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Setiap pekerja rumah 
tangga migran berhak 

atas kerja layak dan 
perlindungan



01.
Informasi Perekrutan dan 
Penempatan Pekerja Rumah 
Tangga Migran Ke Malaysia

Persyaratan 
Menjadi Pekerja 
Rumah Tangga 
Migran ke Malaysia

A.

21 S/D 45 
Tahun

Terdaftar dalam 

jaminan sosial (BPJS)

Memiliki 

kompetensi kerja

Sehat jasmani dan rohani

Berusia

Bagian
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Memenuhi 

dokumen 

yang disyaratkan

BPJS
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Apa saja dokumen yang 
harus kamu persiapkan 
sebelum berangkat ke 
luar negeri?

• Surat keterangan status perkawinan 
bagi yang sudah menikah

• Surat keterangan izin suami atau istri, 
• izin orangtua, atau izin wali yang 

diketahui oleh kepala desa atau lurah;
• Sertifikat kompetensi kerja;
• Surat keterangan sehat berdasarkan 

hasil pemeriksaan kesehatan dan 
psikologi;

• Paspor yang diterbitkan oleh  
kantor imigrasi setempat;

• Visa kerja;
• Perjanjian penempatan pekerja  

migran indonesia;
• Perjanjian kerja, yang berlaku di 

indonesia dan malaysia

Pemeriksaan Kesehatan / Medical Check-Up

Kenapa pemeriksaan kesehatan atau medical checkup itu penting? 

Sebab PRT yang akan pergi keluar negeri disyaratkan agar memiliki kondisi tubuh 

yang sehat, sehingga tidak mengalami gangguan kesehatan selama bekerja di 

Malaysia. Medical check-up ini dilakukan di rumah sakit atau klinik pemerintah dan 

swasta yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kamu bisa 

mengakses daftar rumah sakit atau klinik yang ditunjuk dilaman 

https://bp2mi.go.id/sarkes/indeks

B.

C.

paspor

Kontrak 
Kerja
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Pelatihan dan Orientasi 
Pra Pemberangkatan (OPP)

Setiap calon PRT Migran yang akan berangkat 

ke luar negeri wajib mengikuti program 

pelatihan dan Orientasi Pra Pemberangkatan 

(OPP) dengan tujuan untuk memberikan 

keahlian bagi calon PRT Migran dan 

pembekalan mengenai negara tujuan dan 

hak-hak sebagai pekerja. Pelatihan dan 

OPP harus dilakukan di kantor dinas tenaga 

kerja setempat, Layanan Terpadu Satu Atap 

(LTSA) dan/atau lembaga BLKLN (Balai Latihan 

Kerja Luar Negeri) yang terdaftar. Kamu bisa 

cek mana saja BLKLN yang resmi dengan 

mengunjungi laman ini 

https://bp2mi.go.id/blkln/indeks

Jaminan sosial pekerja migran, 
termasuk PRT migran

Sesuai peraturan menteri ketenagakerjaan 

nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial 

pekerja migran, setiap pekerja rumah tangga 

yang akan pergi ke luar negeri wajib terdaftar 

dalam program jaminan sosial. Ketika Pekerja 

Rumah Tangga telah siap, P3MI (Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia) wajib 

mendaftarkan ke dalam program BPJS atau 

jika akan bekerja secara mandiri calon PRT 

bisa mendaftar melalui link

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/

pekerja-migran-indonesia.html  Jaminan 

Ketenagakerjaan bagi PMI mencakup, 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Kematian dan Jaminan Hari Tua

D.

E.

BPJS
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Tentang Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

Masa pemberangkatan 

Hal yang tidak kalah penting, kamu 

harus mengetahui nama-nama P3MI yang  

merekrut kamu saat di Indonesia. Jika nama 

perusahaan yang merekrut kamu tidak 

terdaftar maka perlu diwaspadai bahwa 

perusahaan tersebut illegal/tidak terdaftar. 

Lihat daftar P3MI resmi di laman ini 

https://bp2mi.go.id/pptkis/indeks 

Sebelum tanggal penerbangan atau 

pemberangkatan ditetapkan, pastikan kamu 

telah melalui tahapan dan proses yang 

telah ditetapkan. Pastikan juga kamu telah 

memegang dokumen paspor, visa kerja dan 

kontrak kerja sebelum penerbangan. 

Foto: Contoh Permit Kerja PRT di Malaysia

F.

G.

?

?
!



