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MENGAPRESIASI Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT) melulu 
sebagai ihwal manusia merupakan loncatan abstraksi yang jauh, sebab akan 
menghilangkan kompleksitas permasalahan yang ada. Maraknya pemberitaan 
tentang PRT di media massa, dengan beragam sudut pandang, membenarkan 
terjadinya ledakan diskursif. Terlepas dari fakta empiris, rumusan konsep dan 
kerangka teori, serta pilihan epistemologis, PRT telah nyata-nyata menjadi topik, 
bahan perbincangan, dan menunjukkan signifikansi sosialnya1. Telaah terhadap 
pemberitaan selama ini membenarkan bahwa terdapat syarat-syarat yang 
mencukupi untuk merumuskannya dalam bentuk regulasi/perda tentang PRT2.  

Logika perkembangan masyarakat menegaskan adanya proses 
transformasi besar yang tengah berlangsung. Kuasa ekonomi pasar dan demokrasi 
yang berskala global muncul sebagai prinsip pengaturan masyarakat paling 
dominan --beserta perlawanannya. Kecenderungan globalisasi juga masuk dalam 
komunitas terkecil manusia, yaitu keluarga, yang senantiasa berhadap-hadapan 
dengan tradisi3. Tiap masyarakat dapat dianalisis dari sudut pandang bagaimana 
fungsi-fungsi sosial yang berhubungan dengan pengetahuan didistribusikan dan 
saling terjalin dalam struktur sosialnya. Kita bisa menyebutkan peta sosial parsial 
muncul dari sistem pengetahuannya4. Memahami PRT dengan konteks 
transformasi besar tersebut menempatkan PRT dalam perkembangan profesi-
profesi dewasa ini. Dibutuhkan penelaahan kembali terhadap kondisi-kondisi 
keluarga dan apa pekerjaan rumah tangga  dewasa ini. Diharapkan, dengan basis-
data DIY yang akurat, urgensi Raperda tentang Hubungan Kerja antara Pekerja 
Rumah Tangga dengan Pengguna Jasa dapat dijawab.   
 
Urgensi Raperda 

Berdasarkan Sensus Penduduk 2000, jumlah penduduk DIY adalah 
3.121.701, dengan pertumbuhan 0,72, dan tersebur di lima kabupaten/kota. 
Sedangkan jumlah rumah tangga adalah 729.868, pertumbuhan 0,92 terdiri laki-
laki 1.629.136 dan perempuan 1.665.991, tersebar di Kulonprogo (89.386), Bantul 
(185.882), Gunungkidul (151.539), Sleman (204.914, dan Yogyakarta (98.147). 
Belum ada basis-data yang akurat berapa jumlah PRT, baik asal, tempat kerja, dan 
pola sebarannya di DIY5.  

Berdasarkan Perda No. 2/2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Propinsi 
DIY Tahun 2001-2005, Dasar filosofi pembangunan daerah Propinsi DIY adalah 
Hamemayu Hayuning Bawono, yaitu mewujudkan masyarakat ayom, ayem, tata, 
titi tentrem, karto raharjo, yang akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang 
                                                 
1 Makalah disampaikan untuk Diskusi CIDA. Pemakalah adalah anggota Komisi E DPRD 

Propinsi DIY. Kontak email: im_samroni@yahoo.com 



 2

penuh kedamaian. Dasar filosofi tersebut merupakan cita-cita luhur untuk 
menyempurnakan tatanilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai 
budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Sedangkan Visi 
pembangunan daerah adalah  “Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai 
wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 
sebagai pusat Pendidikan, Budaya, Dan Daerah Tujuan Wisata terkemuka, dalam 
lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh 
nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik 
dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya 
berkelanjutan.” 
 Untuk melaksanakan Pola Dasar Pembangunan tersebut, Gubernur 
menjabarkannya dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) 2001-2005. 
Propeda disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kekhususan daerah serta 
memuat kebijakan, arahan umum, dan prioritas pembangunan dalam kurun lima 
tahun ke depan. Propeda merupakan acuan bagi para pelaku pembangunan yang 
terdiri dari pemerintah, masyarakat, pelaku sektor swasta, maupun akademisi. 
Dalam draft Propeda yang ke-8, yang tengah dipansuskan di DPRD DIY, program 
peningkatan kesejahteraan rakyat sudah mengakomodasi ‘tenaga kerja dan 
transmigrasi”, di samping “pemberdayaan perempuan”. Di samping itu, juga 
program pemberdayaan masyarakat.  
 Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Propinsi DIY 2002-2003, 
yang akan dipansuskan di DPRD DIY, sudah terdapat regulasi, fasilitasi, dan 
layanan publik untuk kesejahteraan dan peningkatan kesetaraan gender, dengan 
sasaran untuk mendukung peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam 
kesetaraan gender. Renstra juga merumuskan cara pencapaian tujuan dan sasaran, 
dengan kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing.  
 Berdasarkan dokumen Poldas, draft Propeda, dan draft Renstra DIY di 
atas, setidak-tidaknya sudah ada “cantolan” untuk konsideran dari draft Raperda 
tentang Hubungan Kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pengguna Jasa. 
Hal ini sekaligus merupakan urgensi pertama dari Raperda tersebut. Dinyataka 
secara lain, telaah terhadap aspirasi masyarakat menegaskan klaim 
pembangunan yang berorientasi layanan publik. Jadi, kepuasan masyarakat 
(user) merupakan harga yang harus dibayar oleh para pelayan publik. Dan 
siapapun tidak bisa mengklaim atas nama masyarakat, sepanjang tidak 
berorientasi pada masyarakat itu sendiri. Konteks penerbitan Raperda ini justru 
mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk bekerja dan berkomunikasi serta 
reorientasi Pemda yang melayani masyarakat.  Dan jelas-jelas bukan “... Sing 
ngatur ora iso, sing diatur ora gelem” (Yang mengatur tidak bisa, yang diatur 
tidak mau), komentar mBah Guno, pelawak senior Jogja6. 
 Urgensi kedua lebih pada kondisi-kondisi masyarakat dewasa ini. Relasi 
PRT dan pengguna jasa, untuk sebagian, membenarkan betapa “hukum berbuat 
adalah hukum keadaan” (Lex agendi lex essendi). Jika keadaan semrawut, maka 
menjadi logis jika perilaku relasional juga semrawut. Keadaan yang diappersepsi 
dan yang menjadi respon PRT dan pengguna jasa adalah fenomena melanggar 
aturan, “kreativitas” menambah-mengurangi konsensus, dan sebagainya. 
Dibutuhkan proses agar “solus populi” dari PRT dan pengguna jasa akan bisa 
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berubah menjadi “the supreme of public interest”, dan selanjutnya bisa 
memperoleh justifikasi sebagai “suprema lex”7 dalam bentuk Perda. 
 

