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Abstract 
 

This study describes the marginalization of women in gender sensitive policy and relations 

between the institutions in the process of drafting the regulations area of East Java province 

number 8 year 2016 about ManagementWorkers. The regulation of this area was create due to 

the encouragement by trade unions because in East Java of regulations concerning workers not yet. 

This research is qualitative research with design explanation, where is researcher involved to 

social setting. From the findings and analysis of the data in this study found that the involvement 

of legislative women is minimum due to the limited space of freedom of thought because it has yet 

to understand the discourse disposition policy process, being not strategic position also 
institutional as well as between institution that create interest in favoring an open society or 

workers. Interactions between institutions, historical relationship in the process of drafting the 

institutional interests and preference are visible through its representation as DPRD balancing the 

interests of Apindo and Unions of East Java and Disnakertrans. In the end, the injustice against 

women occurred since the thoughts and interests of the friction between the institutions will create 

consensus interest aimed at all parties. 
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Pendahuluan 

 Ketidakadilan gender sebagai isu yang patut diangkat di ranah apapun 

menjadikan reformasi di Indonesia sebagai suasana baru dalam meningkatkan 

keterwakilan perempuan melalui pasal 65 ayat 1 dalam Undang-UndangNomor 

12Tahun 2003 (UU Pemilu) yang mencantumkankuota 30% 

untukperempuanmerupakankebijakanafirmasi (affirmative action) 

terhadapperempuandalambidangpolitiksetelahberlakunyaperubahan UUD 1945 

dimulaidengandisahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilu DPR, DPD, 

dan DPRD. Memperhatikanketerwakilanperempuansekurang-kurangnya 30% 

didalammengajukancalonanggota DPR, DPD, dan DPRD.  

 Adanya aturan ini rupanya membuat para pemerhati keterwakilan 

berkalang pada sisi kuantitas saja dan berhenti pada pemenuhan kuota bagi 

perempuan. Ternyata kegagalan pun melanda berdasar tidak adanya persiapan 

dalam peningkatan yang dipengaruhi 3 hal bagi Pippa Norris yakni struktural, 

institusional serta kultural (Norris, 2003). Ketidakmampuan melakukan fungsi 

dasar anggaran, legislasi dan pengawasan karena tidak dibekali kapasitas lebih-

lebih untuk melancarkan agenda keadilan gender justru untuk sekadar sensitif 

berada pada kisaran 7% di DPRD Jawa Timur dari 100 anggota dewan (Bambang, 

2013: 64). 

Substansi terpenting di dalam keterlibatan legislatif perempuan tentunya 

terdapat pada produk kebijakan yang sensitif gender, salah satunya pada Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan yang awalnya bernamakan Perlindungan Ketenagakerjaan yang 

dinilai oleh beberapa politisi memiliki urgensi yang tepat dengan rentetan kasus-

kasus terkait kekerasan perempuan itu sendiri, sehingga sedikit mengutip 

Peraturan Daerah tersebut dalam BAB II mengenai Asas dan Tujuan Pasal 2 di 

poin e menegaskan bahwa tujuan pembangunan melalui pengaturan 

ketenegaankerja harus melibatkan perempuan sebagai subyek pembangunan yang 

mana mampu memposisikannya dalam keadaan yang saling bersinergi. Hal ini 

merupakan capaian yang perlu diapresiasi dikala representasi tidak mencapai 



target Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang kuota representasi 

perempuan yang minimal mencapai 30%. 

Perda ini telah mencakup 10 hal yakni pelatihan dan pemagangan kerja, 

penempatan tenaga kerja dan perluasaan kesempatan kerja, penggunaan tenaga 

kerja asing, hubungan kerja, perlindungan dan pengupahan, jaminan sosial, 

fasilitas kerja, hubungan industrial, pembinaan dan pengawasan juga sanksi. 

