak yang sama seperti pekerja lainnya."
96

  

Pada saat pemutaran, komitmen untuk menghargai peran pekerja 

rumah tangga juga dibahas. Kontribusi nyata juga dilakukan oleh para 

mahasiswa dari Jurusan Administrasi Publik Universitas Lampung dengan 

ikut terlibat mempromosikan dengan jalan menjadi guru sukarelawan dan 
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pelatih keterampilan di sekolah-sekolah pekerja rumah tangga di Lampung 

yang dikelola oleh LSM Damar.
97

 

B. Kurikulum Pedoman untuk Pendidik: Upaya Penghapusan PRTA 

ILO-PROMOTE bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI) membentuk pedoman kurikulum untuk mengembangkan 

kapasitas guru dalam upaya pencegahan dan penghapusan pekerja rumah 

tangga anak. ILO dan PGRI berkomitmen bahwa pendidikan merupakan 

hal penting sebagai salah satu cara dalam mengatasi pekerja anak. Anak-

anak yang masih terus bersekolah, bukan hanya dapat terhindar dari 

eksploitasi sebagai pekerja anak tapi juga tetap terus mendapatkan hak 

dasar mereka.
98

  

Melalui kurikulum mengenai pekerja rumah tangga anak ini, 

pendidik dapat menginformasikan mempromosikan kepada siswa dan 

orang tua murid tentang apa dan bagaimana situasi dan bentuk pekerja 

rumah tangga anak dan juga program yang sudah dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia untuk melakukan pencegahan seperti melalui 

program keluarga harapan, kartu keluarga sejahtera, bantuan siswa miskin, 

kartu indonesia pintar, dan program pekerja anak. Kurikulum ini juga 

dapat membantu mencegah dan menangani munculnya pekerja rumah 

tangga anak dengan memanfaatkan peran pendidik untuk melakukan 

sosialisasi, menciptakan sekolah yang ramah anak perempuan, dan 
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berusaha melibatkan orang tua dan masyarakat untuk ikut peduli mengenai 

isu pekerja rumah tangga anak ini. Dan juga melakukan pengawasan bila 

ada anak muridnya yang lama tidak masuk sekolah tanpa sebab dan 

mendatangi mereka untuk memberikan solusi pencegahan putus sekolah. 

C. Penghargaan Liputan Media Terbaik 

ILO-PROMOTE bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis 

Independen Indonesia (AJI) menyelenggarakan media award berskala 

nasional yang terbuka untuk wartawan Indonesia untuk memberikan 

liputan terbaik mengenai perlindungan pekerja rumah tangga dengan total 

hadiah Rp.48 juta.
99

 Penghargaan media ini bertujuan untuk menghormati 

upaya dari para wartawan dan juga organisasi media dalam memberitakan 

sejumlah informasi yang menggambarkan isu-isu tentang pekerja rumah 

tangga dan pekerja rumah tangga anak.
100

 Penghargaan media ini 

merupakan bagian dari kampanye dalam mengedukasi masyarakat melalui 

media dan memberikan sarana bersuara kepada para aktivis perlindungan 

pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga anak yang selama ini 

belum bisa menyalurkan aspirasinya. Program ini sangat penting dilakukan 

sebagai upaya untuk meningkatkan reportase media dan menampilkan 

dukungan media dalam upaya promosi.
101

 

Penghargaan ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu artikel 

feature, foto bercerita, liputan mendalam, dan laporan investigasi. Terdapat 

82 artikel dan laporan jurnalistik yang masuk dalam penyeleksian yang 
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diproduksi baik oleh jurnalis,  perorangan, maupun tim. Hasil yang masuk 

ini kemudian diseleksi oleh para juri yang berasal dari beragam media: 

Endy Bayuni Pimred Jakarta Post, Burhan Solihin Editor Eks. Tempo.co, 

dan Mohamad Teguh Pimred SCTV.
102

 Selain penghargaan, ILO-

PROMOTE juga memberikan beasiswa media bagi tujuh jurnalis yang 

telah terpilih yang berasal dari media terkemuka untuk melakukan liputan 

yang lebih mendalam atas sejumlah persoalan seperti minimnya peraturan 

tetang PRT, hak berserikat bagi PRT, penderitaan yang dialami oleh 

PRTA, kurang adanya perlindungan kesehatan dan juga keselamatan kerja 

bagi PRT/PRTA. 

Pemenang penghargaan media ini ialah laporan investigasi yang 

dibuat oleh Johan Pahlevi dari Metro TV dengan judul NTT Darurat 

Perdagangan Manusia, pelaporan medalam yang dibuat oleh Kenia 

Gusnaeni dari Rajawali TV dengan judul Ani: Habis Gelap Terbitlah 

Terang dan Wina Triyanita dari DAAI TV dengan judul Menolak 

Pengabaian, artikel feature yang dibuat oleh Kresna dari Tirto.id dengan 

judul Menggantung Nasib PRT dan Dodi Prananda dari Jawa Pos dengan 

judul Geliat Pemberdayaan PRT, dan foto bercerita dibuat oleh Andrey 

Gromico dari Tirto.id dengan judul Cerita Penampungan PRT.
103

 

Penghargaan kehormatan juga diberikan pada para PRT yang aktif dalam 

menyampaikan aspirasinya dalam jurnalisme warga. 
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5.1.2 Peningkatan kapasitas organisasi pekerja rumah tangga. 

