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RAPERDA  PRT:  
RETROSPEKSI UNTUK ADVOKASI  
Imam Samroni*  
 

MENELAAH proses perjalanan Raperda PRT (sesuai revisi terakhir 
tentang “Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pengguna Jasa”) 
merupakan retrospeksi panjang, dari workshop sekaligus undangan buka bersama 
20 Desember 1999 sampai Ramadlan yang ketiga sekarang. Dan semua proses itu  
membenarkan ledakan diskursif tentang ke-PRT-an.  

Adalah benar bahwa otonomi daerah menegaskan klaim pembangunan 
yang berorientasi layanan publik. Kepuasan masyarakat (user) merupakan harga 
yang harus dibayar oleh para pelayan publik. Siapapun tidak bisa mengklaim atas 
nama masyarakat, sepanjang tidak berorientasi pada masyarakat itu sendiri. Atau, 
dalam komentar mBah Guno, pelawak senior Jogja, bukannya “... Sing ngatur ora 
iso, sing diatur ora gelem” (Yang mengatur tidak bisa, yang diatur tidak mau). 

Konsekuensi ini yang, untuk sebagian, belum diperankan oleh pemda saat 
kelompok-kelompok masyarakat dengan nilai budayanya masing-masing 
menuntut haknya untuk menjadi wilayah publik. Terbentuknya wilayah publik 
tidak didasarkan asal-usul tetapi pada pilihan profesi dan konsensus yang sadar. 
Proses munculnya civil society ini --serikat pengamen jalanan, koalisi PKL,  
pergerakan para diffable, jaringan petani, asosiasi pekerja informal termasuk PRT, 
dan sebagainya mengorganisasikan diri dan mulai berhadapan vis a vis dengan 
Pemda-- merupakan periode yang riuh-rendah: Masyarakat jengkel, dunia usaha 
gamang, pejabat menghitung lambatnya struktur yang transitif. Dalam kosakata C. 
Geertz, proses restrukturisasi masyarakat bertautan dengan budaya bernegara, 
yaitu seperangkat makna yang mengendalikan perjalanan gagasan dan operasi 
bernegara di antara masyarakat. Budaya ini merupakan wadah masyarakat 
menemukan dunianya, mengungkapkan perasaan, dan membuat penilaian. Budaya 
ini yang membedakan antara “pembantu” dengan in terms of “pekerja” rumah 
tangga.  

Dengan demikian, masyarakat dapat dianalisis dari sudut pandang 
bagaimana fungsi-fungsi sosial yang berhubungan dengan pengetahuan  
(seperangkat makna tersebut) didistribusikan dan saling terjalin dalam struktur 
sosialnya. Atau, semacam peta sosial parsial yang muncul dari sistem pengetahuan 
masyarakat. Memahami PRT dalam konteks ini menempatkan PRT dalam 
perkembangan profesi-profesi dewasa ini. Dibutuhkan penelaahan kembali 
terhadap kondisi-kondisi keluarga, apa pekerjaan rumah tangga, bagaimana 
budaya bernegara yang terselenggara. (Pramuwisma menurut Perda DKI No. 6 
Tahun 1993; Penatalaksana Rumah Tangga menurut “bahasa gaul” 
Depnakertrans sekarang).  

Hasil amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa tidak ada keterpisahan 
yang tegas antara wilayah publik (ekonomi), wilayah politik (negara), dan wilayah 
privat (kebudayaan). Negara masih hadir dan budaya-bernegara selalu mengalami 
revitalisasi. Sebaliknya, semakin terdistribusikan imajinasi untuk menciptakan 
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masyarakat baru yang bersifat civil, yang kehidupan semua kelompoknya diatur 
bukan saja oleh nilai budaya mereka masing-masing, melainkan oleh suatu sistem 
hukum positif dan nilai-nilai publik (civic culture). Inilah imajinasi tentang 
masyarakat-bangsa (nation society) dan jelas bukan mengenai negara-bangsa. 
(nation state). Pertautan antara pemda, parlemen, masyarakat, dan dunia usaha 
senyatanya diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat yang berbasis 
komunitas. Jika tidak, wilayah politik akan sulit untuk mengelola tekanan wilayah 
publik; sementara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tengah dipersiapkan, 
termasuk untuk PRT.   