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Agatha Retnosariini 

mencontohkan, dalam Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini mengatur bagi 

ibu pekerja yang mengandung akan mendapat cuti melahirkan wajib hingga tiga 

bulan lamanya. Bahkan, setelah aktif kembali bekerja pasca cuti melahirkan ibu 

menyusui tidak boleh dipekerjakan di malam hari.Sedangkan aturan terkait tenaga 

kerja asing, khususnya yang memiliki skill (keterampilan) dalam Perda mengatur 

kewajiban bisa berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Perda ini 

dapat dikatakan tidak harus memenuhi semua tuntutan buruh. Misalnya soal 

pengupahan dimana buruh meminta untuk dilibatkan dalam dewan pengupahan, 

hal ini tidak dapat dipenuhidikarenakan menyalahi perundang-undangan. Sebab 

soal pengupahan secara langsung telah diatur oleh pusat yang mengacu pada PP 

Nomor 78 Tahun 2015 dan UU Nomor 13 Tahun 2003. 

New Institutionalism merupakan salah satu paradigma yang sedang 

berkembang dalam studi lingkup ilmu politik yang juga sebagai bentuk kritik atas 

pendahulunya, yaitu Institutionalism. Menyadur salah satu akademisi  Harvard 

University terkemuka Peter A. Hall and Rosemary C. R. Taylor dalam tulisannya 

mengenai Political Science and the Three New Institutionalism  pada tahun 1996. 

Hall dan Taylor berusaha memunculkan perspektif aktor sosial sebagai faktor 

yang menentukan sebagai pengembangan literatur dalam paradigma kelembagaan 

baru, dari sini yang berusaha dipaparkan dalam teori ini adalah cara menganalisis, 

yaitu bagaimana cara menafsirkan hubungan antar institusi dan perilaku dan 

bagaimana menjelaskan proses dimana institusi berasal atauperubahan yang 

terjadi (Taylor dan Hall, 1996 et al). Seperti diketahui bahwa Institutionalisme 

memiliki karakter utama, yaitu: pertama, cita-cita politik yang berkembang dalam 

sejarah politik Barat diterjemahkan dalam hubungan-hubungan khusus antara 



penguasa dan rakyat. Kedua, selalu memiliki ciri khas dimana aturan, prosedur, 

dan organisasi pemerintahan menjadi poin utama dalam sebuah diskursus politik 

kenegaraan (David, 1996: 136) Paradigma sebelumnya tersebut tentu saja 

memiliki kelemahan di mana cenderung mengabaikan peran penting aktor politik 

sebagai inisiator. Sejatinya pembentukan atau perubahan sebuah institusi dalam 

prosesnya, tidak dapat dilepaskan dari kepentingan aktor inisiatornya. Dalam 

konteks untuk menjawab kelemahan sebagai anti tesis inilah muncul cara pandang 

yang mengoreksi Institutionalism, yakni New Institutionalism. 

Gender di dalamteoripolitik, 

semuabentukkomplekstelahberusahauntukmenggangguketenangandidirikankonve

nsitentangalamdanbataspolitik.Hinggamunculnyateorifeminissebagai yang 

diakuisebagaiperspektifakademik, teoripolitik modern 

tersebutsebagianbesardianggapgender-

neutralfokus.Asumsiinitelahpernahmenerimakritikluas.Untukmelihat gender 

dalampolitikperspektifteoritidakmenimbulkan gender-neutral: 

ituuntukmengeluarkan gender sebagaiarusutamateoripolitik.Ini mencakup 

menguraikan perspektif gender alternatif yang dibungkam oleh salah perspektif 

tertentu untuk ketidakberpihakan. Ini adalah untuk menciptakan ruang bagi 

perspektif gender yang lebih heterogen dalam teori politik. Ada 

hubungananehantarapolitikdangender.Disatusisiisu gender 

sangatpentinguntukmemahamidaripolitik. Baikpraktikmaupunkajianpolitiksudah 

lama 

telahterkenalsebagaiupayamaskulin.Begitubanyaksehinggabanyakpengulasberpen

dapatbahwapolitiksecarahistoris paling 

eksplisitmenjelaskanaktivitasmanusiadarimaskulinsemua. 

Sudahlebiheksklusifterbataspadapriadanlebihsadardirimaskulindaripadaprakteksos

ial yang lain (Squires, 1999: 3) 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif.Penelitiankualitatif menganalisis perilaku dan sikappolitik yang tidak 



dapat dikuantitatifkan. Penelitian ini juga akan membuat peneliti terlibat dalam 

seting sosial yang menjadi tujuan 

penelitianya.Alasanmemakaimetodekualitatifkarenamemberikankesempatanintera

ksipenelitidengan yang ditelitidalammembangunkronologisecarakomprehensif. 

