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BAB II 

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK TOKOH-TOKOH AKU 

DALAM CERPEN-CERPEN 

PADA KUMPULAN CERPEN MAJIKANKU EMPU SENDOK 

 

Identifikasi terhadap karakter tokoh utama beralasan, karena adanya 

korelasi antara kehidupan dengan karakteristik subjek yang melakoninya. 

Contohnya ketika seseorang seringkali melakukan sesuatu, dia melakukan tidak 

hanya butuh, mungkin saja sudah menjadi karakteristik dalam dirinya. Maka dari 

itu, diperlukan juga mengetahui bagaimana karakteristik subjek sebagai pelakon 

kehidupan. Dalam kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok pun yang berkisah 

tentang kehidupan TKW di Hong Kong, juga terdapat pelakon atau tokoh utama. 

Cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok 

menghadirkan Aku sebagai tokoh utama. Nurgiyantoro (2007:176-177) 

mengatakan bahwa tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya 

dalam karya yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak 

diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. 

Sedangkan dalam pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang 

persona pertama,  first-person point of view, “aku”, jadi: gaya “aku” narator 

adalah seseorang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si “aku” tokoh yang 

berkisah, mengisahkan kesadaran dirinya sendiri, self-consciousness, 

mengisahkan peristiwa dan tindakan, yang diketahui, dilihat, didengar, dialami, 

dan dirasakan, serta sikapnya terhadap orang (tokoh) lain kepada pembaca 
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(Nurgiyantoro, 2007:262).  Jadi, dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen  

Majikanku Empu Sendok, Aku  tidak  hanya  sebagai  tokoh  yang diutamakan 

penceritaannya juga sebagai tokoh yang berkisah atau mengisahkan kesadaran 

terhadap semua respon peristiwa dan tindakan atas dirinya. 

Adapun tokoh Aku yang digambarkan dalam cerpen-cerpen pada 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok adalah berperan sebagai seorang TKW 

di Hong Kong dengan berbagai macam kehidupannya, baik konflik lingkungan 

ataupun konflik diri. Dari berbagai konflik hidup tersebutlah kemudian muncul 

karakter9 yang tergambar pada cerita, dan Aku pada masing-masing cerpen dalam 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok memiliki karakter berbeda. Penentuan 

karakteristik Aku di sana tidak dilakukan dengan identifikasi sifat personal tokoh 

tiap cerpennya, namun mencari kesamaan karakter secara keseluruhan. Berikut 

adalah uraian karakteristik Aku sebagai tokoh utama dalam cerpen-cerpen pada 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok. 

 

2.1 Motivasi Aku Menjadi TKW di Hong Kong 

Segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki alasan, setidaknya dorongan 

diri atau bahkan pengaruh luar yang menjadikan seseorang melakukan tindakan. 

Hal tersebut juga terjadi pada TKW yang bekerja di Hong Kong. Jauh 

                                                             
9 Terma „karakter‟ biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada 
individu-individu yang muncul dalam cerita seperti ketika ada orang yang bertanya; “Berapa 
karakter yang ada dalam cerita itu?”. Konteks kedua, karakter merujuk pada percampuran dari 
berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut seperti 
yang tampak implisit pada pertanyaan; “Menurutmu, bagaimanakah karakter dalam cerita itu?” 
Robert Stanton terjemahan Sugihastuti, Teori Fiksi Robert Stanton (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 
hlm. 33. Dalam bab ini meneliti “aku” (sudut pandang pertama) sebagai tokoh utama yang tidak 
lain adalah tokoh sentral terhadap keseluruhan kisah dalam  masing-masing cerpen dalam kumcer 
MES, maka konteks kedualah yang berlaku dalam penelitian BAB ini. 
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meninggalkan sanak keluarga di kampung halaman mengais rezeki ke seberang 

benua. Ditambah lagi mereka adalah para perempuan dan beban yang dihadapi 

mereka juga tidak biasa dibanding dengan apabila bekerja di negeri sendiri. 