Dari paparan di atas menjadi jelas betapa ke depan dampak globalisasi 
terhadap rumah tangga terlalu sederhana jika hanya dijadikan spanduk demo. 
Menurunnya jumlah pekerja formal (Data BPS: 2000 sekitar 34,8 % menjadi 32,2 
% tahun 2001) berbanding terbalik dengan sektor informal (dari 65 % menjadi 68 
%). Dan akan semakin besar jika pertumbuhan ekonomi tidak cukup signifikan. 
Spot observation ini semakin memberatkan sektor informal, yang memang  lemah 
dari perlindungan hukum. Otda akan semakin entrofis jika tidak mampu 
memahami dan sekaligus menyelesaikan permasalahan wilayah publik, politik, 
dan privat ini. Dan sejarah akan menjadi kelam untuk sektor informal, tidak 
terkecuali imagi tentang PRT.  

Retrospeksi tiga Ramadlan menelaah Raperda PRT memunculkan 
keprihatinan: Bebaskan dulu anak dan perempuan. Untuk itu, yang paling awal 
adalah bagaimana kita membaca realitas ledakan diskursif PRT, baru menakat 
civil society (madinatul munawwarah).  
 
* Anggota Komisi E DPRD DIY 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PARLEMEN 
Nasib PRT 

 
Para PRT adalah kelompok masyarakat yang bekerja dan berkomunikasi 

dalam rumah tangga dengan relasi yang disepakati. Terdapat anekdot mahasiswa 
Indonesia di Negara Utara, bahwa dengan bekerja paruh waktu di sektor 
“informal” cukup untuk membantu pembiayaan kuliah, misalnya sebagai 
pengasuh anak. Terdapat kepastian kontrak kerja dan jaminan hukum sosial dari 
PRT dan penggunanya. Sedangkan di negeri sendiri, jangankan untuk membiayai 
kuliah, untuk mendapat upah yang layak pun menjadi PRT bukanlah pilihan. 
Telaah terhadap profesi-profesi dewasa ini di Negara Selatan, apalagi di sektor 
informal atau domestik, memajukan paparan yang muram dan melelahkan. 
Apalagi jika mengarifi hasil studi pascakolonial menegaskan betapa rumah tangga 
di Indonesia, termasuk di dalamnya PRT, merupakan posisi yang rentan terhadap 
kebijakan struktural dan kebajikan kultural.    

Untuk sebagian, politik pemberitaan media massa juga memperkuat 
citraan betapa kelompok masyarakat ini kurang terakomodasi dalam kesejahteraan 
masyarakat Evaluasi pasca-program kesejahteraan masyarakat yang berbasis 
sektor informal juga kurang menyentuh kelompok PRT. Jika carut marut ini tak 
tertangani dengan bijak, pemerintah mengambil resiko yang besar. Cara kita 
mengapresiasi AFTA 2003, menyikap kecenderungan layanan bisnis rumah 
tangga (laundry, Tempat Penitipan Anak, makanan hantaran, dan sebagainya), 
juga melibatkan pembangunan sebagai permasalahan pemberdayaan masyarakat 
selalu memunculkan kosakata lama: Lantas bagaimana emansipasi kelompok 
informal, termasuk PRT? 

Jika spot-observation ini menempatkan PRT sebagai permasalahan yang 
permanen, dibutuhkan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan PRT, 
bersikap adil terhadap kondisi-kondisi rumah tangga dewasa ini, sekaligus politik 
pemihakan yang jelas. Agenda tentang PRT telah menjadi isu yang cukup 
bermakna,  
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Rapat-Rapat Komisi E DPRD DIY mengenai PRT 
Selama tahun 2000-01, Komisi E DPRD DIY sudah mengagendakan 

Rapat-Rapat Kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi YTND dan JPHS-PRT 
mengenai perlunya Raperda tentang PRT. Para-pihak yang diundang adalah Dinas 
Tenaga Kerja, Kanwil Depnakertrans, Biro Hukum, dan elemen masyarakat.  