Hal yang demikian menjadikan peneliti bisa secara langsung mengamati situasi 

dan ikut beraktifitas bersama mereka. (Lisa, 2007: 86) 

Dengan metode kualitatif, peneliti akan melihat bagaimana Kemungkinan 

Perempuan dalam kebijakan sensitif gender seperti pada  proses penyusunan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Ketenegakerjaan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Peneliti melakukan wawancara 

dengan aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan Perda khususnya 

perempuan dalam kebijakan sensitif gender yang mengatur ketenagakerjaa di 

Jawa Timur. 

Proses PenyusunanPerdaKetenagakerjaan 

Perda  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang direalisasikan sejak 17 

Agustus 2016 ini merupakan sebuah hadiah yang ditujukan pada Aliansi Buruh 

Jawa Timur yang sengaja dipersembahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 

sebagai bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan yang 

lebih baik terlebih dalam konteks sistem kontrak pemagangan, sistem 

pengupahan, sistem outsourcing serta sanksi administrasi terhadap pelanggaran 

yang terjadi disuatu perusahaan. 

Dibalik dari munculnya usulan serta tuntutan agar Perda tentang 

Perlindungan Tenaga Kerja pada mulanya menggunakan tenaga ahli hukum dari 

Universitas Airlangga yakniHadi Subhan, yang pada perjalannya harus digantikan 

dalam menyusun naskah akademik beserta draf tersebut. Pergantian ini 

dikarenakankeberpihakanHadi yang begitukuatkepadaSerikatPekerja yang 

notabenebeliaumerupakan pakar hukum perburuhan di kancah nasional sering 

didengungkan. Proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini melibatkan 3 

Tenaga Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga yakni Dr. Lanny 

Ramli, SH., M.Hum. bagian substansinya, Fakultas Hukum Universitas Narotama 



yakni M Saleh, SH, MH. bagian legal draftingsertaHendrikusdari Fakultas Bisnis 

dan Ekonomi. 

Pada mulanya Perda ini bernamakan Perlindungan Ketenagakerjaan, lalu 9 

fraksi menyepakati perubahan menjadi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 

dikarenakan bersifat kompleks sehingga yang diatur tidak hanya persoalan 

perlindungan saat kerja namun setiap bagian penyelenggaraan ketenagakerjaan 

yang menjamin kepastian hukum baik dari pekerja ataupun pihak perusahaan. 

Beberapa kali dalam proses perumusan usulan judul terus mengalami perubahan-

perubahan yang mana ditekankan agar menciptakan keseimbangan sosial serta 

kebermanfaatan bagi siapapun yang merasakannya. Sempat menggunakan diksi 

“Perlindungan”, “Penguatan” hingga “Penyelenggaraan”. 

Rapat dengar pendapat yang disebut sebagai public hearing ini 

dilaksanakan untuk menjaring aspirasi dari setiap elemen, agar dapat ditemukan 

benang merah keinginan yang mampu mengakomodir setiap kebutuhan, sehingga 

DPRD memfasilitasi adanya publichearing sebagai wujud nyata undangan 

partisipasi secara terbuka.Jauh sebelum masuk kepada pembahasan bersama pihak 

Disnaker telah membentuk tim kecilyakni LKS Tripartit untuk segera memproses 

penyusunan draft Raperda hingga naskah akademik, dengan melibatkan berbagai 

bidang yang ada di Dinasker Jawa Timur, selain itu beberapa kali hearing hingga 

fgd dilakukan untuk menyatukan persepsi dan gagasan yang dibawa oleh Serikat 

Pekerja ataupun pengusaha. 