Proyek PROMOTE bekerja sama dengan mitra utama lokal yaitu 

KPPRT-BM dan JALA-PRT merancang dan menerapkan Rencana Aksi 

Bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi PRT. Agenda 

aksi ini memastikan organisasi-organisasi pekerja rumah tangga dapat menjadi 

mitra yang dapat memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam mengadvokasi dan mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT. 

A. Training of Trainer Kerja Layak PRT dan Penghapusan PRTA 

Salah satu komponen dalam melaksanaan proyek ini ialah dengan 

memperkuat kapasitas dari rekan-rekan mitra organisasi pekerja rumah 

tangga, serikat pekerja, dan pemerintah untuk lebih efektif dalam 

mempromosikan bentuk-bentuk pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah 

tangga dalam menghapuskan pekerja rumah tangga anak di Indonesia. 

ILO-PROMOTE mengadakan program pelatihan intensif dengan 

mengundang mitra-mitra dari wilayah sasaran seperti Makassar, Surabaya, 

Lampung dan Jakarta yang dilaksanakan bertahap. 

Modul yang digunakan dalam pelatihan ini telah dirancang oleh 

ILO-PROMOTE dengan mengembangkan bentuk kode etik yang telah 

disusun oleh Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga 

Seluruh Indonesia (APPSI). Dengan menggunakan kode etik ini akan 

meningkatkan komitmen segala pihak untuk tidak lagi menyalurkan 

pekerja rumah tangga yang berusia dibawah 18 tahun agar dapat 

meneruskan pendidikan, memberikan sarana dan prasarana yang layak 

bagi calon pekerja rumah tangga, memberikan pengarahan dan pelatihan 



 
 

kepada calon pekerja, adanya kepastian jaminan kesehatan, sosial, dan 

kesejahteraan, pemberian perjanjian kerja, mencegah tindak kekerasan dan 

juga secara intensif melakukan pengawasan terhadap penyaluran pekerja 

dan pekerja rumah tangga yang telah ditempatkan.
104

  

Program pelatihan ini akan dilakukan dalam serangkaian 

pelatihan yaitu dengan satu kali pelatihan di tingkat nasional yang telah 

diadakan di Bogor dan tiga bentuk pelatihan di tingkat provinsi yang 

dilakukan di Makassar, Surabaya, dan Lampung.
105

 Pelatihan di tingkat 

nasional diberikan oleh fasilitator yang telah terkualifikasi dan dibantu 

oleh staf dari ILO-PROMOTE dan dari Kementerian Tenaga Kerja, 

sedangkan pada pelatihan di tingkat provinsi diberikan oleh para peserta 

yang telah menjadi peserta di pelatihan nasional dibantu oleh ILO-

PROMOTE di masing-masing wilayah. 

B. Lokakarya Pelatihan Media : Keterlibatan Efektif Media dalam Organisasi 

Pekerja Rumah Tangga 

ILO-PROMOTE bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis 

Independen Indonesia (AJI) mengadakan agenda pelatihan media dengan 

mengangkat tema keterlibatan efektif media dalam organisasi pekerja 

rumah tangga. Kegiatan lokakarya ini dilaksanakan pada 28-29 April 2015 

dengan berlokasi di Kota Bogor.
106

 Tujuan dari diadakannya lokakarya ini 
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adalah untuk membangun kapasitas organisasi pekerja rumah tangga 

dalam keterlibatan efektif dalam media dengan memberikan pemahaman 

yang lebih baik mengenai jenis media dan kebutuhan pelaporan situasi 

dalam setiap bentuk media (baik cetak, audio visual, online, dsb.), 

melakukan manajemen dan pengembangan informasi kedalam format 

siaran pers, konferensi organisasi pers, tips cara menulis artikel dan 

bagaimana menangani wawancara oleh media. 