Setelah Perda 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
ditetapkan pada 23 Juli 2001, Komisi E merapatkan agenda dimaksud dengan 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY yang, sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya, menangani permasalahan ketenagakerjaan. Risalah-Risalah 
Rapat Komisi E merekomendasikan kepada Disnakertrans dan Biro Hukum untuk 
menelaah draft Raperda sebagai usulan dari Eksekutif.  

Komisi E sendiri sudah merekomendasikan kepada JPHS-PRT untuk 
merubah isi draft Raperda dimaksud dan sudah dilakukan Jaringan. Draft pertama 
adalah tentang “Perlindungan Pekerja Rumah Tangga” dan sudah diganti menjadi 
draft kedua tentang “Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga dengan 
Pengguna Jasa.”  

Dalam perkembangannya, yang mengemuka dalam rapat-rapat Komisi E 
untuk proses legal drafting adalah: 

 
1. Ketiadaan aturan hukum yang lebih tinggi sebagai “cantholan” Perda 

dimaksud, semisal Undang-Undang. Hal ini menjadi permasalahan yang 
cukup krusial dalam konteks kewenangan dekonsentrasi dan daerah otonom. 
Relasi Kabupaten/Kota dengan Propinsi adalah yang punya warga 
Kabupaten/Kota sedangkan Propinsi dengan kewenangan lintas 
Kabupaten/Kota.  

2. Peristilahan PRT in terms of “pekerja,” dalam kultur DIY. Pergeseran dari 
“pembantu” atau apapun istilahnya menjadi “pekerja” membawa konsekuensi 
tertentu. Dalam kasus DKI, hubungan kerja antara “pramuwisma” dan 
pengguna jasa mempunyai ciri khusus yang tidak bisa disamakan dengan 
ketentuan hubungan kerja yang selama ini diatur dalam ketentuan 
perundangan-undangan yang berlaku. Dalam kesempatan Kunjungan Delegasi 
DPRD DIY di Depnakertrans, yang mengemuka adalah istilah “Penatalaksana 
Rumah Tangga,” dengan kategori kerja yang tidak berbeda dengan usulan 
Jaringan. Adalah menarik bahwa “pekerja” telah menjadi bahasa-gaul di 
kalangan jaringan  PRT, sedangkan a contrario rumah tangga tertegun-tegun 
ketika mengetahui hak-hak PRT yang harus diakomodasi. Dibutuhkan basis-
data rumah tangga DIY yang akurat untuk mengambil kebijakan strategis ini 
dan politik pemihakan terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri.  

 
Kebijakan mengenai PRT 

Dengan fungsi anggaran (budgeting), pengawasan (controlling), dan 
legislasi, DPRD harus mengambil keputusan tentang kebijakan PRT.  

Dengan memperhatikan kecenderungan yang justru simptomatis terhadap 
kondisi-kondisi rumah tangga dewasa ini, kebijakan tentang PRT harus diambil 
untuk pencerahan masyarakat. Di satu sisi, terdapat perluasan wacana “pekerja” 
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sebagaimana agenda Jaringan, sedangkan UU tentang Pekerja Informal 
(sebagaimana informasi Depnakertrans) belum ada perkembangan lebih lanjut. 
Setidaknya terdapat tiga pilihan kebijakan mengenai PRT.  

Pertama, keterpaduan kebijakan makro yang berorientasi kepada 
pemberdayaan rumah tangga, misalnya pendidikan anak, kesehatan usia lanjut, 
fasiltasi rumah tangga untuk penguatan ekonomi domestik, dan sebagainya.   