Keterlibatan beberapa Serikat Pekerja seperti SBSI dan SPMI melalui 

public hearing merupakan buah kesempatan untuk menyuarakan apa yang 

menjadi tuntutan kebutuhan pekerja kepada pembuat kebijakan. Disnaker, DPRD, 

Tenaga Ahli dan Serikat Buruh terlibat pada public hearing. Serikat Pekerja pada 

sebelumnya menyatakan kepada anggota DPRD terkait sistem pengupahan yang 

sifatnya berdasar wilayah dan tidak mampu dibedakan sesuai kebutuhan dan 

kinerja pekerja itu tersendiri. Penentuan skala upah 

perlumemberikankeadilanbagisemua, mengingat hubungan industrial ini 

didasarkan pada kebutuhan investasi dan juga dalam rangka penyediaan lapangan 

pekerjaan bagi 



masyarakat.Beberapapihakberpalingdanmenyatakanketidakpuasannyadalamketerli

batannya yang tidakbegituintensyakniApindo(AsosiasiPengusaha Indonesia) 

denganketidakpuasannyakarenamemberikanbeban yang 

beratdarisisipengusahakarenakenaikanupahmencapai 10% tiaptahunnyasedangkan 

UMK di JawaTimursudahlebihtinggidibandingkanprovinsilainnya. 

Perumusan Perda ini mendapati banyak usulan-usulan terlebih terkait 

maraknya isu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sepanjang tahun 2016 terus 

membanjiri Provinsi Jawa Timur sehingga Komisi A dan Komisi E sempat 

mendorong pembahasan melalui inisiatif masing-masing yang berlanjut pada 

kemungkinan pembentukan Panitia Khusus dalam proses penyusunan 

Perda.Persyaratan yang dibebankankepada TKA berupawajibberbahasa Indonesia 

jugadenganketeranganresmiberkelakuanbaikdari Negara asal, agar tidakasal 

dating pekerja yang melihatpeluangnamuntanpakualifikasi yang 

tepat.Permasalahan soal pemagangan mengenai mekanisme upah dan masa kerja 

juga menyimpan masalah yang telah diprediksikan oleh Serikat Buruh yang 

disampaikan pada public hearingjuga mengenai fasilitas yang dibutuhkan, 

namundisisi lain munculkeberatandarikelompokpengusahaatasapa yang 

harusdilaksanakandariaturanpemaganganmenyoalupahpemagangan yang 

mencapai 60% 

padahalmerekamendefinisikanpesertamagangialahmencaripengalaman, 

namunsejatinyapemagangdisinibagiSerikatPekerjaadalahpencarikerja yang 

tenaganyasudahterpakaimakaadabayaran yang setimpal. 

Salah satu tuntutan serikat buruh yang dikatakan sedikit memberatkan 

ialah terkait dengan memasukkan unsur sanksi pidana yang kuat dan memiliki 

legitimasi hukum yang tetap, agar dapat mengurangi atau menghilangkan 

pelanggaran terhadap tenaga kerja secara sepihak. Sanksihukumberupakurungan 6 

bulandandenda 50 

jutadinilaimampumemberikanefekjerabagipelanggardalamhubungankerja, disisi 

lain akademisiUnairmenilaibahwahukum yang 

lebihringanakandigunakandalampelaksanaannyasehinggabaginyaPerdainijustrume

ringankanbagipelanggartidakseperti di UU No. 13 Th. 2003. 



Pro Kontra Tenggelamnya Isu Sensitif Gender 

Berbicara mengenai representasi perempuan banyak yang meyakini 

mampu menciptakan ruang publik untuk mencapai adanya kesetaraan, namun 

seiring dengan berjalannya waktu angka-angka standar yang ditentukan tidak 

kunjung terpenuhi khsususnya di daerah Jawa Timur, sehingga dengan status quo 

yang ada perlulah kualitas kader perempuan yang mampu melangkah secara pro 

aktif baik secara umum membela kepentingan masyarakatnya ataupun 

memberikan kesadaran akan kebijakan yang masih bias gender dalam 

penyusunannya, dalam kesempatan kali ini anggota dewan perempuan 

memaparkan salah satu hal baru yang belum diperhatikan setiap elemen dalam 

mengakomodir kebutuhan hak pekerja khususnya perempuan.pihak yang ikut 

dalam public hearing tersebut sama sekali tidak mengangkat isu sensitif gender, 

yang mana pihak-pihak tersebut adalah Disnaker, DPRD, Tenaga Ahli dan Serikat 

Buruh, bahkan keterlibatan LSM perempuan dinilai tidak ada sama sekali. 