Alur proses persiapan 
menjadi pekerja rumah 
tangga migran

Pemberian Informasi 
Pendaftaran dan Seleksi

Pemeriksaan 
Kesehatan dan Psikologi;

Penandatanganan 
Perjanjian Penempatan

Pendaftaran Jaminan
Sosial (BPJS)

Pengurusan Visa 
(Ijin Kerja)

Penandatanganan 
Kontrak Kerja

Orientasi Pra 
Pemberangkatan (OPP)

Pemberangkatan

H.
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paspor

BPJS

1

2

3

4

5

6

7

8
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Tips terhindar dari praktek 
perekrutan dan penempatan 
yang tidak sah

Jangan mudah percaya dengan bujuk 

rayu CALO/SPONSOR yang memberikan 

iming-iming kerja dengan gaji yang besar;

Ikuti prosedur resmi yang ditentukan 

pemerintah;

Jangan berangkat bekerja ke luar negeri 

dengan visa turis;

Pastikan kamu memiliki perjanjian 

penempatan dan kontrak kerja sebelum 

berangkat dan berikan salinannya kepada 

keluarga

Lapor ke dinas ketenagakerjaan, BP3PMI, 

serikat buruh dan NGO jika menemukan 

pelanggaran selama perekrutan.

Pastikan perusahaan yang merekrut 

kamu terdaftar secara resmi,

Jangan biarkan dokumen identitas seperti 

KTP, KK, Paspor dipalsukan oleh oknum, calo 

atau perusahaan Perekrut.

I.

!

!



02. Tentang Negara Malaysia dan 
Pengiriman Uang Ke Indonesia

Penduduk dan 
geografis Malaysia

Malaysia terdiri dari dua lokasi geografi yang berbeda yaitu Semenanjung Malaysia dan 
Malaysia Timur. Terdapat 13 negeri yaitu Kedah, Pahang, Kelantan, Johor, Perak, Perlis, 
Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Sarawak, Pulau Pinang, Sabah, Melaka dan 

Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya). Populasi penduduk Malaysia 
pada tahun 2019 adalah sebanyak 32.6 juta orang dimana laki-laki sebanyak 14.8 juta 
orang dan perempuan sebanyak 14.5 juta orang. Selebihnya adalah penduduk bukan 

warga negara yaitu sebanyak 3.3 juta orang.

Semenanjung 
Malaysia

 
Malaysia Timur

Bagian

Sabah

Sarawak

Laki-Laki Perempuan 
14,5 Juta

Bukan Warga 
Negara 
3,3 Juta
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14,8 Juta



Agama di Malaysia Islam merupakan agama mayoritas yang 
dianut oleh penduduknya terutama kaum 
Melayu. Keberadaannya diakui di dalam 
Perlembagaan Persekutuan sebagai 
agama resmi Penerapan ajaran Islam di 
Malaysia cukup ketat di mana amalan-
amalan yang tidak memenuhi syariat 
agama tidak dibenarkan. Contohnya, ritual, 
tinggal bersamaan dengan pasangan 
yang belum menikah. Islam di Malaysia 
berlandaskan mazhab Syafi dan Sunni. Selain 
itu, Buddhisme, Hinduisme, Kristian, Sikh, 
Animisme, dan lain-lain. Pusat peribadatan 
sangat mudah diketemui di Malaysia seperti 
masjid, tokong, kuil, dan gereja. Aliran shiah 
dan ahmadiyah di Malaysia tidak bisa 
dipraktekan secara terbuka. 

Malaysia memiliki keberagaman penduduk 
yang terdiri daripada Melayu, Cina, India, 
bumiputera lain (Orang Asli, Serawak, dan 
Sabah) dan lain-lain sehingga mewujudkan 
latar belakang budaya yang berlainan. 
Kebudayaan orang Melayu, Cina, India 
dan lain-lain di Malaysia mengutamakan 
nilai-nilai sopan santun, kesederhanaan, 
keindahan dan keharmonian hidup 
antara anggota keluarga, tetangga dan 
masyarakat. 

11Buku Agenda Migrasi Aman
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Bahasa di Malaysia
Bahasa Utama Melayu merupakan bahasa nasional dan 
bahasa resmi di Malaysia. Adapun Bahasa Inggris menjadi 
bahasa kedua dan banyak digunakan di kota-kota besar di 
Malaysia. Selain itu, bahasa Cina, bahasa tamil, bahasa lokal 
di Malaysia Timur dan lain-lain juga digunakan bagi penduduk 
Malaysia. Oleh karena itu, penting bagi pekerja rumah tangga 
untuk menguasai Bahasa Melayu agar dapat berkomunikasi 
dengan baik dengan majikan dan juga masyarakat setempat. 