Sebelum melaksanakan pelatihan, para peserta diwajibkan untuk 

membuat draft press release dan juga artikel opini editorial yang kemudian 

akan ditinjau oleh pelatih dan hasilnya kemudian dibahas lebih lanjut 

dalam pelatihan media. AJI yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

pelatihan ini memberikan informasi yang berkaitan dengan alat media; 

informasi dasar komunikasi seperti nilai dari berita, kebutuhan media, dan 

bagaimana beragam jenis media itu bekerja; keterlibatan media yang telah 

dilakukan oleh peserta; cara berinteraksi yang efektif dengan 

menggunakan press release dan konferensi pers; diajarkan mengenai 

bagaimana memaksimalkan penggunaan media online seperti change.org, 

blogging Kompasiana, Facebook, dan Twitter; tips cara menulis artikel 

dan bagaimana menangani wawancara oleh media.
107

  

Pelatihan ini menghasilkan beberapa bentuk media baru bagi 

pekerja rumah tangga dalam menyampaikan opini dan mempromosikan 

kampanye pekerjaan layak bagi komunitas mereka. Kini pekerja rumah 

tangga memiliki media sosialnya sendiri yang khusus untuk 
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menginformasikan berita-berita dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya 

kampanye kerja layak dan pencegahan pekerja rumah tangga anak, dengan 

mengakses melalui facebook fan page PRT Bukan Pembantu 

(https://www.facebook.com/BukanPembantu?fref=ts) dan twitter PRT 

adalah Pekerja (https://twitter.com/bukan_PEMBANTU). Melalui media 

sosial ini publik akan mendapatkan beragam informasi terkini tentang 

segala hal yang terjadi berkaitan dengan PRT/PRTA. Diharapkan melalui 

penggunaan media ini dapat meningkatkan kesadaran publik akan kondisi 

yang dialami PRT/PRTA yang masih belum mendapat perhatian khusus 

dan penanganannya.  

Dari pelatihan ini, para pekerja rumah tangga pun juga telah dapat 

menghasilkan opini editorial yang artikelnya dimuat dalam media massa. 

Artikel berjudul Arti Kemerdekaan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) 

ditulis oleh Sri Yuni R. dalam Tempo Online dimana pada tulisannya 

mengangkat tentang tema mengenai kemerdekaan bagi pekerja rumah 

tangga dengan menggambarkan tentang kondisi yang selama ini ia dan 

teman-temannya alami dan mengajak kepada pekerja rumah tangga 

lainnya untuk ikut masuk berorganisasi untuk sama-sama berjuang 

memperoleh kerja yang layak.
108

 Artikel lainnya juga dituliskan oleh 

seorang pekerja rumah tangga bernama Masenih pada media yang sama 

dengan judul Pekerja Rumah Tangga yang Terpuruk Sepi Sendiri.
109

 Pada 

artikelnya ia menegaskan mengenai nasib pekerja rumah tangga yang 
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masih harus berjuang dengan mandiri untuk menuntut hak-hak yang 

seharusnya bisa mereka dapatkan karena belum adanya penanganan 

khusus yang berpihak pada mereka. 

C. Workshop Self-Monitoring Kondisi Kerja Para Pekerja Rumah Tangga 

untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSH) 

Di Indonesia, pekerja rumah tangga yang dianggap pekerjaan 

informal belum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan pekerja 

yang ditawarkan oleh berbagai peraturan yang ditetapkan dalam aturan 

ketenagakerjaan, termasuk salah satunya adalah peraturan tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang mengatur tentang pencegahan 

dan penanganan cedera atau sakit di tempat kerja. Peningkatan K3 di 

lingkup kerja pada lapisan terbawah seperti pekerja rumah tangga dan 

bentuk kerja ekonomi informal lainnya merupakan sebuah tantangan besar. 

Karena belum adanya regulasi dalam melindungi PRT/PRTA, upaya 

peningkatan K3 dalam pekerjaan rumah tangga diharap dapat dimulai 

secara sukarela oleh pekerja dan majikannya. Dengan mengangkat tujuan 

ini, ILO-PROMOTE membantu memfasilitasi stakeholders termasuk 

pekerja rumah tangga dan majikannya untuk membentuk dan menerapkan 

panduan praktis dalam memperbaiki kondisi kerja dalam pekerjaan rumah 

tangga dengan mengadakan workshop self-monitoring kondisi kerja 

pekerja rumah tangga.
110
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Workshop ini dilaksanakan pada 20-22 Mei 2015 di Jakarta 

dengan dihadiri oleh 30 perwakilan stakeholders dari kota Jakarta, 

Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pada workshop ini para 

peserta mengembangkan daftar periksa yang telah dibuat oleh ILO untu 

dapat digunakan untuk memonitoring secara mandiri atas kondisi kerja 

dalam rumah tangga dan melakukan tindakan perbaikan kondisi tersebut 

secara sukarela. Dengan menggunakan modul yang telah dikembangkan 

oleh ILO-PROMOTE dari modul yang dibuat oleh IPEC. Modul dari IPEC 

ini merupakan alat pemantauan diri yang digunakan untuk menilai kondisi 

kerja untuk pekerja rumah tangga anak dalam bentuk daftar periksa, 

namun modul ini telah diadaptasi ILO-PROMOTE untuk penggunaan 

yang lebih luas dengan memasukkan poin kerja layak bagi pekerja rumah 

tangga.  