Sebaliknyaadasatulangkah yang 

riildiambilolehanggotaperempuandariKomisi E Fraksi PDIP yakni Agatha 

denganmelakukan FGD (Focus Group Discussion)mengundang semua pihak. 

FGDdilakukansebanyak 3 kali, salah satu yang diundang itu termasuk kawan-

kawan aktifis perempuan, beliaujugamerupakananggota Koalisi Perempuan 

Indonesia (KPI), juga serikat buruh dan buruh yang perempuan, pengusaha 

diundang namun tidak datang. FGDdiselenggarakandiketika sudah ada legal 

drafting, jadi tapi sebelum  masuk ke pembahasan komisi, ditambah lagi ada 

masukan terkait dengan pekerja rumahan (home worker), kalau home industry 

memproduksi suatu produk yang kemudian diperjual-belikan, orang yang pesan 

dia yang hanya mengerjakannya saja, misal bordir untuk sepatu ini ditempel 

mereka kerjakan di rumah, motif, benang dan kain nya dari yang pesan jadi alat 

prodkusinya itu dia dipinjami saja, jadi hanya dipakai jasanya. Harusnya itu kalau 

perusahaan itu dikerjakan di perusahaan, ini tidak pekerjaan itu diborongkan jadi 

hubungannya tidak pekerja dengan pemberi kerja tapi melalui pengepul, ini 98% 

itu perempuan miskin, berpendidikan rendah, terpinggirkan secara ekonomi 



menurut teman-teman jaringan pekerja rumahan yang ada di Malang sehingga 

akses informasi juga tidak didapat dengan baik.  

Mereka belum diakui secara hukum, adanya di provinsi hanya bisa 

memperjuangkan untuk mereka diakui dulu di klausul umum bahwa mereka itu 

adalah pekerja, karena kalau mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan itu 

sebetulnya sudah memenuhui unsur ada pemberi kerja, penerima upah dan 

pekerjaan. Upah mereka ini jauh dari pekerja lainnya, pernah terjun bersama 

Kementerian Kesehatan ketika meneliti tempat kosmetik itu pabrik yang bikin, 

untuk menghaluskan diborongkan hanya dihargai Rp.6,- dan penghasilan mereka 

tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kalau pembuat tas hingga jadi 

ongkosnya Rp.500,- (jasa jahit), sprei Rp. 10.000,- padahal sampah benang dan 

listrik mereka yang menanggung karena di rumah, mereka tidak terorganisir dan 

belum memiliki daya tekan seperti serikat buruh, ini perbudakan modern. 

Banyak masukan dari kawan-kawan perempuan misalnya cuti hamil, cuti 

melahirkan, kemudian pojok ASI di pabrik-pabrik (ruang laktasi), alat pendingin 

untuk buruh perempuan yang menyusui, mompa ASInya harus disimpan di lemari 

dingin, itu semua ada di dalam Perda tapi Perda itu kan harus di bunyikan melalui 

Pergub sedang didorong. Dari sisi legal itu yang sudah lakukan, atas nama Fraksi 

PDIP. Dari sisi budgeting bisa dilihat dari program yang diusulkan oleh Dinas 

khususnya di Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial tahun kemarin ada program 

Feminisasi Kemiskinan nah ini intervensi dari kawan-kawan gerakan, yang 

disasar perempuan Kepala Keluarga (janda hidup atau mati). Jawa timur sendiri 

punya sekitar 76.000 perempuan kepala keluarga yang diberikan anggaran sekitar 

Rp.2.500.000,- per kepala 

Serikat Buruh memiliki pendapat yang berbeda, aspirasi pekerja 

perempuan sudah tercantum secara utuh, sehingga sebenarnya ada atau tidaknya 

perempuan yang mengusulkan selama bagi mereka tidak membeda-bedakan maka 

tidak ada yang namanya diskriminasi gender.Lain sisi dalam proses penyusunan 

hingga terwujudnya Perda tersebut dapat dikatakan sudah mengakomodir 

kebutuhan secara seimbang, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Dapat 

dikatakan bahwa DPRD juga menyepakati tidak adanya diskriminasi secara 



gender, atau yang kita kenal dengan sebutan bias gender dikarenakan beberapa hal 

masalah sudah diakomodir dalam Perda tersebut. 