Dengan mengetahui segala resiko dan beban yang ada, lantas dorongan atau 

motivasi apa yang menjadikan para perempuan Indonesia ini memilih bekerja 

sebagai TKW di Hong Kong. 

Pada beberapa cerpen dalam kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok 

menggambarkan bagaimana Aku yang memiliki motivasi bekerja sebagai TKW di 

Hong Kong. Kondisi dan pencapaian keinginan yang mendorong Aku untuk 

memilih menjadi TKW di negara orang. Seperti yang terjadi pada cerpen 

“Mahasiswa Elit Khusus”, yang menceritakan alasan Aku memutuskan menjadi 

seorang TKW di Hong Kong. “Cita-citaku pertama kali ke Hong Kong cuma satu, 

mengumpulkan duit untuk meneruskan sekolah yang terbengkalai alias macet 

karena orang tua tidak mampu mengkuliahkanku.” (Rokhmatika, 2006:66). Juga 

pada kutipan “Sebagian dolar kuasuransikan pendidikan, sebagian kudepositokan, 

dan sebagian untuk mencukupi kebutuhan kuliahku sehari-hari.” (Rokhmatika, 

2006:66). 

Tidak puas mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah, Aku 

bercita-cita meneruskan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Karena sadar 

orang tuanya tidak mampu membiayai kuliah, pada akhirnya Aku memutuskan 

untuk memilih menjadi TKW yang bekerja di Hong Kong. Hal tersebutlah lantas 

yang menjadi motivasi atau cita-cita pertamanya bekerja di Hong Kong. Bahkan 

Aku sudah memiliki rencana terhadap pendapatannya dari bekerja sebagai TKW. 
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Asuransi kuliah, deposito sampai dengan menyimpan uang untuk biaya kuliah 

adalah bagian dari langkahnya untuk mencapai cita-citanya. 

Pada akhirnya, segala usaha yang dilakukan Aku sampai dengan menjadi 

TKW di Hong Kong berbuah manis. Ia berhasil menjadi seorang mahasiswa pada 

universitas yang melambung tinggi. Dan berkuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan 

Ilmu Korupsi Indonesia, meskipun jurusan perkuliahan yang diambil adalah fiktif. 

“Hari ini adalah hari pertama aku menginjakkan kaki di Universitas melambung 

tinggi negeri. Tentu saja di Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Korupsi Indonesia.” 

(Rokhmatika, 2006:68). 

Kisah berbeda pada cerpen “Cewek Pembangunan”. Aku menggunakan 

penghasilannya selama bekerja di Hong Kong untuk membangun rumah di 

kampung halaman. Ada tanggungjawab yang harus dilakukan selama menjadi 

TKW yang tidak hanya diperuntukkan dirinya sendiri. Tiap kali mendapatkan 

penghasilan, Aku mengirimkan uang demi rampungnya pembangunan rumah. 

Tetapi tidak cukup dari penghasilannya semata, Aku juga meminjam uang dari 

jasa kantor kredit di Hong Kong untuk menambah kebutuhan di kampungnya 

tersebut. 

Terus yang 20 juta, aku transfer ke kampung, buat nambah 
beli genting dan porselin. 
 Ceritanya kan, aku membangun rumah di kampung 
halaman. Biar pembagunan cepat rampung, aku 
menggunakan jasa kantor kredit yang bertebaran di Hong 
Kong ini. (Rokhmatika, 2006:13) 
 

 Kedua cerpen tersebut yaitu “Mahasiswa Elit Khusus” dan “Cewek 

Pembangunan” secara garis besar tidak mengisahkan tentang motivasi Aku 

sebagai seorang TKW yang bekerja di Hong Kong. Namun, ada beberapa 
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penggalan kisah yang menggambarkan motivasi atau pencapaian keinginan dari 

tokoh Aku dengan memilih bekerja di luar negeri sebagai TKW. 

