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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan pekerjaan yang layak 

yang dipilihnya sendiri secara bebas sesuai dengan minat dan bakatnya, tanpa 

membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama, untuk mendapatkan upah 

sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dan juga melangsungkan kehidupan 

keluarganya, seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi 

lain, Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, yaitu untuk 

memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia1 tersebut. 

 Pekerjaan yang telah disebutkan diatas dapat dilakukan dengan cara 

mengikatkan diri kepada orang lain, dengan kata lain ia bekerja atas 

ketergantungan kepada orang lain yang memberi perintah, mengatur, dan 

memberi upah; maupun pekerjaan tanpa mengikatkan diri kepada perintah orang 

lain, yang artinya ia bekerja secara usaha sendiri dengan tenaga dan modal sendiri 

dan hasilnya pun untuk kepentingan sendiri dan tidak tergantung dengan orang 

lain.2 Penelitian ini membahas mengenai pekerjaan yang dilakukan dengan cara 

mengikatkan diri kepada orang lain.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Lihat UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 I ayat (4) 
2 Iman Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Jakarta: Harvarindo, 
2005), hal. iii 
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Setiap orang yang bekerja dan mempunyai pekerjaan tentunya mempunyai 

tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan 

diri sendiri maupun keluarga dalam berumah tangga. Tidak terkecuali para 

Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT) sekalipun yang dikategorikan 

sebagai pekerja dalam sektor informal. Sektor informal memiliki karasteristik 

seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh 

individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat 

pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan rendah, 

dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal.3 Oleh 

karena PRT merupakan pekerja dalam sektor informal karena tidak membutuhkan 

suatu pendidikan atau keterampilan khusus, upah yang diterima oleh para PRT 

pun biasanya di bawah rata-rata upah minimum.  

Faktor utama yang membuat upah dari PRT di bawah upah minimum 

adalah karena faktor pendidikan. Pada umumnya, PRT mempunyai tingkat 

pendidikan formal yang lebih rendah dari rata-rata orang, contohnya hanya pada 

tingkat SD, SMP, bahkan ada yang tidak pernah menempuh jalur pendidikan 

formal sama sekali, sehingga membuat mereka tidak mempunyai alternatif 

pekerjaan lain maupun tidak adanya peluang ekonomi di dalam komunitas 

mereka. Terlebih lagi, tidak ada batasan minimum seseorang untuk bekerja 

menjadi PRT, sehingga anak-anak di bawah umur sekalipun bisa menjadi Pekerja 

Rumah Tangga.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Sali Susiana, “Perlindungan Hak Pekerja Rumah Tangga Perempuan Dalam Perspektif Feminis,” 
dalam Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan 
Kebijakan Vol. 13, No. 1, Maret 2008, hal. 122 (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data, dan 
Informasi SET JEN DPR RI, 2008)!
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Adapun alasan-alasan yang sering timbul di dalam mempekerjakan 

Pembantu Rumah Tangga adalah karena sibuknya pasangan suami-isteri terhadap 

tuntutan pekerjaan yang mewajibkannya bekerja di luar rumah selama empat 

puluh jam seminggu4 yang cukup menyita waktu hidupnya dalam sehari. Belum 

lagi adanya kebutuhan untuk beristirahat dan mendapatkan penghiburan yang 

merupakan kebutuhan pokok manusia.5 Oleh karena itu, mereka, khususnya para 

perempuan/isteri yang bekerja di luar rumah atau disebut sebagai pekerja di sektor 