Budaya Masyarakat
Pada umumnya rakyat Malaysia mengenal tata cara budaya 
Barat sehingga bersalaman ketika bertemu merupakan hal 
yang lumrah. Namun perlu diperhatikan dari latar belakang 
budaya orang tersebut. Misalnya, lelaki dan perempuan 
Melayu tidak diperkenankan untuk bersalaman karena 
dianggap bukan muhrim. Mereka hanya diperbolehkan 
menangkupkan tangan di depan dada sambil membungkuk. 
Malaysia juga dikenal dengan keramah tamahan 
penduduknya. 

Makanan dan Kuliner
Keberagaman kaum turut mempengaruhi keragaman jenis 
makanan di Malaysia. Antara makanan yang terkenal di 
Malaysia adalah Nasi Lemak, Roti Canai, Tomyam, Nasi Kerabu 
dan lain-lain. Teh Ais, Milo Ais, dan Air Cikong merupakan 
variasi minuman yang paling disukai oleh penduduk Malaysia 
dan turis dari mancanegara. Pada kelompok agama Hindu, 
mereka dilarang memakan daging sapi dan agama islam 
tidak memakan daging babi. Konsep halal juga diterapkan 
dalam setiap makanan dan kuliner di Malaysia. 

Mata Uang
Mata uang yang digunakan di Malaysia adalah Ringgit 
Malaysia (MYR). Sebagai pekerja rumah tangga migran 
kamu bisa temukan kedai-kedai/kios penukaran mata 
uang dipusat-pusat banda kota terdekat. Nilai mata 
uang Rupiah dan Ringgit akan selalu naik dan turun 
setiap harinya. Dan untuk keamanan dan mempermudah 
transaksi setiap pekerja rumah tangga harusnya memiliki 
rekening tersendiri selama bekerja.

RM
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Surat Ijin 
Kerja

Surat 
Pengantar

PASPOR

Pengiriman 
Uang 
ke Indonesia

Bagi pekerja rumah tangga migran yang belum memiliki buku 
rekening di Malaysia dapat mengajukan permohonan ke bank 
tertentu dengan persyaratannya adalah:

Fotokopi surat ijin 
kerja; dan 

Fotokopi paspor yang 
masih berlaku dan 

surat pengantar 
dari pemberi kerja. 

Kamu juga bisa melakukan transaksi pengiriman uang ke 
Indonesia melalui cabang bank milik Indonesia di Malaysia 
seperti Bank Mandiri Remittance dan Bank Negara Indonesia 
Remittance di area Kuala Lumpur, Malaysia. 

Jika kios bank ini tidak kamu temukan, kamu bisa pergi ke 
money changer (tempat pengiriman uang) yang terdekat, 
kamu bisa dapatkan kios Western Union (WU) atau juga kios 
lainnya yang sejenis. 

Pastikan proses pengiriman uang ke Indonesia kamu lakukan 
ditempat-tempat penukaran atau pengiriman uang yang 
resmi. 

Money 
Changer

RM
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03. Kenali Aturan Hukum Sebagai 
Pekerja Rumah Tangga di Malaysia 
Pekerja rumah tangga di Malaysia Belum diakui di dalam 

undang – undang perburuhan Malaysia 1955 (Employment 

Act), akan tetapi sebagai pekerja rumah tangga migran kamu 

masih memiliki hak dasar untuk:

Bagian

Mendapatkan kontrak tertulis yang meliputi:

Pembayaran gaji

1. Identitas lengkap pekerja dan pemberi kerja

2. Durasi kontrak kerja 

3. Alamat tempat kerja 

4. Tugas dan tanggungjawab pekerja dan pemberi kerja;

5. Tentang pembayaran gaji

6. Tentang hari libur (rest-day)

7. Tentang pemutusan kontrak;

8. Tentang perpanjangan kontrak;

9. Ketentuan umum

10.  Bahasa dalam kontrak harus bisa dipahami oleh 

pekerja dari negara asal.