Aku pada cerpen ”Mahasiswa Elit Khusus” berkeinginan kuat untuk 

melanjutkan sekolahnya ke tingkat perguruan tinggi. Namun dikarenakan kendala 

keuangan, cita-cita tersebut tertunda. Itulah yang menjadi motivasi seorang 

menjadi TKW di Hong Kong, mengumpulkan uang dari penghasilannya yang 

kemudian digunakan untuk biaya perkuliahan. 

Sedangkan pada cerpen “Cewek Pembangunan”, kesejahteraan keluarga 

menjadi motivasi Aku bekerja di Hong Kong sebagai TKW. Hal tersebut 

diperlihatkan Aku dengan menggunakan sebagian penghasilannya untuk 

membangun rumah di kampung halaman. Bahkan demi cepat selesainya 

pembangunan rumah, Aku meminjam uang pada kantor kredit di Hong Kong. 

Berbagai alasan datang dari para perempuan pekerja ini untuk menjadi 

bekerja di luar negeri, yang kemudian timbul motivasi memperbaiki keadaan 

dengan hidup dengan jalan menjadi TKW di Hong Kong. Motivasi yang dimiliki 

para perempuan ini yang kemudian digambarkan oleh tokoh Aku dalam kumpulan 

cerpen Majikanku Empu Sendok. Motivasi untuk melanjutkan sekolah dan ingin 

mensejahterakan keluarga menjadi salah satu yang ingin Aku capai dengan jalan 

menjadi TKW di Hong Kong.  

 

2.2 Aku Karakteristik Orang Indonesia 

 Tiap negara memiliki karakter masyarakat sendiri, tidak lain dengan 

Indonesia. Para TKW yang bekerja di luar negeri juga sebagai pendatang yang 
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membawa karakter baru di negara tempatnya bekerja. Terkadang karakter inilah 

yang menjadi singgungan dengan budaya negara pendatang. Adanya perbedaan 

kebiasaan dan budaya tersebut, pada akhirnya menarik pendatang ini untuk 

menyesuikan diri agar diterima di tempat kerjanyanya. 

 Karakter Aku dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku 

Empu Sendok merupakan gambaran orang Indonesia. Sebagai pendatang di Hong 

Kong, ada singgungan-singgungan karakter yang pada akhirnya beberapa tercipta 

konflik yang dialami para TKW ini selama bekerja. Karakter Aku sebagai orang 

Indonesia yang terdapat dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku 

Empu Sendok diantaranya: percaya tradisi, dan keyakinan pada agama. 

2.2.1 Percaya Tradisi 

Percaya tradisi merupakan salah satu karakter Aku sebagai orang 

Indonesia yang terdapat dalam kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok. Seperti 

pada cerpen “Cewek Pembangunan”, pada awal cerita, Aku mendapatkan uang 

dari hasil permohonan kredit pada bank di Hong Kong. Namun, malam sebelum 

peristiwa tersebut, Aku bermimpi bertemu dengan Presiden Soeharto. Sebagai 

orang Indonesia bersuku Jawa, ada ajaran primbon yang menafsirkan mimpi, dan 

Aku percaya dengan adanya tafsir mimpi tersebut. “…aku terlanjur percaya 

dengan tabir mimpi seperti dibeber dalam Primbon Jawa: kalau ketemu raja biar 

sudah lengser akan mendapatkan rezeki atau kemuliaan.” (Rokhmatika, 2006:12). 

Menurut tafsir primbon yang dipercayai Aku, apabila dalam mimpi seseorang 

bertemu dengan raja walaupun sudah lengser, maka akan mendapat rezeki. Dan 
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Presiden Soeharto yang ditemuinya dalam mimpi, menurut Aku adalah simbol 

raja. 

Karena mimpi tersebut, lantas memunculkan harapan pada diri Aku akan 

terjadinya kenyataan. 