Dalam daftar periksa ini terdiri dari beberapa daftar tindakan 

seperti penanganan dan penyimpanan material, desain tempat kerja, 

keamanan mesin dan peralatan kerja, lingkungan fisik, fasilitas 

kesejahteraan, upah dan tunjangan, komunikasi dan hak untuk sukses, dan 

situasi kerja pekerja rumah tangga anak.
111

 Pada bagian akhir modul juga 

dijelaskan informasi keselamatan, kondisi lingkungan kerja yang baik, dan 

tindakan praktis yang dilakukan untuk melakukan perbaikan OSH di 

lingkungan rumah tangga. Modul K3 ini diharapkan dapat membantu 

majikan dan pekerja rumah tangga menciptakan budaya keselamatan dan 
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kesehatan kerja sehingga dapat menekan kecelakaan kerja di lingkungan 

rumah tangga.  

D. Pembentukan Sekolah Pekerja Rumah Tangga 

Untuk meningkatkan kualitas dan standarisasi keterampilan kerja 

dari pekerja rumah tangga, ILO-PROMOTE membuat Sekolah Pelatihan 

Khusus Pekerja Rumah Tangga. Program pelatihan ini merupakan langkah 

awal dari pengakuan keterampilan pekerja rumah tangga sebagai bentuk 

profesi yang berfokus dalam meningkatkan dan melakukan sertifikasi 

keterampilan dari para pekerja rumah tangga dalam tata laksana kerja 

dalam lingkup rumah tangga. Dalam program pelatihan ini para pekerja 

rumah tangga akan diberikan pelatihan berkualitas tinggi yang telah 

menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

untuk meningkatkan kapasitas personal pekerja.
112

 Pengadaan sekolah 

pelatihan ini sangat penting dalam mempromosikan pekerjaan layak untuk 

pembantu rumah tangga dengan meningkatkan status dan prospek 

pekerjaan mereka. 

Di sekolah ini para pekerja rumah tangga juga diberi kesempatan 

untuk berbagi masalah yang mereka hadapi di tempat kerja. Tahap awal 

dari pengadaan sekolah ini, para pekerja rumah tangga diajarkan untuk 

menata rumah tangga dan memasak yang dilatih dalam kelas dengan 

pemberian teori dan praktek langsung. Sekolah ini berlangsung selama 
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enam bulan dengan dua kali pertemuan tiap satu pekan. Setelah 

keterampilan telah terasah, para pekerja rumah tangga ini akan diberikan 

materi mengenai penuntutan haknya sebagai pekerja, seperti meminta 

kontrak kerja, gaji yang berstandar dan dibayar tepat waktu, pemberian 

jam kerja yang jelas, serta hak atas jaminan sosial dan kesehatan.
113

 

Setelah selesai menyelesaikan pendidikan di sekolah ini, pekerja rumah 

tangga akan mendapatkan sertifikat. Dengan begitu, para pekerja rumah 

tangga ini akan diakui sebagai pekerja profesional dan diharapkan bisa 

mendapatkan hak pekerjaan yang layak. 

Sekolah Pelatihan Pekerja Rumah Tangga ini telah didirikan di 

Makassar dan Malang. Sekolah Pekerja Rumah Tangga yang hadir sejak 

Mei 2015 di Kompleks BTN Antang Jaya Blok A No 7 Makassar 

merupakan sekolah pertama yang didirikan ILO-PROMOTE bekerja sama 

dengan Forum Pemerhati Masalah Perempuan (masuk dalam JALA-

PRT).
114

 Sekolah ini telah diikuti oleh 50 orang pekerja rumah tangga. 

Peluncuran sekolah pekerja rumah tangga juga telah dilaksanakan di 

Malang pada Oktober 2016 dengan 25 pekerja rumah tangga 

berpartisipasi. Belokasi di Sanggar Kegiatan Belajar Malang, sekolah 

pelatihan pekerja rumah tangga ini diselenggarakan berkat kerja sama 

ILO-PROMOTE dan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan 
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Pembangunan.
115

 Sekolah ini juga telah dibuka di Lampung dan DKI 

Jakarta.  

5.1.3 Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Proyek PROMOTE telah mengembangkan sebuah model percontohan 

atas sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk 

memberikan pekerja rumah tangga akses untuk layanan atas pendidikan, sosial 

dan hukum yang mungkin mereka butuhkan dalam lingkup kerjanya. Sistem 

teknologi ini berbentuk aplikasi dan juga sistem berbasis ponsel yang dapat 

diakses oleh pekerja rumah tangga secara mudah. 