Upah minimum 

Di Malaysia, pekerja rumah tangga masih dikecualikan 

dalam jaminan upah minimum (minimum wage), hak 

atas upah minimum masih didasarkan pada perjanjian 

bersama antara pekerja dan pemberi kerja. Namun perlu 

diingat, gaji pekerja rumah tangga tidak boleh kurang dari 

besaran upah standar minimum di Malaysia

Gaji pekerja rumah tangga mesti dibayarkan 

selambat-lambatnya 7 hari setiap bulannya dan 

ditransfer ke rekening bank pekerja atau bisa melaui 

cash merujuk pada kesepakatan.

RM

?
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Komunikasi

Tempat tinggal yang aman dengan privasi

Pekerja rumah tangga dibolehkan memegang dan memiliki 

handphone selama dalam masa kontrak, selama tidak 

dilakukan bersamaan dengan saat bekerja.  Agency dan 

majikan dilarang menyita dan menahan hand phone PRT.

Jam Kerja

Jam kerja haruslah disepakati dan dituangkan dalam 

kontrak dengan rata-rata jam kerja 8 jam perhari.

Majikan diharuskan menyediakan kamar atau tempat tingga 

yang layak dan terpisah dari kamar majikan. Majikan dilarang 

memasang CCTV pada ruang privasi pekerja rumah tangga,

Makanan  yang cukup

Pemberi kerja harus menyediakan makanan 

yang cukup minimal 3 kali sehari, bagi pekerja 

rumah tangga. 

Hari libur 

Pekerja rumah tangga berhak mendapatkan libur setiap 

hari minggu dan/atau majikan harus membayar uang 

lembur sesuai ketentuan (upah minimum: 26 hari kerja) 

di kali 1,5 atau 2X. Libur termasuklah pada hari raya besar 

keagamaan dan libur nasional. 

Memegang dan menyimpan 
dokumen paspor dan visa

Dalam undang-undang imigrasi Malaysia, pekerja asing 

dibenarkan untuk memegang dokumennya sendiri, termasuk 

juga bagi pekerja rumah tangga migran.

15Buku Agenda Migrasi Aman
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Jaminan kesehatan

Mendapatkan pendampingan hukum

Pemberi kerja selayaknya mendaftarkan PRT dalam jaminan / 

asuransi perawatan dan pemeriksaan kesehatan jika pekerja 

sakit. Termasuk kewajiban majikan membayar biaya medical 

kesehatan (FOMEMA) pada saat ketibaan dan perpanjangan 

kontrak.

Pekerja rumah tangga di Malaysia bisa mendapatkan 

pendampingan hukum saat berhadapan dengan masalah 

ketenagakerjaan ataupun keimigrasian.

Undang – undang imigrasi Malaysia 1959/63 

mengatur pekerja migran untuk

• Setiap pekerja rumah tangga migran di 

Malaysia harus memiliki visa kerja yang sah 

sesuai dengan majikan dimana ia bekerja.

• Pekerja rumah tangga asing tidak diijinkan 

bekerja pada majikan selain yang tertera 

dalam visa kerja.

• Pekerja rumah tangga asing tidak dibenarkan 

melakukan kegiatan perdagangan atau 

kegiatan yang berkaitan dengan bisnis lainnya.

• Undang-undang di Malaysia tidak 

membenarkan PRT berganti majikan atau 

berganti sektor kerja selama memegang 

permit pekerja rumah tangga. 



04. Tentang Praktek Eksploitasi 
Kerja Dan Perdagangan 
Manusia

• Pemberi kerja mempekerjakan PRT selain dirumahnya, 
termasuk mempekerjakan dengan pekerjaan ganda 
seperti menjaga kios, toko, salon atau bekerja di pabrik 
majikan.

• Pekerja rumah tangga di larang berbicara dengan orang 
lain dan dilarang keluar pada saat libur. 

• Bekerja lebih dari 8 jam kerja bahkan kamu tidak ada 
waktu untuk istirahat dan tidak ada uang lembur 
(overtime) 

• Pemberi kerja dan agency merampas hand phone dan 
melarangmu berkomunikasi dengan siapapun.

• Gaji PRT dipotong setiap kali melakukan kesalahan atau 
memecahkan barang secara tidak sengaja.

• Disediakan kamar tidur tidak layak, misalnya: bersamaan 
dengan hewan piaraan, dipasang CCTV pengintai, 
kamar pekerja bergabung dengan kamar mandi.