 Setelah mimpi itu aku selalu menanti-nanti dan 
menduga-duga; bakalan dapat rezeki apa? Kemuliaan 
macam apa? Apa kesandung emas sakdingklik? Apa nemu 
dompet yang isinya duit segebok? Atau dapat lok hap jo 
alias mark six itu? (Rokhmatika, 2006:12) 
 

Dan apa yang diharapkan akhirnya datang juga, mimpi yang ditafsirkan benar 

adanya. Pada suatu minggu yang cerah, Aku mendapatkan uang jutaan rupiah 

hasil dari permohonan kreditnya pada bank Hong Kong tempatnya bekerja 

dikabulkan. 

 Selain pada cerpen “Cewek Pembangunan”, karakter aku yang 

menggambarkan percaya pada tradisi juga terdapat pada cerpen “Proposal”. Pada 

cerpen tersebut, Aku bersama teman-temannya sedang meminta permohonan 

kepada kiai yang dianggapnya sebagai seorang alim berilmu. “Tersiar kabar 

bahwa beliau adalah kiai yang mempunyai pandangan luas, ngerti orang bawah, 

akrab dengan para pejabat dan kesalehannya tidak diragukan lagi.” (Rokhmatika, 

2006:95). 

 Menjadikan seorang alim ulama sebagai tempat solusi permasalahan 

merupakan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. Pada cerpen “Proposal”, 

Aku sebagai seorang TKW di Hong Kong yang memiliki permasalahan karena 

merasa tidak nyaman tinggal di tanah Jawa, lantas berkonsultasi dan mencari 

solusi kepada seorang kiai yang dipercayainya. Karena kebanyakan orang 
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beranggapan bahwa kiai dekat dengan Tuhan, maka mampu memberikan nasehat 

dan solusi berbagai masalah, tidak lain dengan TKW pada cerpen ini. 

2.2.2 Keyakinan pada Agama 

Dalam bukunya, Mochtar Lubis (1985:11) mengatakan bahwa ideal 

manusia Indonesia mereka ialah manusia yang mengabdi pada ajaran agama 

mereka, yang mengasihi sesama manusia. Pancasila sendiri menyebutkan pasal 

tentang ketuhanan yang menjadi salah satu falsafah hidup masyarakat Indonesia. 

Beragamnya agama dan kepercayaan yang ada serta ditambah lagi Indonesia 

merupakan negara dengan agama Islam terbesar di dunia, merupakan bukti bahwa 

masyarakatnya memiliki kepercayaan kepada tuhan. Maka dari itu tidak salah 

bahwa keyakinan pada agama masuk pada karakteristik yang dimiliki oleh orang 

Indonesia. 

Keyakinan pada agama-pun menjadi karakter Aku dalam cerpen-cerpen 

pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok. Tidak semua cerpen dalam 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok menggambarkan Aku yang 

berorientasi agama atau sosok yang beragama. Salah satunya Aku pada cerpen 

“Cewek Pembangunan”. Pada cerpen tersebut mengsahkan tentang hutang dan 

korupsi yang menjadi tren di Indonesia. Tidak sedikit lantas orang Indonesia yang 

melakukan hutan dan korupsi, meskipun mereka tahu kelak akan merugikan 

negara.  

Lihat saja kami yang notabene umat Muhammad S.A.W 
itu, kini tak malu-malu lagi membelokkan hati ke kuil 
Soeharto. Ajaran Muhammad yang mengatakan bahwa 
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kami 
bokongi! (Rokhmatika, 2006:14) 
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Karena sudah menjadi tren tersebut, lantas baiknya orang-orang Indonesia 

ini berterima kasih kepada pendahulu yang mengajarkan budaya hutang dan 

korupsi, yaitu Pak Soeharto. Orang Indonesia yang mayoritas Islam, dan bernabi 

Muhammad bahkan sudah lupa dengan ajaran agamanya karena telah 

membelokkan hati untuk menjadi penganut ajaran Soeharto. 

Kisah lainnya yang menggambarkan bahwa Aku memiliki keyakinan pada 

agama terdapat pada cerpen “Aku Bukan Lapis Legit”.  Pada awal kisah, Aku 

sebagai seorang TKW di Hong Kong yang baru pertamakali bekerja tersebut, 

bagitu terkejut ketika mendapatkan seekor anjing yang menyalak padanya. 