Kedua, reorientasi radikal berbasis rumah tangga, misalnya telaah terhapap 
sektor “publik” dan “domestik” agar tidak membingungkan dalam proses 
perumusan perundangan di masa mendatang.  

Ketiga, fasiltasi program dan bantuan terhadap pemberdayaan PRT. Jika 
“menunggu” penetapan Perda membutuhkan waktu yang relatif lama, untuk tahap 
awal keputusan Gubernur layak dipertimbangkan. 
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PROMES UNTUK RTND 
Imam Samroni 
 

SEBELUM mengetuk palu untuk memutuskan suatu kebijakan publik, 
misalnya Peraturan Daerah, DPRD niscaya membutuhkan pertimbangan yang 
adil, pengkajian mendalam, dan perhitungan yang seksama. Setelah semuanya 
diproses, baik di fraksi, komisi, dan panitia khusus, ketukan palu adalah simbol 
pengumuman kepada masyarakat. Selanjutnya, adalah konsistensi pemerintah 
eksekutif untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Boleh jadi, 
Peraturan Daerah bagus namun menjadi menjadi macan ompong dalam 
penerapannya.  

Setiap kebijakan publik merupakan mata rantai yang berkaitan, baik ke 
depan maupun ke belakang, yang didedikasikan untuk kepentingan publik. Selalu 
atas nama publik. Dan saya meyakini prasyarat kuatnya institusi pelaksana. 
Misalnya, Perda Propinsi DIY No. 3/2000 tentang Penanggulangan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya 
--populer disebut Perda Napza-- yang ditetapkan 8 Nopember 2000. Dari berbagai 
laporan, Perda yang merupakan inisiatif Dewan tersebut terbukti tidak “sakti” 
penerapannya di lapangan.  

Apakah setiap niatan untuk melindungi kepentingan publik justru tidak 
berdaya dalam klaimnya sendiri? Apakah argumentasi yang benar dan “heroik” 
selalu berakhir menjadi tragedi sekaligus komedi di negeri ini? Dalam kasus 
subsidi BBM dan TDL awal Januari 2003, bukankah kelompok berpendapatan 
menengah dan lebih tinggi sangat tidak layak disubsidi sehingga harus 
direalokasikan kepada kelompok miskin? Bukankah kasus tataniaga gula 
merupakan niatan untuk mempertemukan kepentingan konsumen dan petani, 
terutama untuk melindungi petani tebu, dan mengapa berakhir seperti regulasi 
cengkeh dan jeruk?  

Berdasarkan telaah input untuk Raperda PRT, saya mengapresiasi hal 
krusial adalah pergeseran dari in terms of “pembantu” menjadi “pekerja” dalam 
kultur DIY. Atau, metamorfosis dari “paguyuban”ke “patembayan”, meminjam 
kosakata F. Toennies adalah “ Gemeinschaft und Gesselschaft” (Community and 
Society) --sebelum direvisi E. Durkheim-- membawa konsekuensi tertentu. 
Jawaban-jawaban tentang apa-bagaimana “pekerja rumah tangga” dibutuhkan 
sebagaimana kajian basis-data rumah tangga DIY dan pemihakan terhadap 
kesejahteraan masyarakat berbasis komunitas itu sendiri. Saya yakin, teman-
teman di RTND lebih tahu hal-ihwal permasalahan ini, termasuk mengusung 
agenda menuju masyarakat-bangsa (nation society) dan bukannya negara-bangsa 
(nation state). 

Lantas dimanakah emansipasi kelompok informal, termasuk PRT? Saya 
kadang takut sindiran mBah Guno, pelawak Jogja, bahwa “... Sing ngatur ora iso, 
sing diatur ora gelem” (Yang mengatur tidak bisa, yang diatur tidak mau) boleh 
jadi menjadi ironi: Bahwa government failure (kegagalan pemerintah) jauh lebih 
berbahaya ketimbang market failure. Tiga belas tahun bukanlah waktu yang 
pendek untuk menyelenggarakan agenda programatis PRT. `Met ultah, RTND. I 
love you as you`re.  
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