A. Aplikasi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Android  

Pada Juli 2015, ILO-PROMOTE meluncurkan sebuah aplikasi 

PRT berbasis android yang memberikan informasi yang cukup 

komprehensif.
116

 Aplikasi ini dapat dimanfaatkan baik oleh pekerja rumah 

tangga maupun pihak majikan untuk dapat mengetahui hak-hak mereka 

untuk terciptanya pekerjaan yang layak. Menu dalam aplikasi 

menyediakan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

pekerja rumah tangga, seperti penjelasan tentang apa dan bagaimana 

PRT/PRTA, peraturan perundangan, panduan pencegahan pekerja anak 

dalam sektor ini, komponen kerja layak, informasi dan tips agar dapa 

bekerja lebih profesional dalam lingkungan rumah tangga, video-video 

yang berkaitan dengan pekerjaan yang layak, dan juga bentuk-bentuk 
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publikasi dari Proyek PROMOTE terkait kerja layak bagi pekerja rumah 

tangga. Aplikasi ini bisa diakses juga melalui browser di 

http://dwdw.app.appery.io atau download di handphone android melalui 

play store di https://play.google.com/store/apps/details?id=io.appery. 

project181765&hl=in.  

B. Pengorganisasian dan penggalangan melalui ponsel  

Pengembangan program aksi juga dilakukan oleh para mitra 

utama (KAPPRT-BM, JALA PRT, JARAK) dengan menggunakan 

pendampingan oleh ILO-PROMOTE. Program ini merupakan peningkatan 

kapasitas mereka untuk dapat melakukan pelatihan mengenai PRT/PRTA, 

advokasi, mobilisasi, dan pengenalan strategi pengorganisasian melalui 

ponsel. Peningkatan kapasitas pengorganisasian ini diberikan dengan 

memberikan panduan pada organisasi pekerja rumah tangga mengenai 

penggunaan ponsel sebagai alat untuk mempromosikan hak kerja layak 

mereka dan langkah-langkah pengorganisiran PRT/PRTA.  

Penggunaan ponsel ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya 

kampanye viral, ajakan pada PRT/PRTA lain untuk ikut berorganisasi, 

penyebaran informasi kegiatan dan juga pelaporan kasus dan 

pelanggaran.
117

 Penggunaan piranti sms masal dapat digunakan dalam 

penyebaran informasi yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga yang 

dikirimkan kepada para PRT/PRTA ataupun menerima balasan ataupun 
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pelaporan dari PRT/PRTA. Dengan penggunaan ponsel ini dapat 

memudahkan kampanye dan menjangkau lebih luas para PRT/PRTA.
118

 

 

5.2 Strategi Regional Proyek PROMOTE  

Proyek PROMOTE bekerja sama dengan aktor ditingkat regional yaitu 

IDWF dan kantor regional ILO Asia Pasifik berupaya untuk melaksanakan 

strategi regionalnya untuk mempromosikan pembangunan kapasitas, berbagi 

pengetahuan, dan menggalang serikat pekerja untuk meningkatkan perlindungan 

dan pengakuan terhadap pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga dan 

pencegahan pekerja rumah tangga anak. Dalam melaksanakan strategi ini, 

diadakan kegiatan yang mengundang sejumlah aktor terkait dalam rangka 

pencapaian tujuan tersebut. 

5.2.1 Meningkatkan kapasitas regional: pelatihan dan laporan mengenai 

bentuk praktik yang menjanjikan. 

 Lokakarya Regional Serikat Pekerja : Pengembangan Kapasitas Organisasi 

Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak 

Lokakarya regional yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 

15-17 Desember 2014 di Kota Yogyakarta ini dihadiri oleh 30 peserta dari 

para perwakilan kunci dari serikat pekerja yang berasal dari 11 negara 

(Kamboja, China, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Myanmar, Pakistan, 

Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam), Regional Senior Specialist on 

Workers’ Education dan Senior Specialist on Child Labour of The Decent 

Work Team for East and South East Asia dari ILO Bangkok, Project 
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National Chief dan tim dari Proyek PROMOTE, Koordinator Nasional 

Aktivitas Pekerja dari ILO Jakarta serta afiliasi IDWF.
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Lokakarya regional yang dilaksanakan oleh ILO melalui Proyek 

PROMOTE ini berusaha untuk mencari solusi untuk mengurangi pekerja 

rumah tangga anak secara signifikan dengan membangun kapasitas 

institusi mitra untuk dapat mempromosikan bagaimana bentuk pekerjaan 

yang layak bagi pekerja rumah tangga secara efektif. Selain itu tujuan lain 

dari lokakarya regional ini adalah sebagai alat untuk memperkuat kapasitas 

serikat pekerja dan memperkuat kerja sama regional. Lokakarya ini 

membahas pengalaman dan berbagi pengetahuan antara serikat kerja dan 

organisasi pekerja rumah tangga yang berasal dari negara selatan dan asia 

tenggara untuk membahas upaya-upaya inovatif untuk menurunkan angka 

pekerja rumah tangga anak secara sigifikan dengan membangun kapasitas 

institusi mitra untuk dapat mempromosikan bagaimana bentuk pekerjaan 

yang layak bagi pekerja rumah tangga secara efektif. 