Sedangkan urgensi ketiga, lebih pada keharusan adanya demokrasi 
sebagaimana yang dikondisikan ekonomi-politik (economic base of democracy 
imperative). Bahwa pembangunan SDM bukanlah anggaran konsumtif, melainkan 
investasi masadepan. Bukan loss budget tapi pilihan untuk nilai tambah. 
Dibutuhkan eduactional goverment, mengutip Ki Supriyoko, rezim pemerintahan 
yang secara konkret memberi dukungan terhadap pengembangan pendidikan dan 
SDM, termasuk model pendidikan masyarakat yang berorientasi kepada PRT dan 
keluarga. Sebab eskalasi keterpurukan pembangunan SDM merupakan fenomena 
yang selalu tertunda penyelesaiannya, bahkan ketika uang hasil minyak melimpah 
tahun 1980-an.  
  
Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma: Kasus DKI Jakarta 

Pemda DKI Jakarta, atas prakarsa DPRD DKI Jakarta, telah menerbitkan 
Perda No. 6 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beserta Peraturan Pelaksanaannya. 
Pertimbangannya adalah Pekerja Rumah Tangga (di DKI Jakarta didefinisikan 
sebagai Pramuwisma) merupakan bagian penting dalam lingkungan keluarga di 
wilayah DKI Jakarta perlu ditingkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan dalam 
rangka menunjang Pembangunan Nasional di bidang ketenagakerjaan; juga 
keberadaan dan 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.  

Perda No. 6 Tahun 1993 terdiri 15 Bab yang mencakup: Ketentuan Umum; 
Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma; Pengadaan dan Penyaluran; Perizinan, 
Penyelesaian Perselisihan; Pembayaran dan Penetapan; Penagihan; Keberatan; 
Pembebasan; Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; 
Ketentuan Penutup. Dinas Tenaga Kerja Pemda DKI, sesuai dengan Tupoksi-nya, 
yang melaksanakan Perda tersebut. Tahun 2000 tercatat 74 Badan Usaha (1999 
terdapat 82) yang melakukan pengadaan dan penyaluran pramuwisma, dengan 
rincian Jakarta Pusat 36, Jakarta Barat 20, Jakarta Selatan 14, dan Jakarta Timur 4. 
Profil masing-masing Badan Usaha beragam dan rata-rata dengan aset modal 
lemah. Sebelum restrukturisasi, Kanwil Depnaker menangani pelatihan dan 
penyaluran tenaga kerja terutama ke luar negeri. Kanwil mendirikan balai diklat 
Citra Bunda beserta lembaga Citra Nusantara, dengan kurikulum standar 
Depdiknas dan USA, dan mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri rata-
rata 8.000-10.000/tahun. 

UU Perburuhan tidak bisa diterapkan terhadap pramuwisma karena 
pramuwisma bagian dari keluarga, dan keluarga dengan kategori privat bukanlah 
badan usaha yang dapat dikenai dengan hukum publik. Penanganan terhadap 
permasalahan antara pramuwisma dengan pengguna jasa bersifat kasuistik. Aspek 
sanksi Perda belum pernah teruji di dalam pelaksanaannya.Berdasarkan hasil 
evaluasi, Retribusi (BAB VI) tidak dilaksanakan; untuk Ketentuan Pidana (BAB 
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XII, pasal 27) untuk denda dinaikkan dari Rp 50.000,00 menjadi Rp 
3.000.000,008.  
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