• Dilecehkan secara seksual, misalnya di peluk, dicium, 
disentuh dan diminta melayani hubungan seksual oleh 
pemberi kerja dan atau anggota keluarganya;

• Agensi dan pemberi kerja melakukan pemotongan gaji 
yang berlebihan (overcharging) dengan alasan biaya 
penempatan. 

• Tidak dibayar gaji dengan alasan gaji dikumpulkan 
sampai kontrak selesai;

• Paspor dan visa kerja ditahan dengan alasan takut 
pekerja lari;

• Gaji dipotong dengan alasan membayar biaya periksa 
kesehatan, pembuatan visa atau biaya rumah sakit saat 
pekerja dirawat;

Bagian

Sebagai pekerja rumah tangga ada baiknya jika kamu 

mengetahui apa saja bentuk eksploitasi yang sering 

dialami PRT saat bekerja:

17

HELPDESK CENTRE

HOTLINE
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• Disediakan makanan yang tidak layak, misalnya diberi 
makanan sisa dan dipaksa makan makanan basi;

• Beban pekerjaan yang berlebihan dimana pada 
waktu yang sama pekerja harus mencuci, memasak, 
mengasuh anak dan mencuci mobil yang banyak. 

• Terjadi kekerasan baik fisik dan verbal, seperti cacian, 
kata-kata kasar dan disamakan dengan hewan bahkan 
terjadi kekerasan fisik berupa pukulan dan penyiksaan.

• Pekerja rumah tangga di paksa merawat dan menjaga 
hewan piaraan anjing;

Berikut merupakan definisi Perdagangan Orang 
menurut UU Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) No.21 Tahun 2007:

Unsur Proses/kegiatan
/tindakan

Unsur Cara Unsur Tujuan

perekrutan
pengangkutan,
penampungan,
pengiriman,
pemindahan,
penerimaan seseorang;

ancaman, kekerasan, 
penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran 
atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan 
dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain 
tersebut;

Tujuan perdagangan orang 
ialah untuk mengeksploitasi 
korban secara fisik, ekonomi 
dan seksual untuk mendapat 
keuntungan.

!
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• Kamu perlu mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung 
situasi yang kamu hadapi, misalnya bukti pemotongan 
gaji, catatan lengkap tentang tanggal dan waktu gaji 
tidak dibayar atau di potong, rekaman atau video yang 
mendukung tentang kondisi ditempat kerja termasuk jika 
terjadi pelecehan ditempat kerjamu.

• Lakukan obrolan dengan pemberi kerja mengenai 
masalah yang kamu hadapi dengan jelas, negosiasi 
penting dilakukan dengan mencari celah dimana 
pemberi kerja dalam kondisi yang tidak sibuk dan santai. 

• Jika tidak ada perubahan dan kekerasan terus terjadi, 
kamu bisa bercerita atau berkonsultasi dengan teman, 
keluarga atau organisasi di Malaysia untuk meminta 
bantuan.

• Bagaimana jika tidak punya akses handphone?

1. Pekerja rumah tangga bisa meminta 
pertolongan tetangga misalnya dengan 
mengirim pesan lewat tulisan atau gunakan 
waktu saat mengantar anak sekolah, 
membuang sampah atau belanja ke pasar, 
kamu bisa meminta bantuan kepada orang 
diluar.

2. Jika sama sekali tidak ada akses dan kamu 
harus terpaksa keluar dari rumah majikan, 
pastikan kamu pergi ke pejabat resmi untuk 
membuat aduan, seperti ke kantor Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (KBRI), ke Jabatan 
Tenaga Kerja (JTK) Malaysia atau ke lembaga 
sosial NGO yang kamu ketahui. 

 

Apa yang harus kamu lakukan saat menghadapi 
persoalan seperti ini?

?

?
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05. Tata Cara Pengaduan/
Laporan 

Bagian

• Siapkan dokumen identitas pekerja dan pemberi kerja, 

fotocopy paspor dan visa, foto copy IC (kartu identitas 

pemberi kerja) jika ada.

 

• Kamu bisa juga rujuk kepada dokumen kontrak kerja 

yang kamu miliki dimana tertera data pemberi kerja 

dan pekerja. Jika tidak punya kontrak kerja, kamu bisa 

mengumpulkan dari informasi lain seperti bill listrik dan 

air atau dari alamat pos yang kamu tahu.

• Catat semua informasi dalam buku atau kertas agar 

tidak terlupa atau hilang;

• Laporan bisa kamu buat dengan datang langsung ke 

jabatan tenaga kerja Malaysia yang terdekat, Kedutaan 

Besar Republik Indonesia (KBRI), NGO di Malaysia, serikat 

pekerja Malaysia dan organisasi pekerja Indonesia.