Spontan, mungkin juga karena terbiasa melakukan itu, lantas Aku mengucap doa 

yang menurutnya adalah doa warisan Nabi Nuh yang ampuh untuk mengusir 

binatang buas. “Assalamu ala nuli fil alamin,” akhirnya keluar juga dari 

mulutku…” “…Doa ini adalah warisan Nabi Nuh a.s. bagi anak cucunya, bani 

Adam, termasuk kita-kita…” (Rokhmatika, 2006:2) 

Kemudian, pada pengalaman kerja pertamanya sebagai asisten rumah 

tangga, Aku selalu mendapatkan perlakuan buruk dari majikannya. Aku selalu 

diposisikan sebagai orang yang memiliki status rendah oleh majikannya. Karena 

perlakuan tersebut, lantas ada pergolakan batin pada dirinya. Dari pergolakan 

batin tersebut timbullah perlawanan halus membela diri sendiri yang setidaknya 

dapat menenangkan hatinya. 

… Aku adalah manusia, seorang muslimah, yang diajari 
teori bahwa tiap-tiap orang adalah pemimpin bagi dirinya 
sendiri! Nabi Muhammad bersabda bahwa semua manusia 
sama di hadapan Tuhannya, tidak ada istilah penjajah, tidak 
ada istilah budak. (Rokhmatika, 2006:10) 
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Kembali, di sana Aku mengamalkan ajaran agamanya yang menyebutkan bahwa 

tiap manusia sama dihadapan tuhan, tidak memandang derajat atau statusnya. 

 Hal yang sama juga terjadi pada cerpen “Empu Sendok”. Aku yang 

mendapatkan majikan seorang pencuri sendok ini mengalami pergolakan batin, 

karena selalu dijadikan asisten dalam aksi mencuri sendok oleh sang majikan. 

Aku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya menimbulkan dosa pada 

agama. Namun, di sisi lainnya, Aku khawatir jika menolak apa yang diperintah 

sang majikan, akan diberhentikan dari kerjanya. Dalam pergolakan batinnya, 

sebagai orang yang berkeyakinan pada agama dan adanya tuhan, lantas 

menggerakkan Aku mengadu pada tuhan atas apa yang dialaminya. 

… Aku lebih takut padanya daripada kepada-Mu. Aku 
lebih takut pada orang-orang yang jelas terlihat dan 
membayar gajiku ketimbang pada-Mu yang telah memberi 
hidup dan menentukan rezekiku. 
 Dan aku tak mempunyai cukup keberanian untuk 
menolak perbuatan yang jelas-jelas Engkau larang dengan 
mengambil barang yang bukan milikku… (Rokhmatika, 
2006:37)  
 

Berbeda pada kisah Aku di cerpen “Diskotik Abunawas”. Aku yang 

seorang TKW di Hong Kong selalu menghabiskan masa libur kerjanya bersenang-

senang di diskotik. Layaknya orang di diskotik, Aku di sana juga melakukan 

joget, minum alkohol sampai konsumsi obat terlarang. Sebenarnya Aku 

merasakan hidup yang kontra pada dirinya sebagai orang beragama, namun 

melakukan hal yang dilarang agamanya.  

 Islam adalah agama warisan leluhur kami. Bergoyang, 
berjoget, nenggak bir, saling merayu adalah gaya hidup 
kami di sini. Kami sudah lupa kalau katanya setiap diri 
manusia itu ada dua malaikat yang dengan setia 24 jam 
nonstop setiap 7-Eleven itu mengasuh kita, agar kita selalu 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi REPRESENTASI TKW DI HONG KONG DALAM CERPEN-CERPEN 
PADA KUMPULAN CERPEN MAJIKANKU EMPU SENDOK 
KARYA DENOK K. ROKHMATIKA

ISTI FARIS MANTORO



27 

 

ingat pada Tuhan dan bahwa hidup itu pada hakikatnya 
hanyalah untuk mengabdi yang memberi hidup. Tuhan 
Yang Satu. (Rokhmatika, 2006:28) 
 