MarginalisasiPerempuandalam Proses PenyusunanKebijakan 

Menelisik buku Gender in Political Theory banyak pemahaman 

fundamental yang dijabarkan dalam memahami ketidakadilan yang terjadi 

khususnya dalam konteks perempuan. Seks yang dikategorikan sebagai sesuatu 

yang tidak bisa diubah sejatinya menjadi dasar kebutuhan biologis bagi 

perepmpuan yang mana dalam proses gesekan pendapat tidak mampu diakomodir 

dalam bentuk usulan yang kongkrit oleh legislator perempuan, beberapa hal 

seperti pelarangan jam kerja malam, cuti hamil, cuti haid, ruang menyusui 

(laktasi) serta penyimpanan asi sudah termaktub pada aturan yang lebih tinggi 

dalam hal ini Undang-Undang. Ketidakmampuan untuk menciptakan sensitivitas 

antar kebutuhan perempuan menjadikan suara yang digencarkan legislator 

perempuan ini bersifat normatif dan umum sedangkan hal ini kontradiktif dengan 

semangat yang dibangun dalam meningkatkan representasi perempuan agar 

usulan perempuan dapat terkakomodir secara linier tanpa ada sekat pembatas atas 

adanya perbedaan jenis kelamin. (Squires, 1999: 58) 

Inisiatif yang berusaha diambil terhambat dengan stigma bahwa gagasan 

perempuan dijadikan sebuah pelengkap ataupun dapat dilaksanakan ketika situasi 

mendukung, selebihnya cenderung diabaikan (Squires, 1999: 83) Konsep gender 

yang lahir dari akulturasi budaya menciptakan persepsi-persepsi bahwa dengan 

atau tidak dengan adanya perempuan maka laki-laki di Komisi 3 DPRD Jatim 

mampu menyelesaikan Peraturan Daerah yang telah disahkan 2016 silam. 

Terbukti secara nyata bahwa dari ke-4 anggota perempuan yang paling getol 

menyuarakan hanyalah seorang Bu Agatha, dengan berbagai dinamika bahwa 

proses jajak pendapat yang diusulkan seakan diabaikan karena bukan menjadi 

suatu keharusan bagi Komisi 3 dalam menyusun Peraturan Daerah tersebut. 

Secara umum penelitian ini menangkap bahwa kebutuhan kodrati 

perempuan dinilai sebagai keistemawaan/pengkhususan (privilage) terhadap 

kebutuhan perempuan yang dirasa perlu namun tidak secara komprehensif. 



Peraturan ini terlahir dengan  semangat tidak membeda-bedakan namun tetap 

memperhatikan kebutuhan perempuan sesuai dengan aturan diatasnya, namun 

kondisi perempuan yang bekerja serta berkeluarga tidak secara dalam dapat 

diakomodir, beberapa pendapat dari hasil wawancara berpusat pada perempuan 

dalam kondisi saat bekerja saja, justru hal ini yang dianggap sebagai bentuk 

pendiskriminasian karena perbedaan kasat mata melahirkan ketidakadilan apalagi 

jika tidak tampak sama sekali dan hanya menyamakan hak-hak di luar biologis 

dari keduanya. (Squires, 1999: 115) Pernyataan Eksan, Sholeh, Sudjana hingga 

Totok menunjukkan bahwa kebutuhan perempuan dianggap sudah terpenuhi yang 

mana bagi mereka anggota legislator perempuan dinilai tidak mengubah apapun 

secara aspirasi perempuan namun hanya bersifat umum. 