• Selain itu jangan lupa hubungi organisasi, komunitas 

atau teman terdekat untuk mendampingi atau 

memberikan nasehat sebelum kamu membuat laporan.

• Kamu juga bisa membuat pengaduan melalui email 

atau media sosial;

BPJS

BILL
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Berikut kontak penting dan alamat pejabat atau organisasi yang dapat kamu 
jadikan rujukan pengaduan/laporan:

No. 233 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, 

50400 Malaysia

Telefon (Jam Kerja) : +603-2116-4016/4017 

Telefon 

(Setelah Jam Kerja) : +603-21164193

Pengaduan : +6017-500-7047

Faks  : +603-2141-7908

Email  : info@kbrikualalumpur.org

Facebook Page  : @IndonesanEmbassyKL

Twitter   : @kbrikualalumpur 

467, Jalan Burma, Penang 10350

04-2274686; 04-2267412; 

Email  : penang.kjri@kemlu.go.id 

No. 46 Jl. Taat Off Jalan, Jalan Tun Abdul Razak 80100, 

Johor Bahru, Malaysia

Email   : Johorbahru.kjri@kemlu.go.id

Kontak  : +6072274288 / +6072213246/

    +607-2274188 

Kedutaan Besar 

Republik Indonesia 

(KBRI) Kuala Lumpur

Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia 

(KJRI) Penang

Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia 

(KJRI) di Johor Bahru 

Tingkat 5, Blok D3, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan 

Persekutuan,62530, Putrajaya, Malaysia.

Telephone : 603-8000 8000

Layanan Pejabat : 603-88865192

Teleworking : 03-8888 9111

Fax  : 603-8889 2368

Email   :  jtksm@mohr.gov.my

Jabatan Buruh 

Peninsular Malaysia

Jika kamu perlu kontak Jabatan Tenaga Kerja dimasing-masing negeri klik link tautan 

berikut http://jtksm.mohr.gov.my/en/hubungi-kami/alamat/negeri 
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Wisma Paradise, 28 Jalan Ampang Kuala Lumpur

Email  : pertimig2019@gmail.com

Fanpage  : Pertimig Malaysia 
Contact  : +6014910391

12, Jalan 6/11, 46000 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Email  : general@tenaganita.net 

Hotlines  : +603 7770 3671 / 3691

    +6012 335 0512, +6012 339 5350

Pusat Perdagangan, A-2-7, Jalan Sungai Jernih 8/1, 

Seksyen 8 Petaling Jaya, 46050 Petaling Jaya, Selangor, 

Malaysia

Executive Director  : Adrian Pereira 

    [liberationx@gmail.com]   

    +60122900756(hp)

Director of Programmes : Anne Beatrice 

     [ns.initiative@gmail.com] 

     +60142498003(hp)

Phone   : +6037931 0741(o) /    

     +60122900756(hp)

Wisma Paradise, 28 Jalan Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia

Fan Page   : Our Journey

Contact    : +60195122852

PERTIMIG 

(Persatuan Pekerja 

Rumah Tangga 

Indonesia Migran)

TENAGANITA Sdn. Bhd. 

NORTH SOUTH INITIATIVE

OUR JOURNEY

Kontak organisasi pekerja migran Indonesia

Kontak NGO dan Serikat Buruh di Malaysia
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10-5, Jalan USJ 9/5t, Subang Business Centre,

47620 Subang Jaya, Selangor, Malaysia

Phone  : +60 3-8024 2953

Malaysian Trade 

Unions Congress 

(MTUC)

Jl. Pengadegan Utara I No 1 A RT 08/06 Pancoran J

akarta Selatan 12270.

Email Aduan : pengaduan@sbmi.or.id

Facebook  : Serikat Buruh Migran Indonesia

Twitter  : @SBMI_PUSAT

Jalan. Jatipadang I No.5A, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta 

Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

Tel/Fax  : +62 21- 27808211

Email  : secretariat@migrantcare.net

Twitter  : @migrantcare

Facebook  : Migrant CARE

Instagram : @migrantcare

Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) 

Migrant CARE

Kontak NGO dan Serikat Buruh di Indonesia

Solidaritas Perempuan (SP) Sekretariat Nasional :

Jl. Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu Kel. Pejaten Barat, 

Jakarta Selatan 12510 - Indonesia

Kontak Pengaduan : +6281282766707

E-mail  : soliper@centrin.net.id



Apa itu 

Konvensi ILO 189?