Pada lokakarya regional ini, para peserta mengkaji strategi-

strategi untuk mendukung peratifikasian dan pengimplementasian dari 

Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 

mendiskusi mengenai pekerja rumah tangga anak. membahas mengenai 

pengalaman dari para serikat pekerja dan organisasi pekerja rumah tangga 

dalam mempromosikan kerja layak bagi pekerja rumah tangga dan upaya 

yang dilakukan untuk penanganan pekerja rumah tangga anak, kinerja 

organisasi dalam menjangkau para pekerja untuk berorganisasi, dan 
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membahas mengenai isu yang berhubungan dengan legislasi dan kebijakan 

terkait masalah tersebut.
120

 Para peserta juga melakukan kunjungan 

lapangan ke Sekolah Pelatihan Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia. Di 

sini para peserta mendengarkan kisah pengalaman yang dialami oleh para 

pekerja rumah tangga, mulai dari menjadi pekerja dari sejak usia dini, 

pemberian upah minim padahal telah bekerja dengan waktu yang panjang, 

adanya pelecehan, kekerasan, dan juga eksploitasi terhadap para pekerja 

rumah tangga ini. Peserta juga diminta untuk berbagi pengalaman yang 

dialami di negara mereka.
121

 Selain itu juga, IDWF yang turut serta 

menjadi peserta dari lokakarya regional ini melakukan peluncuran jaringan 

informasi online terkait pekerja rumah tangga dan penghapusan pekerja 

rumah tangga anak. Jaringan ini dapat diakses melalui 

http://www.idwfed.org/en. 

Lokakarya regional ini ditutup dengan pembentukan draft rencana 

aksi untuk mengambil langkah dan bentuk kegiatan konkrit. Lokakarya 

regional ini menghasilkan bentuk pengembangan rencana aksi yang akan 

dilaksanakan oleh beberapa negara dan wilayah regional seperti Kamboja, 

Indonesia, Filipina, Vietnam, Asia Selatan, dan Asia Timur. Untuk rencana 

aksi indonesia akan dijalankan bekerja sama dengan adanya antara KSPI, 

KSBSI, KSPSI, dan JALA PRT. Dengan melakukan beberapa tindakan 
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dalam lingkup organisasi, advokasi, dan bentuk penanganan pekerja rumah 

tangga anak, seperti:
122

 

- Menjangkau pekerja rumah tangga di dalam masyarakat, dimana 

mereka bekerja dan tinggal. 

- Meningkatkan kapasitas dengan membuat perkumpulan untuk pekerja 

rumah tangga dan memberikan pelatihan dan orientasi dasar tentang 

kebebasan untuk berorganisasi, melakukan advokasi, pengetahuan 

mengenai teknologi dan komunikasi. 

- Memfasilitasi pertemuan baik komunitas ataupun organisasi, 

mengorganisir dan membangun persatuan anggota, dan perencanaan 

aksi. 

- Peningkatan kesadaran lingkup dan kondisi kerja mereka dengan 

bekerja sama dengan aparat setempat, asosiasi guru, tokoh masyarakat, 

dan juga keluarga dari pekerja rumah tangga anak. 

- Membentuk layanan pendidikan alternatif dalam bentuk sekolah 

keterampilan dan pelatihan kerja. 

- Melakukan kampanye berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja 

anak yang bekerja dalam bentuk terburuk yang sesuai dengan Konvensi 

ILO No. 138, 182, dan 189. 

- Perancangan hukum dengan meninjau RUU yang telah dibuat 

pemerintah tentang perlindungan bagi pekerja rumah tangga. 
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- Membuat analisis akademik dalam bentuk rekomendasi untuk 

membantu mempersiapkan undang-undang peratifikasian Konvensi 

ILO No. 189 

- Melakukan konsultasi dalam lingkup lokal dan nasional untuk 

membandingkan RUU perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan 

analisis akademik untuk ratifikasi Konvensi No 189 dan juga 

pembuatan desain peraturan setempat. 

- Melakukan lobi kepada pemerintah di tingkat lokal dan nasional 

- Mengadakan kampanye di media massa dan media sosial dengan 

menggunakan petisi online, twitter, facebook. Mengadakan konferensi 

pers, dialog publik, dan pertunjukan seni seperti lomba poster, video, 

dan pertunjukan drama. 

Dengan pengadaan adanya lokakarya regional yang dilaksanakan 

oleh ILO-PROMOTE ini para serikat pekerja, organisasi pekerja rumah 

tangga, dan perwakilan dari negara dapat bertemu dan bersama-sama 

mengidentifikasi bagaimana kekuatan, kesenjangan, dan kebutuhan dari 

berbagai negara, seperti mengenai perlindungan hukum yang berlaku di 

negara terkait perlindungan pekerja rumah tangga, data mengenai gaji 

yang didapatkan pekerja rumah tangga selama ini, jam kerja mereka, dan 

bentuk perlindungan pekerja rumah tangga anak yang berusia dibawah 17 

tahun. ILO-PROMOTE juga telah berperan dalam mengadakan sebuah 

forum dimana beberapa perwakilan serikat kerja dan organisasi pekerja 

rumah tangga ini berbagi pengetahuan terkait masalah yang tengah 

dihadapi, dan saling memberi masukan untuk strategi-strategi yang dapat 



 
 

dilaksanakan ke depannya. Dengan hasil berupa rencana aksi ini akan 

memudahkan implementasi strategi di lingkup nasional dalam 

mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga dan 

menangani masalah pekerja rumah tangga anak.  