publik, cenderung tidak memiliki waktu untuk melakukan pekerjaan domestik 

rumah tangganya. Walaupun perempuan yang bekerja di sektor publik bukan satu-

satunya kategori perempuan yang membutuhkan PRT, karena ada pula PRT yang 

bekerja pada keluarga dimana isteri tinggal dirumah, namun dapat diasumsikan 

bahwa perempuan yang bekerja di sektor publik sangat membutuhkan PRT karena 

mereka mempunyai ikatan waktu dengan tempatnya bekerja, sehingga tidak dapat 

melakukan semua pekerjaan domestik rumah tangga. Dengan kondisi 

demikianlah, maka peranan PRT menjadi sangat penting.6  

Pekerjaan sebagai PRT yang tergolong pekerja dalam sektor informal, 

karena tidak dibutuhkan suatu tingkat pendidikan atau keterampilan tertentu7, 

seringkali membuat status sosial PRT berada di posisi yang lebih rendah 

dibandingkan para pekerja lainnya. Terlebih lagi, sangat jarang adanya kontrak 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
5 Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian 1. (Bandung: PT Pustaka Binaman Pressindo, 
1994), hal. 43 
6 Hartini Retnaningsih, “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga”, dalam Jurnal 
Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Vol. 13, 
No. 1, Maret 2008, hal. 145 (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data, dan Informasi SET JEN 
DPR RI, 2008) 
7 Tri Widodo, “Peran Sektor Informal Terhadap Perekonomian Daerah: Pendekatan Delphi-IO dan 
Aplikasi”, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 21, No. 3, 2006, hal. 254 
(Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006)!
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kerja tertulis yang adil dan menjadi kesepakatan bersama pihak-pihak yang 

terlibat, seringkali membuat posisi tawar-menawar yang dimiliki oleh majikan 

lebih kuat dibandingan dengan posisi PRT. Oleh karena itu, pemenuhan hak-

haknya pun seringkali hanya didasari oleh rasa saling kepercayaan antara majikan 

dan PRT semata. 

Selain itu, relasi antara PRT dan majikannya banyak dikondisikan dalam 

relasi kekeluargaan, yang dalam banyak hal dapat mengaburkan adanya relasi 

hubungan kerja antara PRT dan pengguna jasa,8 karena pada umumnya PRT 

tinggal di rumah tempat ia bekerja. Akibat dari relasi tersebut, beban pekerjaan 

serta hak-hak PRT menjadi tidak terukur, mempunyai waktu kerja yang tidak 

terbatas, gaji yang rendah, perlindungan PRT yang sangat kurang, dan tidak 

adanya jaminan kesehatan maupun jaminan sosial.  

Pekerja Rumah Tangga umumnya didominasi oleh kaum perempuan, 

perempuan dewasa maupun anak perempuan.9  Sikap historis terhadap peran 

perempuan di masyarakat, dibarengi dengan asumsi-asumsi mengenai 

kecenderungan dan kemampuan mereka, dianggap menjadi penyebab utama 

pemisahan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Untuk sebagian besar, pekerjaan 

rumah tangga menyangkut tugas-tugas yang lazimnya dipikul oleh perempuan di 

rumah tanpa upah, misalnya membersihkan rumah, memasak, berbelanja, mencuci 

baju, serta merawat anak-anak, orang lanjut usia, penyandang cacat dan anggota 

keluarga lainnya yang membutuhkan perawatan. Sikap dan persepsi semacam itu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Perlindungan Upah dan Waktu Kerja bagi Pekerja Rumah Tangga Lulusan Sekolah PRT 
Rumpun Tjoet Njak Dien di Kota Yogyakarta, dalam http://e-
journal.uajy.ac.id/730/2/1HK09602.pdf, diakses pada tanggal 23 Mei 2016 
9!Hartini Retnaningsih, Op. cit., hal. 155!
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cenderung membuat kurang dihargainya pekerjaan rumah tangga dibandingkan 