Siapa yang 

mengatur Konvensi ini?

Konvensi Perburuhan 
Internasional Tentang Kerja 
Layak Untuk Semua 
Pekerja Rumah Tangga 
Di Dunia

Organisasi Perburuhan 
Internasional (ILO), 
dari Badan Persatuan 
Bangsa-Bangsa (PBB)
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Konvensi Ini 
Memastikan dan 
Melindungi 
Hak-Hak Pekerja 
Rumah Tangga:

Hak bergabung dengan Serikat Pekerja 
dan/atau Asosiasi Pekerja lainnya 
dan dan pengakuan atas hak untuk 
Berunding Bersama (Pasal 3)

Hak untuk Dilindungi dari segala bentuk 
Penyalahgunaan, Pelecehan dan 
Kekerasan (Pasal 5)

Hak mendapat Tempat 
Tinggal dengan Privasi dan 
Makanan Layak (Pasal 6)Hak untuk mendapatkan Kontrak Kerja 

Tertulis berisi Informasi mengenai 
Ketentuan dan Kondisi Pekerjaan dan 
harus bisa dipahami oleh kedua belah 
pihak dan Tertulis (Pasal 7)

Prt Migran berhak mendapatkan 
Penawaran Kerja dan Memahami 
Kontrak Tertulis sebelum berangkat 
ke negara tujuan; (Pasal 8)  

Hak Memegang dan Menyimpan 
dokumen pribadi, paspor, permit 
dan dokumen lainnya (Pasal 9)

Buku Agenda Migrasi Aman

Kontrak 
Kerja

?
!
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Hak Libur (24 JAM) setiap 
minggu (Pasal 10) Hak mendapatkan Cuti 

Tahunan Berbayar, 
(artikel 10)

Hak mendapatkan Uang 
Lembur (Pasal 10)

Hak mendapatkan Standar 
Jam Kerja 8 Jam (Pasal 10)

Hak Dijamin Upah 
Minimum, sesuai standar 
yang ada (Pasal 11) Hak mendapatkan Gaji Setiap 

Bulan baik melalui Cash atau Bank 
Transfer dan metode lain sesuai 
dengan kesepakatan pekerja atau 
kontrak kerja; (Pasal 12)

Diikutsertakan dalam program 
Jaminan Sosial termasuk, asuransi 
kesehatan, pensiun, kecelakaan 
kerja dan perlindungan maternitas 
(Pasal 14)

Hak Mengajukan Gugatan 
dan Akses untuk Keadilan, 
(Pasal 17)

24 Jam

8 Jam

RM RM

!
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Organisasi yang mendukung anda sebagai 
Pekerja Rumah Tangga Migran!

PERTIMIG MALAYSIA
Persatuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

Email  : pertimig2019@gmail.com 
Fan Page : Pertimig Malaysia
Contact : +6014910391

IDWF 
International Domestic Workers Federation

Website : www.idwfed.org 
Fb : International Domestic Workers Federation 
Twitter : @IDWFED 
Contact : +60146087509



Tentang 
PERTIMIG
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PERTIMIG, Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran 

merupakan organisasi yang beranggotakan dan dipimpin oleh pekerja 

rumah tangga Indonesia di Malaysia. Sebagai organisasi pekerja yang 

memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga migran, PERTIMIG 

bekerja secara mandiri. Sejak didirikan pada tanggal 15 Desember 2019 

saat ini telah memiliki anggota lebih dari 60 pekerja rumah tangga 

Indonesia di Malaysia. Dalam menjalankan kerja organisasi, PERTIMIG 

menganut asas persatuan dan demokrasi.

YUK,
GABUNG 

PERTIMIG!



29Buku Agenda Migrasi Aman

Visi dan Misi
Terwujudnya kerja layak untuk Pekerja Rumah 

Tangga Indonesia di Malaysia dan perlindungan 

melalui Undang-Undang Pekerja Rumah 

Tangga, untuk kesejahteraan pekerja rumah 

tangga migran dan anggota keluarganya.