Terpampang secara nyata bagaimana hari ini affirmativeaction hanya 

berhenti menghantarkan perempuan masuk ke pintu gerbang DPRD, selebihnya 

perempuan diabaikan dan tidak memiliki nilai daya tawar lebih dalam hal yang 

bersifat politis sehingga pos-pos strategis di Komisi 3 pun tidak satupun diisi oleh 

anggota perempuan, hal ini diamini oleh fraksi yang meletakkan perempuan di 

pos yang secara budaya melakat dan dianggap hanya perempuan yang mampu 

melaksanakannya yakni bendahara ataupun sekretaris. Ketidakmampuan berlanjut 

mengingat tidak adanya legislator perempuan yang secara masif turun menjemput 

aspirasi perempuan sehingga pekerja perempuan pun tidak ada yang menyuarakan 

secara struktural melalui serikat pekerja namun bersifat perseorangan, hal ini 

menunjukkan tidak adanya kesadaran akan peka gender terlihat di ranah pejabat 

publik hingga pekerja yang mana menempatkan perempuan di luar pemutusan 

hal-hal yang bersifat strategis (Squires, 1999: 118) 

 

PemetaanKepentinganInstitusimelaluiKelambagaanBaru 

Awal mula penelitian ini bermuara pada kekosongan hukum di Jawa 

Timur dalam mengatur perlindungan tenaga kerja, sebagai bentuk kewajiban 

maka pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur menyampaikan orasinya diMay 

Day 2014 untuk segera merumuskan bersama DPRD Jawa Timur peraturan yang 



melindungi tenaga kerja. Tuntutan semakin menguat ketika secara politis proses 

penyusunan belum dimulai dan tepat di May Day 2015 Serikat Pekerja kembali 

menagih janji yang belum terlunasi disertai dengan transisi maka ada beberapa 

anggota yang terlibat salah satunya Ibu Agatha dari Komisi E Fraksi PDI 

Perjuangan agar memahami kebutuhan dari Serikat Pekerja, disisi lain Tenaga 

Ahli Hukum yang membantu mengadvokasi Serikat Pekerja Jatim yakni Pak Hadi 

Subhan menilai bahwa tuntutan pekerja bersifat normatif sehingga realisasi tidak 

berujung dilaksanakan. 

 Kondisi mengharuskan pemerintah untuk segera menyusun Raperda, 

melalui Disnakertrans dengan serangkaian diskusi di LKS Tripartit sebanyak 2 

kali yang juga melibatkan Tenaga Ahli Hukum yakni Pak Sholeh untuk 

mensosialisasikan juga hasil penyusunan Naskah Akademik dan ditolak mentah-

mentah oleh Serikat Pekerja, hasil telah disusun oleh Biro Hukum Provinsi untuk 

diajukan ke DPRD Jatim yang ternyata juga telah membuat Raperda yang secara 

substansial sama namun berbeda sedikit konteks yang akhirnya secara politis 

diambil alih oleh DPRD Jatim, di internal sendiri sempat diwacanakan Pansus 

karena Komisi E dan A merasa ini hal yang bersinggungan secara tupoksi kerja 

namun tercapai kesepakatan bahwa ini mutlak kewenangan Komisi E. 

 Proses penyusunan begitu ringkas dengan sosialisasi yang dilakukan hanya 

1 kali dengan Raperda yang dinilai sudah matang, hal ini membuat Apindo geram 

karena dinilai memberatkan secara materiil sedangkan sebaliknya Serikat Pekerja 

telah terlibat sebanyak 3 kali dan setiap paripurna yang selalu dikawal, begitu 

konsisten menyoal upah pemegangan 100% hingga dikabulkan 60%, sistem skala 

upah sektoral bukan hanya regional serta kenaikan upah 5%, pengaturan tenaga 

kerja asing yang diperuntukkan untuk persaingan sehat serta sanksi administrasi 

ataupun pidana bagi pelanggaran yang terjadi di perusahaan. 

 Apindo bergerak untuk melakukan uji materiil dengan harapan 

membatalkan Perda yang telah gagal di Pasuruan dan Tangerang, bagi mereka pun 

hingga saat ini tidak ada pelaksanaan riil aturan tersebut. Disnakertrans menilai 



tidak ada masalah apapun hingga hari ini dengan tidak adanya laporan. Tenaga 

Ahli Hukum sebelumnya yakni Pak Hadi menilai adanya Perda ini merupakan 

sebuah kegagalan hukum dikarenakan hanya hasil dari kompilasi beberapa aturan 

diatasnya sehingga kebermanfaatannya tidak akan dirasakan oleh siapapun. 