dengan bidang- bidang pekerjaan yang mayoritas dilaksanakan oleh laki- laki. Hal 

ini pada akhirnya menimbulkan perbedaan upah diantara pekerja perempuan dan 

laki-laki.10 Rendahnya upah di sektor pekerjaan rumah tangga juga terkait dengan 

persepsi pekerjaan rumah tangga sebagai “tidak produktif” karena tidak secara 

langsung menghasilkan laba atau keuntungan ekonomi untuk rumah tangga yang 

mempekerjakan mereka.11 

Terlepas dari isu pengupahan, Pekerja Rumah Tangga sangat rentan sekali 

terhadap praktik-praktik kekerasan maupun pelecehan-pelecehan yang dilakukan 

oleh majikan terhadap Pekerja Rumah Tangganya tersebut karena mereka tinggal 

satu rumah dengan majikannya tersebut. Banyak PRT hidup dan bekerja dalam 

kondisi yang eksploitatif dan menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, dan 

seksual yang rutin terjadi. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga 

(Jala PRT), yang telah bertahun-tahun mengkampanyekan sebuah undang-undang 

untuk melindungi PRT, mendokumentasikan paling tidak 408 kasus kekerasan 

terhadap para PRT di 2014.12 Terlebih lagi, syarat dan ketentuan berkenaan 

dengan waktu kerja dan upah pun tidak secara jelas ditetapkan dan disepakati. 

Masalah bahasa dan buta huruf karena tidak ditempuhnya jalur pendidikan formal 

maupun karena alasan lainnya, di kalangan pekerja rumah tangga juga dapat 

memperburuk masalah ini. Kondisi semacam itu merupakan sarang untuk 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Martin Oelz, “Ringkasan Kebijakan 1: Pengupahan Pekerja Rumah Tangga,” dalam alamat 
website http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/ 
publication/wcms_166260.pdf, diakses pada tanggal 23 Mei 2016 
11 Sali Susiana, Op. cit., hal. 128 
12 Amnesty International, “Pernyataan Publik, Indonesia: Perbaiki Perlindungan Hukum yang 
Diperlukan Bagi Pekerja Rumah Tangga,” dalam https://www.amnesty.org/download/Documents/ 
ASA2100062015INDONESIAN.pdf, diakses pada tanggal 2 Juni 2016 
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terjadinya kekerasan dan pelecehan, bahkan bila majikan mempunyai niat baik 

pada awalnya.  

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja, khususnya 

orang yang bekerja dengan cara mengikatkan dirinya kepada orang lain, 

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Definisi pekerja dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah 

“Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain”. 

Jika dilihat dari definisi tersebut, Pekerja Rumah Tangga sudah memenuhi kriteria 

pekerja/buruh berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, pasal-pasal 

selanjutnya yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur 

mengenai masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja yang bekerja 

dalam suatu hubungan kerja berdasarkan adanya perjanjian kerja yang wajib 

dibuat secara tertulis. Meskipun tidak ada satu pasal pun ynag secara eksplisit 

menyinggung atau berkaitan dengan PRT, sebagian besar PRT bekerja tanpa 

adanya perjanjian kerja, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja sektor 

formal yang dimaksud di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut.13 

Pengertian tenaga kerja yang diberikan oleh Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dibagi menjadi dua, yaitu yang merupakan angkatan kerja dan 

bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan yang masih 

masih mencari pekerjaan. Sedangkan, kelompok bukan angakatan kerja 

merupakan mereka yang masih dalam studi, golongan yang mengurus rumah 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Sali Susiana, Loc. cit. 
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tangga, dan golongan penerima pendapatan tapi tidak melakukan aktivitas 

ekonomi.14 Sehingga dapat dikatakan bahwa golongan yang mengurus rumah 

tangga tersebut dapat berarti ibu rumah tangga maupun Pekerja Rumah Tangga 

(PRT).  

Tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit menyinggung atau 

berkaitan dengan PRT, sehingga sulit untuk menyimpulkan apakah PRT tercakup 

dalam ruang lingkup Undang-Undang Ketenagakerjaan atau tidak. Namun pada 

kenyataannya, sebagian besar PRT bekerja tanpa adanya perjanjian kerja, 

sehingga PRT tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja sektor formal dan oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa PRT tidak tercakup dalam ruang lingkup 

Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga PRT tidak diberikan perlindungan 

yang diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada pekerja lainnya. 