Pengorganisasian 
PRT Indonesia, 
di Malaysia

Kampanye 
Standar 
Kerja Layak 
Internasional 
Bagi PRT (C 
189) dan Anti 
Kekerasan 
(C190)

Menghapus 
diskriminasi 
terhadap 
pekerja rumah 
tangga

Advokasi 
kebijakan dan 
penangan 
kasus

Pemberdayaan 
dan peningkatan 
kapasitas 
anggota

Visi dan 

Misi
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Program
PERTIMIG

Menjalankan advokasi penanganan kasus untuk pekerja 

rumah tangga Indonesia dan konseling baik secara langsung 

maupun dengan sistem rujukan;

Program ini berfokus pada peningkatan kesadaran, 

penyebaran informasi, dan peningkatan kapasitas para 

anggota dan pengurus baik dari segi pendidikan kritis 

maupun kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan 

keahlian dan pemberdayaan ekonomi.

Pendampingan kasus 
dan Layanan Konseling

Pelatihan dan Sosialisasi
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PERTIMIG secara aktif terlibat di dalam agenda advokasi 

untuk kebijakan PRT dan perburuhan di Malaysia dengan 

cara berkolaborasi dengan serikat buruh lokal dan NGO di 

Malaysia.

PERTIMIG berfokus untuk menkampanyekan standar kerja 

layak bagi PRT dan anti kekerasan di tempat kerja, melalui 

Ratifikasi Konvensi ILO C 189 dan C 190.

Kegiatan team building diadakan PERTIMIG setiap setahun 

sekali guna memperkuat hubungan dan kekompakan antar 

anggota dan pengurus.

Advokasi 
Kebijakan 

Campaign

Team Building
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Gambar 2

Team Building PERTIMIG

Gambar 3 

Program training kesetaraan dan keadilan gender;

Gambar 1 Pekerja Rumah Tangga dalam meeting 

bersama stakeholder untuk membahas standard 

kontrak pekerja rumah tangga di Malaysia;

PERTIMIG

Dokumentasi 
Kegiatan 
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Gambar 6

Outreach dan Campaign C189

Gambar 5

Pelatihan keahlian melalui training make up dasar

Gambar 4

Bagian dari pengorganisasian serikat pekerja 

rumah tangga (PERTIMIG)
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“PERTIMIG bagi saya seperti jendela, sekali 

membukanya kamu melihat hamparan 

pengetahuan tentang pekerja rumah tangga” 

- Rosidah

 “PERTIMIG ialah tempat dan cara saya 

memperjuangkan keadilan bagi pekerja rumah 

tangga itu kenapa pekerja rumah tangga harus 

berserikat untuk memperjuangkan hak sama 

dengan pekerja lainnya” 

- Uli

Kesan Para 
Anggota

“Menjadi sebuah kebanggan bisa menjadi salah satu 

inisiator terbentukanya PERTIMIG, karena dengan 

berorganisasi kita bisa saling membantu antar pekerja 

rumah tangga dan bersuara untuk perlindungan 

melalui undang-undang” 

- Miyah

“Bergabung bersama PERTIMIG menjadikan saya 

lebih terbuka tentang hak pekerja rumah tangga, 

solidaritas, menambah pertemanan pekerja rumah 

tangga dan tentu kita semakin berani bersuara untuk 

pekerja rumah tangga”  

- Erma
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“Awalnya saya lebih senang menyendiri, tapi setelah 

bergabung dengan PERTIMIG saya merasa lebih 

percaya diri dan paham tentang hak saya sebagai 

pekerja rumah tangga”  

-Inul

“Sejak bergabung dengan PERTIMIG saya lebih 

percaya diri untuk berbicara dan pastiya saya 

belajar tentang hak dan kewajiban saya sebagai 

pekerja rumah tangga”  

- Umrohatun

“Menjadi anggota PERTIMIG membuat saya lebih 

paham soal hak pekerja rumah tangga, ada tempat 

berbagi ketika saya ada masalah dan saya lebih 

merasa bermanfaat saat dapat membantu kawan 

pekerja rumah tangga yang menghadapi masalah”  

-Ana

“PERTIMIG mengajarkan saya pentingnya 

berorganisasi untuk menyuarakan hak pekerja rumah 

tangga dan saling membantu antar pekerja” 

-Rheni

“Untuk memperjuangkan undang-undang PRT kita 

tidak bisa sendiri, pilihannya dengan berorganisasi 

bersama PERTIMIG”

 -Dahliana
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Untuk layanan konsultasi dan 

pengaduan kasus silahkan hubungi 

kami :

Email : pertimig2019@gmail.com 

Fanpage : Pertimig Malaysia

Contact : +60149110391


