
Pembahasan RUU PPRT Disebut
Stagnan, Cak Imin Harap Segera
Disahkan

Wakil Ketua DPR Sektor Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin,
menekan Perancangan Undang-Undang Pelindungan Karyawan Rumah Tangga (RUU
PPRT) selekasnya ditetapkan. Menurutnya, ketentuan ini penting untuk jamin pelindungan
PRT dan hak-hak mereka sebagai karyawan.

https://inksports.art/

Cak Imin mengaku jika ulasan RUU PPRT alami stagnasi. Melihat dari munculnya kasus
kekerasan yang dirasakan PRT, dia menggerakkan supaya ulasan dan legitimasinya
selekasnya dikerjakan.

"Berbicara tersangkut UU PPRT yang sudah demikian lama statis perbincangannya baik di
tingkat pemerintahan atau di tingkat DPR ini perlu kita saksikan secara utuh apa yang terjadi
hingga alami stagnasi ulasan UU ART. Saya memberikan dukungan RUU ini selekasnya
ditetapkan," kata Cak Imin dalam penjelasannya, Selasa, 20 Desember 2022.

Ia menerangkan, RUU PPRT penting ingat skema jalinan kerja PRT dengan majikan tidak
dapat disetarakan dengan skema jalinan kerja industrial. Di menyebutkan ada satu jalinan
kultural saat mengulas skema jalinan kerja PRT dengan majikan.

Oleh karenanya, Cak Imin menjelaskan ada tiga faktor yang perlu diperhitungkan ihwal
urgensi ulasan dan legitimasi RUU PPRT. Pertama, katanya, masalah tata jalinan kulturan
yang bersatu pada sebuah jalinan kerja.

Disamping itu, RUU PPRT perlu dapat membuat perlindungan dan memberi hak PRT.
Seterusnya, Cak Imin menjelaskan RUU ini sebaiknya dapat mengontrol pola jalinan kerja.

"Karena jika jalinan industrial (terkait dengan) dasar upah dengan ketetapan yang dijamin
masing-masing. Jika ART ini kan satu kesatuan dan hidup bersama dengan majikan. Tetapi
pokoknya kita bantu ulasan dan penuntasan untuk pelindungan pembantu rumah tangga,"
katanya.

Kasus Penganiayaan ART Muncul

Salah satunya kasus penganiayaan ART terjadi belakangan ini di Apartemen Simprug
Cantik, Jakarta Selatan. Seorang ART berinisial SKH memperoleh penganiayaan semenjak
tengah September sampai Desember 2022. Tindakan yang dirasakan oleh SKH seperti
pukulan benda pijakl yang menyebabkan bagian-bagian badannya bonyok.
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Disamping itu korban diborgol di kandang anjing dan pada suatu barbel seberat 52,5 pound.
Aktor memaksakan supaya korban makan kotoran hewan.

Pertama kali kekerasan muncul karena korban diperhitungkan salah memakai celana dalam
punya majikannya, berinisial MK (wanita 64 tahun). Peristiwa pada Juli 2022 itu membuat
aktor geram dan mengambil alih smartphone punya SKH.

"Masalah intinya karena terganti celana dalam punya majikan oleh ART SKH . Maka
beberapa celana punya ART lain kerap terganti oleh korban, itu yang menjadi pemicunya,"
papar Kepala Sektor Jalinan Warga Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan di kesempatan
yang serupa.

Aktor salah satunya majikan dengan status sepasang suami istri dan seorang anaknya.
Selanjutnya lima ART yang lain turut serta dalam penindasan itu.

Atas tindakan beberapa terdakwa, mereka dijaring Pasal 333 KUHP dan atau Pasal 170
KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 44 dan atau Pasal 45 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghilangan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga juncto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP. Teror optimal yang
menunggu ialah sepuluh tahun penjara dengan denda Rp 30 juta.

Stimulan kendaraan listrik kini sedang ditargetkan pemerintahan, dan Menperin siap-siap
untuk minta ijin ke DPR. Baca secara lengkap di sini!

Ketua Banggar DPR Said Abdullah malah minta pemerintahan untuk membahas ulangi
masalah stimulan kendaraan listrik pada tahun depannya.

Cak Imin mengutarakan jika Konsolidasi Kebangunan Indonesia Raya yang dibuat bersama
Gerindra masih kompak di tengah-tengah berita perpecahan.

Menurut Cak Imin, jika dari PKB sebagai gubernur, dari kelompok rakyat jelata, karena itu
nasib rakyat akan lebih bagus.

Mahfud Md sempat memperjelas jika KUHP ditetapkan bukan membuat perlindungan
pemerintahan pemerintah Joko Widodo.

DPR sah menetapkan Undang-Undang mengenai Kesepakatan di antara Indonesia dan
Singapura mengenai Ekstradisi Buronan di pertemuan pleno ini hari

Suryadi Jaya Purnama mengutarakan gagasan Induk IKN tak pernah diulas secara rinsi oleh
Panitia Khusus RUU IKN.

Bahlil menjelaskan BKPM cuma mempersiapkan program Online Singgel Submission (OSS)
saja, tetapi beberapa datanya berada di kementerian tehnis.

DJKI sukses melangsungkan MIC sekitar 37 kali di 33 propinsi di Indonesia sepanjang tahun
2022.

Sembilan parpol yang mempunyai wakil di DPR mendapatkan hak spesial untuk memakai
nomor urut lama mereka dalam Perppu Pemilu.