Dan disamping itu mereka juga tidak diberikan akses terhadap mekanisme 

penyelesaian perselisihan kerja, seperti Pengadilan Industrial.15 

Perlu ditekankan, bahwa relasi/hubungan kerja yang terjadi antara Pekerja 

Rumah Tangga dan majikannya adalah hubungan yang informal karena 

kebanyakan tugas dilaksanakan di dalam rumah keluarga dan tidak dianggap 

produktif secara ekonomi.16 Terlebih lagi, rumah dinilai bersifat personal dan 

berada di luar batas jangkauan intervensi Negara, sehingga penyelesaian 

perselisihan yang terjadi yang menyangkut hak dan kewajiban pun biasanya 

diselesaikan secara informal.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 29 
15 International Labour Organization, “Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia,” 
dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/ 
publication/wcms_122275.pdf, diakses pada 5 Juni 2016, hal. 10!
16 Ibid. hal. 9 
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Tidak ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur mengenai 

PRT. Meskipun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan PRT telah 

menjadi agenda legislasi sejak tahun 2010, hingga DPR melakukan studi banding 

ke Afrika Selatan, namun pembahasan RUU Perlindungan PRT ini terus 

mengalami penundaan. 17  Kondisi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa 

Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi Pekerja Rumah 

Tangga ILO (International Labour Organization) No. 189 Tahun 2011. 

Studi banding yang dilakukan DPR bukan tanpa alasan. Afrika Selatan 

tampil sebagai pemimpin dunia dalam melindungi kesejahteraan bagi mereka 

yang melaksanakaan pekerjaan rumah tangga. Bagi Afrika Selatan, masalah 

pekerjaan rumah tangga terkait erat dengan masalah rasial. Hampir semua PRT 

adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam, sedangkan sebagaian besar 

majikannya adalah orang Afrika Selatan berkulit putih. 18  Oleh karena itu, 

perlindungan terhadap PRT dianggap sangat perlu untuk meningkatkan kondisi 

kerja bagi para pekerja rumah tangga. 

Di Afrika Selatan, pekerjaan rumah tangga sebagian besar diatur di dalam 

Sectoral Determination 7: Domestic Worker Sector, yang dibuat berdasarkan 

syarat-syarat dasar di dalam Basic Conditions of Employment Act. Sectoral 

Determination tersebut berlaku bagi semua PRT dan memberikan standar 

minimum di seluruh bidang.  

Meskipun Afrika Selatan tampil sebagai salah satu negara yang memiliki 

peraturan mengenai PRT terbaik, ILO juga mengakui Filipina sebagai negara di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Amnesty International, loc. cit 
18 International Labour Organization, op. cit. Hal. 29!
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Asia Tenggara yang memiliki peraturan mengenai PRT yang sangat baik. Filipina 

telah lebih dulu meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan mengundangkannya pada 

tahun 2013 yang disebut sebagai Domestic Workers Act (Republic Act 10361) atau 

Batas Kasambahay dan peraturan pelaksananya yang disebut Implementing Rules 

and Regulations of Domestic Worker Act (selanjutnya disebut IRR Domestic 

Worker Act). 

Sementara sistem Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menjangkau 

PRT, sejumlah perundang-undangan nasional lainnya memberikan perlindungan 

perlindungan tertentu, meski dengan masih secara terpisah dan terbatas, yang 

meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Semakin banyaknya tuntutan masyarakat, khususnya para PRT dan 

organisasi yang turut membantu membela hak-hak PRT, agar Pemerintah segera 

merampungkan RUU Perlindungan PRT yang terus tertunda, Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2015 kemarin membuat suatu terobosan 

hukum, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT. Meskipun peraturan ini menyinggung 

hak-hak PRT atas informasi, upah, istirahat yang cukup, hari cuti, dan 
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mendapatkan perlakuaan yang baik, namun peraturan ini dianggap masih jauh di 

bawah standar-standar perburuhan internasional. 

Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada masalah krusial yang 

membutuhkan perhatian khusus, yaitu masalah kesejahteraan sosial. Selain 

melihat dari tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar warga negaranya, 

kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dari tinggi-rendahnya angka kemiskinan. 

Dan karena sebagian besar PRT berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka 

dapat dikatakan bahwa permasalahan mengenai PRT ini merupakan bagian dari 

masalah kesejahteraan sosial karena hingga saat ini Negara belum mampu 

memberikan perlindungan hukum yang dapat memberikan harapan bagi 

peningkatan kesejahteraan PRT. 

 Penelitian ini berupaya untuk mendalami masalah-masalah terkait dengan 

pengaturan mengenai perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak sebagai 

Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, yang dikhususkan dari segi pengupahan dan 

waktu kerjanya, yang akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan-

ketentuan hukum yang ada, standar-standar Internasional mengenai perlindungan 

terhadap PRT, dan juga mengenai norma-norma Internasional yang berkaitan 

dengan Pekerja Rumah Tangga, serta bagaimana negara lain mempraktikkan 

perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dari segi pengupahan dan 

waktu kerja tersebut.  

 Dari hal-hal yang telah dijelaskan, maka penelitian ini akan diberi judul 

“ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN UPAH DAN WAKTU KERJA BAGI 

PEKERJA RUMAH TANGGA.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan pengupahan dan waktu kerja bagi 

Pekerja Rumah Tangga di Indonesia? 

2. Bagaimanakah sebaiknya pengaturan perlindungan pengupahan dan waktu 

kerja yang ideal bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis peraturan hukum apa yang ada 

di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum dari segi 

pengupahan dan waktu kerja bagi Pekerja Rumah Tangga yang ada di 

Indonesia. 

2. Perlindungan hukum seperti apa yang selayaknya diberikan oleh 

Pemerintah kepada para Pekerja Rumah Tangga, dengan melihat praktik 

perlindungan hukum yang ada di negara Afrika Selatan dan Filipina. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang studi ketenagakerjaan, 
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terutama agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pekerja Rumah 

Tangga. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai perlindungan hukum apa yang dimiliki oleh para 

Pekerja Rumah Tangga apabila pemenuhan hak-hak para Pekerja Rumah 

Tangga tersebut tidak terpenuhi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini, dibagi penyusunan ke dalam 5 bab yang memiliki 

beberapa sub-bab. Secara singkat gambaran sistematika penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Bab dibagi menjadi lima sub-bab yang berisikan (i) latar belakang penulisan, (ii) 

rumusan masalah sehubungan dengan latar belakang tersebut, (iii) tujuan 

penelitian, (iv) kegunaan penelitian, dan (v) sistematika penulisan secara singkat 

dalam menyusun penelitian ini. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai landasan teori dan landasan konsepsional dari 

penelitian ini. Landasan teori akan membahas mengenai Sektor informal Pekerja 

Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan 

landasan konsepsional membahas mengenai definisi-definisi dan terminologi yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB III: Metode Penelitian 

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yang 

meliputi jenis penelitian, tipe penelitian, metode pengumpulan data yang 

digunakan sebagai landasan penelitian ini. 

BAB IV: Analisis Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan secara terperinci dan jelas mengenai pembahasan dari 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta pemecahan masalahnya 

dengan berlandaskan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, prinsip-prinsip 

hukum, dan peraturan perundang-undangan. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan. 

Kesimpulan disusun berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang telah 

dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisikan pendapat mengenai apa 

yang sebaikanya dilakukan sehingga mendapatkan pemecahan masalahnya yang 

terdapat dalam penelitian ini.  

  




