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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup dari beberapa uraian-uraian pada bab sebelumnya dan setelah 

dilakukannya penelitian, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa, PRT tidak 

termasuk sebagai pekerja informal, sehingga PRT tidak bisa mendapatkan perlindungan 

melalui UU Ketenagakerjaan. Namun, PRT masuk ke dalam lingkup rumah tangga, 

dimana PRT dianggap sebagai anggota keluarga jika berada dan tinggal di rumah 

majikannya, sesuai dengan ketentuan UU PKDRT. Selain Undang-Undang tersebut, 

hak-hak PRT juga dilindungi berdasarkan UU HAM, serta UU LPSK. Bentuk-bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan dan dijamin oleh UU PKDRT belum mencakup 

bentuk-bentuk perlindungan hukum lainnya serta hak-hak dasar yang seharusnya dapat 

dipenuhi oleh PRT. Selain perundang-undangan tersebut, jika menelisik melalui 

Permenaker No. 2 Tahun 2015 juga telah membahas mengenai perlindungan bagi PRT. 

Namun faktanya, perlindungan hukum bagi PRT belum terwujud dengan baik, sehingga 

RUU PPRT tetap dibutuhkan.  

Hal ini dikarenakan dalam RUU PPRT mengatur mengenai hak-hak dasar seperti,  

hak untuk mendapatkan upah yang layak; hak untuk mendapatkan cuti libur; hak untuk 

mendapatkan jaminan sosial, serta hak-hak dasar lainnya. Dalam Undang-Undang 

tersebut masih bersifat umum dan tidak khusus untuk PRT saja, namun untuk seluruh 

anggota yang tinggal dalam rumah tersebut. Selain itu, kekerasan terhadap PRT 

merupakan kekerasan yang bersifat domestik dan private. Serta sangat sulit untuk 

diketahui, karena adanya relasi kuasa antara PRT dengan majikannya. Kekerasan 

terhadap PRT juga masuk ke dalam hidden crime. Sehingga sangat sulit untuk diawasi, 

jika terjadi kekerasan. Begitu pula, sulitnya akses bagi korban maupun teman-teman 

ataupun orang terdekat korban untuk dapat menyampaikan aduannya kepada aparat 

hukum karena tindak pidana yang terjadi masuk ke dalam lingkup rumah tangga. 

Kemudian sepanjang tahun 2018-2020 jumlah kekerasan terhadap PRT masih ada dan 

cukup tinggi, sehingga RUU PPRT yang sudah dibahas sejak 17 tahun silam sangat 

penting dan harus masuk sebagai RUU yang prioritas, serta perlu untuk segera 

disahkan. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Maraknya kekerasan yang terjadi kepada PRT, maka dengan meminta bagi seluruh 

Aparat Penegak Hukum (APH) dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan 

perlindungan hukum bagi PRT dengan menjalankan dan memperkuat implementasi 

perlindungan hukum bagi PRT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Pengesahan RUU PPRT yang hingga saat ini masih berada ditahap pembahasan, 

diharapkan dapat segera terselesaikan dan dapat kembali masuk ke dalam Program 

Legislasi Nasional (Prolegnas) guna mewujudkan bentuk perlindungan hukum bagi 

PRT. Serta mendesak segera pengesahan RUU PPRT sebagai bentuk perlindungan 

hukum bagi PRT. 
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