5.2.2 Meningkatkan aliansi regional: lokakarya dan berbagi pengetahuan. 

 Lokakarya Kerjasama Selatan-Selatan : Upaya Penghapusan Pekerja Anak 

Para perwakilan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dan 

pemangku kepentingan lainnya dari enam negara yaitu Indonesia, Laos, 

Kamboja, Vietnam, Filipina, dan Timor-Leste mengadakan lokakarya 

regional di Hotel Balairiung Jakarta guna membahas mengenai upaya 

memperkuat kerjasama Selatan-Selatan dalam memerangi pekerja anak, 

terutama anak yang berada di bentuk-bentuk terburuk.
123

 Lokakarya 

regional ini menjadi forum dialog dan juga wadah dalam berbagi 

pengetahuan diantara para pemegang kepentingan dalam membahas 

mengenai capaian, tantangan yang dihadapi di masing-masing negara, dan 

pengalaman yang telah dilakukan dalam upaya penghapusan pekerja anak, 

termasuk penanganan pekerja rumah tangga anak. Lokakarya regional ini 

juga berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk tantangan dan kesenjangan 

dalam pelaksaan program penghapusan di masing-masing negara. Selain 

itu juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama diantara negara-negara di 

Asia Tenggara. 

Pada pertemuan ini juga dilakukan kegiatan kunjungan ke 

beberapa pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat seperti pusat pendidikan 
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anak jalanan di Jakarta, anak-anak pemulung di Bekasi, dan juga sekolah 

pendidikan bagi pekerja rumah tangga anak di Tangerang. Melalui 

kegiatan ini, peserta mendapatkan gambaran upaya nyata dan dapat 

memberikan pengamatan serta memberikan saran pelaksanaan kegiatan 

yang lebih baik dan efektif.  

Dalam forum tersebut, Indonesia menjelaskan mengenai program 

yang telah dilakukan seperti Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung 

Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), Kamboja berbagi pengalaman 

mengenai pelaksanaan strategi perlindungan sosial nasional yang berfokus 

pada pekerja anak dan pendidikan, Vietnam memaparkan strategi transisi 

dari sekolah ke dunia kerja sebagai upaya mengarusutamakan pekerja anak 

ke dalam pendidikan untuk semua, Laos dan Filipina juga berbagi 

pengalaman mereka terkait dengan pengumpulan dan analisis data 

mengenai pekerja anak sebagai bagian dari pengembangan 

kebijakan.
124

 Lokakarya pun akan menggelar sesi praktik-praktik yang 

baik atas kebijakan pasar kerja sebagai langkah untuk memberikan 

rekomendasi kebijakan yang lebih baik di kawasan ini dalam 

penanggulangan pekerja anak. Diakhir hari ketiga, Lokakarya akan ditutup 

dengan perencanaan dan pemetaan strategis guna memastikan kawasan ini 

terbebas dari pekerja anak pada 2016.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Data yang dirilis ILO, jumlah pekerja anak pada tahun 2012 tercatat 

masih terdapat 167.956.000 anak (pada rentang usia 5-17 tahun) di seluruh dunia. 

Dengan estimasi 85.344.000 anak berada pada bentuk pekerjaan terburuk bagi 

anak (BPTA). Sektor rumah tangga meskipun bukan merupakan BPTA dengan 

jumlah yang tertinggi namun memiliki kondisi yang kompleks sehingga sulit 

untuk diatasi secara komprehensif. Pekerja rumah tangga anak juga merupakan 

salah satu bentuk pelanggaran atas hak anak yang terjadi di banyak negara. Anak 

yang bekerja dalam sektor rumah tangga disebut sebagai Pekerja Rumah Tangga 

Anak (PRTA), yang diberi pemahaman sebagai anak dibawah usia minimum yang 

bekerja dalam sektor rumah tangga di rumah pihak ketiga atau majikan (dengan 

atau tanpa upah) dengan motif kegiatan ekonomi. 