  



 

  

Kelembagaan Baru 

Pilihan Rasional Institusi 

dipengaruhi oleh Aktor 

- DPRD Jatim; 

Pak Eksan (tengah) 

Bu Agatha (pekerja) 

- Tenaga Ahli Hukum; 

Pak Hadi (pekerja) 

Pak Sholeh (tengah) 

Bu Lanny (tengah) 

- Disnakertrans ; 

Pak Totok (pengusaha) 

- Apindo ; 

Pak Sudjana (pengusaha) 

Serikat Pekerja; 

Pak Jazuli (pekerja) 

Institusionalisme Sosiologi 

(identitas dan makna) 

 

- Serikat Pekerja Jatim 

memiliki masalah di 

pemagangan, sistem skala 

upah, TKA serta sanksi 

pidana. 

- Apindo Jatim mewakili 

37.230 perusahaan yang 

keberatan atas skala upah 

serta upah pemangangan. 

- DPRD Jatim mewakili 

masyarakat provinsi, konteks 

Komisi E mengenai 

Kesejahteraan Rakyat. 

- Disnakertrans mewakili 

pemerintah Jawa Timur, 

menjaga iklim investasi. 

 

 

Institusionalisme Historis (dinamika proses) 

Tuntutan Serikat pekerja (May Day 2014) – Kontrak Politik Gubernur 

Penyusunan gagal 2015 (politis) – Serikat Pekerja Menagih Janji (May Day 2015) 

Disnakertrans membuat Raperda dengan Biro Hukum Provinsi – Serikat pekerja dan Apindo 

dilibatkan padaLKS Tripartit – Penolakan substansi Naskah Akademik Tenaga Ahli Hukum  

Penyandingan Raperda Perlindungan dan Penguatan Tenaga Kerja – DPRD mengakuisisi hak 

inisiatif dan proses penyusunan 

Pansus Komisi E dan A batal – Pembahasan Komisi E Paripurna 9 kali - Masuk ke Baleg - public 

hearingsekali – Uji Materi di Kemendagri– Pengesahan bersama (16 Agustus 2016) 

Skema Kelembagaan Baru dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 



Kesimpulan 

Proses penyusunan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Kerja di Jawa Timur ini memperlihatkan bahwa kemungkinan perempuan terbatas 

ruang geraknya khususnya dalam konteks bertarung gagasan serta kewenangan 

dalam posisi yang strategis tidak didapatkan, terlepas jumlahnya yang tidak 

banyak kebutuhan representasi perempuan sebagai salah satu affirmative action 

perlu menekankan representasi in ideasyang menekankan substansi pemikiran. 

Kotak patriarki yang kasat mata ini tersingkap setelah ketidakmampuan 

perempuan dalam berargumentasi untuk memperjuangkan sisnsitivitas gender 

pada produk hukum yang berkaitan langsung dengan pekerja di Jawa Timur. 

Proses penyusunan juga menimbulkan polemik kepentingan keberpihakan 

terhadap pengusaha atau serikat pekerja yang terus mengalami gesekan karena 

kontrak politik yang dijanjikan pemerintah dengan Serikat Pekerja gagal 

direalisasikan di tahun 2015 sehingga Serikat Pekerja menekan dan mengawal 

sejak di Disnakertrans hingga pengesahan di DPRD. Lain halnya dengan Apindo 

yang tidak memiliki andil lebih jauh sehingga banyak kerugian yang didapat 

namun beberapa hal dapat diantisipasi oleh Disnakertrans dalam menjaga 

hubungan industrial antara pemerintah dan pengusaha khususnya agar iklim 

investasi dan peluang pekerja dapat terus berkembang. DPRD yang awalnya 

mengambil langkah inisiatif dalam proses penyandingan Raperda telah mampu 

menjawab ekspetasi Serikat Pekerja dengan menyelesaikan di waktu yang tepat 

serta tidak membebani kelompok pengusaha. Namun pada akhirnya ketidakpuasan 

didapat oleh Apindo yang terbebani dengan sistem skala upah dan upah 

pemagangan yang mana akan memberikan dampak banyaknya pengusaha yang 

gulung tikar sehingga uji materi bertujuan untuk membatalkan Perda tersebut 

dilakukan mengingat Perda serupa di Pasuruan dan Tangerang telah dibatalkan. 
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