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ABSTRAK 

Banyak sekali warga negara Indonesia yang memilih bekerja sebagai PRT 

dikarenakan berbagai faktor. Dalam melakukan pekerjaannya, PRT banyak yang 

bekerja dengan jam kerja yang lama dan adapula yang tidak. Tidak menutup 

kemungkinan PRT mengalami gangguan pada kesehatan. Di Indonesia, banyak sekali 

majikan yang tidak memberikan jaminan kesehatan kepada para PRT sehingga 

mengakibatkan mereka harus membayar sendiri biaya berobat tanpa diganti oleh 

majikannya. Jaminan kesehatan merupakan salah satu hak PRT yang seharusnya 

mereka dapatkan. Hak kesehatan PRT ini tidaklah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 dikarenakan PRT dianggap bukan pekerja formal melainkan 

informal. Dari problematika tersebut, ditarik dua rumusan masalah yaitu pertama, 

apakah urgensinya pengaturan hak kesehatan bagi PRT. Kedua, apakah konsep hak 

kesehatan bagi PRT. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitiannya 

menggunakan penelitian hukum normatif. pendekatannya menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan historis. Teknik pengumpulan bahan hukum 

dalam penelitian ini menggunakan teknik Inventarisasi, Kategorisasi, dan Studi 

Keputakaan. Dalam penelitian memberikan hasil penelitian yang pertama, terdapat 

faktor-faktor urgensi pengaturan hak kesehatan bagi PRT yaitu faktor filosofis yang 

melihat dari cita-cita hukum yang terdapat pada Pancasila, faktor yuridis melihat dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang hak kesehatan bagi PRT, dan terakhir faktor 

sosilogis melihat dari permasalahan-permasalahan mengenai kesehatan yang dialami 

oleh PRT. Sedangan hasil penelitian kedua yaitu, konsep hak kesehatan pada PRT 

adalah salah satu faktor terpenting yang harus diwujudkan oleh negara melalui Sistem 

Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam 

kesehatan PRT ini yang dimaksud adalah kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan tidak 

hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. 

Kata kunci: Jaminan, Kesehatan, PRT  
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ABSTRACT 

Due to different reasons, a lot of Indonesian people prefer to serve as domestic 

workers. Some domestic workers work long hours while doing their job and others do 

not. For domestic workers, it is possible to suffer health issues. There are several 

employers in Indonesia that do not provide domestic workers with health benefits, 

resulting in them having to pay for medical care themselves without their employers 

being reimbursed. Health care is one of the rights they can get from domestic workers. 

In Law No 13 of 2003, the right to health of domestic workers is not regulated because 

domestic workers are conjoined. Two problem formulations have been drawn from 

these issues, namely, first, the urgency of controlling health rights for domestic 

workers. Second, what is the definition of domestic workers' right to health? The type 

of study that uses normative legal research is the research approach used. A statutory, 

philosophical, and historical approach is used in the strategy. In this research, the 

technique of gathering legal materials utilizes inventory, categorization, and 

literature studies techniques. In the report, the findings of the first study indicate that 

there are urgent factors for domestic workers in regulating health rights, namely 

philosophical factors that see the legal principles contained in Pancasila, legal 

factors from the articles regulating domestic workers' health rights, and finally socio-

logical factors that see the health problems faced by domestic workers. Meanwhile, 

one of the most significant considerations that must be realized by the state through 

the National Social Security Scheme coordinated by BPJS Kesehatan is the second 

research outcome, namely, the idea of the right to health of domestic workers. In 

domestic workers' health, what is meant is physical, spiritual, social health, and not 

only free from illness, disability and weakness. 

Keyword: Isurance, Healt, Domestic worker 
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