Tingkat permasalahan pekerja rumah tangga anak di Indonesia juga 

masih tergolong tinggi dan cukup mengkhawatirkan. ILO pernah melakukan 

survey pada 2003 dengan menggunakan data rentang usia 5-17 tahun terdapat 

sekitar 688.132 anak yang bekerja menjadi pekerja rumah tangga anak di 

Indonesia. Tanpa adanya pendidikan yang mecukupi, anak-anak ini hanya 

memiliki kesempatan kerja yang terbatas, salah satu peluang kerja ialah masuk 

dalam sektor informal yang tidak membutuhkan syarat khusus seperti penyedia 

jasa rumah tangga. Kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia sendiri juga masih 

dianggap sebagai pekerjaan yang rendah dan sepele sehingga belum adanya aturan 



 
 

kondisi kerja mereka. Pemenuhan akan hak dasar seperti ini seluruhnya 

bergantung pada majikan. Tidak adanya pengawasan dari pemerintah membuat 

para PRT/PRTA ini seringkali harus menjalani bekerja berat dan eksploitatif.  

Menanggapi permasalahan yang dihadapi Indonesia ini, International 

Labour Ogranization (ILO) sabagai badan organisasi internasional di bawah PBB 

yang bertanggung jawab khusus dalam menangani ketenagakerjaan berkomitmen 

untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah pekerja rumah tangga 

anak di Indonesia. ILO bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Organisasi 

Pekerja Rumah Tangga, dan Organisasi Pekerja Anak melaksanakan Proyek 

PROMOTE : Decent Work for Domestic Workers to End Child Domestic Work. 

Proyek PROMOTE ini memiliki tujuan untuk mengurangi pekerja rumah tangga 

anak secara signifikan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi-

organisasi pekerja rumah tangga agar dapat mempromosikan pekerjaan layak bagi 

pekerja rumah tangga secara efektif. 

Melalui Proyek PROMOTE ini, ILO menjalankan peranannya dalam 

membantu Indonesia dalam menangani pekerja rumah tangga anak dengan 

mempromosikan pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga. ILO-

PROMOTE menjalankan perannya sesuai strategi utama yang telah dibentuk yaitu 

dalam lingkup nasional dan regional.  

Pada komponen nasional, Proyek PROMOTE bekerja sama dengan mitra 

lokal seperti KPPRT-BM, JALA-PRT, dan JARAK serta Kementerian Tenaga 

Kerja mengadakan serangkaian kegiatan dalam upaya peningkatan kesadaran 

masyarakat tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga dan penghapusan 



 
 

pekerja rumah tangga anak, peningkatan kapasitas organisasi pekerja rumah 

tangga, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan mempromosikan 

transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan tersebut seperti Program Teman Remaja 

Teman Setara, Kurikulum Pedoman untuk Pendidik: Upaya Penghapusan PRTA, 

Lokakarya Pelatihan Media : Keterlibatan Efektif Media dalam Organisasi Pekerja 

Rumah Tangga, Penghargaan Liputan Media Terbaik, Training of Trainer Kerja 

Layak PRT dan Penghapusan PRTA, Workshop Self-Monitoring Kondisi Kerja 

Para Pekerja Rumah Tangga untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (OSH), Pembentukan Sekolah Khusus PRT, Peluncuran Aplikasi PRT, serta 

Pengorganisasian dan penggalangan melalui ponsel.  

Sedangkan pada strategi regional dari Proyek PROMOTE ini ialah 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas regional dengan melakukan pelatihan dan 

laporan mengenai bentuk praktik yang menjanjikan seperti Lokakarya Regional 

Serikat Pekerja : Pengembangan Kapasitas Organisasi Pekerja Rumah Tangga dan 

Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak dan Lokakarya Kerjasama Selatan-

Selatan : Upaya Penghapusan Pekerja Anak. 

6.2 Saran 

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat permasalahan 

pekerja rumah anak yang tinggi dan masih belum terlindungi dengan aturan dan 

hukum. Dengan adanya peran dari ILO sebagai organisasi yang fokus dalam 

peningkatan keadilan sosial dalam seluruh bidang ketenagakerjaan, diharapkan 

terus mengupayakan perlindungan dan penyelesaian permasalah ketenagakerjaan 

di sektor rumah tangga. ILO, pemerintah Indonesia, organisasi pekerja rumah 



 
 

tangga perlu terus membuat aksi penyadaran terhadap masyarakat serta agen 

penyalur agar melindungi pekerja rumah tangga, perlu dengan segera membentuk 

aturan yang jelas dan meratifikasi Konvensi ILO No 189 untuk dapat 

merealisasikan pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga sehingga dapat 

mengatasi munculnya pekerja anak di sektor ini. 

Penulis juga menyadari ada banyak kekurangan yang dilakukan dalam 

penyusunan penelitian terkait dengan peran organisasi internasional dalam 

menangani masalah pekerja anak terutama pekerja rumah tangga anak ini. Dalam 

tiap pembahasan masih banyak terdapat kekurangan yang masih memerlukan 

penyempurnaan dan perbaikan oleh peneliti selanjutnya. Penulis mengharapkan 

kepada para peneliti selanjutnya dapat menjelaskan masalah pekerja rumah tangga 

anak di Indonesia lebih baik lagi dengan menggunakan teori peranan yang 

digunakan dalam penelitian ini maupun teori peranan lainnya. 
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