Tiba pada suatu ketika Aku yang sudah menjadi langganan diskotik, 

mendapatkan dirinya sedang sakaratul maut. Dalam dimensi yang berbeda, Aku 

melihat raganya yang secara tiba-tiba sudah tidak bernyawa, Padahal sebelumnya 

ia sedang asik berjoget, mabuk, dan konsumsi obat terlarang. Pada saat itulah 

penyesalan datang dari dalam dirinya. Penyesalan karena telah jauh meninggalkan 

ajaran agamanya. 

 Aku janji tidak akan berbuat aneh-aneh lagi. Seluruh 
hidupku akan kubuat untuk mengabdi Tuhan. Aku akan 
menjadi seorang Sofiatul Khasanah, tidak akan menyentuh 
minuman keras lagi, tidak akan berbuat hal-hal yang 
dilarang oleh agama. Tabungan yang berjuta-juta itu tidak 
akan kubuat mendirikan diskotik, tapi akan kubuat surau 
atau panti asuhan yang bisa menampung anak-anak yatim-
piatu dan anak-anak terlantar, biar mereka bisa belajar 
agama dan kelak menjadi manusia yang setia di jalur al 
Haq. (Rokhmatika, 2006:33) 

 
Juga pada kutipan kisah “Mengapa aku baru ingat nama-Nya ketika aku berada 

pada batas antara hidup dan mati? Oh Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang sesat 

ini. Berikanlah aku kesempatan untuk menebus dosaku.” (Rokhmatika, 2006:33). 

 Dulu ketika aku masih sregep menyerukan ayat-ayat 
suci Al-Qur‟an, aku begitu yakin bahwa kelak bila aku 
mati, aku akan menempati suatu ruang yang lapang dan 
terang-benderang, diasuh oleh para malaikat, aku bertasbih 
dan berzikir mengagungkan nama Tuhan. (Rokhmatika, 
2006:35) 
 

Berada di antara hidup dan mati, Aku berusaha mohon maaf pada 

tuhannya atas perbuatan buruk di akhir hidupnya tersebut. Dalam penyesalan itu 

pula, Aku membuka ingatannya yang semasa dulu menjadi orang yang taat 
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menjalankan ajaran agama, sehingga menjadikannya begitu yakin bahwa suatu 

hari kelak dapat menikmati kematian yang indah. Namun ternyata berbuah 

sebaliknya, sangat pantaslah Aku ini menyesali. 

Kisah sebaliknya dialami Aku pada cerpen “Fresh Air, Fresh Mind”. Aku 

pada cerpen ini menikmati libur kerjanya dengan menghabiskan waktu jalan-jalan 

dengan teman-teman sesama TKW di Hong Kong. Ditengah perjalanan, Aku 

mengunjungi masjid yang ada di sana, secara tiba-tiba ia teringat masa kecilnya di 

kampung halaman. Memori masa lalunya terbuka dan membuat dirinya mampir 

ke masa kecil di bulan puasa.  

Teman-teman sepermainanku heran karena aku lebih 
memilih salat tarawih di sebuah surau sederhana di desa 
tetangga daripada di Masjid Agung yang lebih dekat 
dengan rumahku. Aku hanya 2x ke Masjid Agung. Idul 
Adha dan Idul Fitri. Itu pun kubuat sesingkat mungkin. 
(Rokhmatika, 2006:43) 

 
Pengalaman masa kecilnya hinggap tatkala Aku melihat seorang anak 

pada masjid tersebut. Pernah pada masa itu Aku diusir oleh seorang takmir masjid 

karena mendapati dirinya masuk masjid dalam keadaan badan yang kotor. Namun 

berbeda pada jamaah di masjid yang ia kunjungi. Seorang anak kecil yang 

dilihatnya kemudian menghampiri dan dengan sopan memintanya untuk menutup 

aurat pada saat di dalam masjid. 

 Kata, “better!” yang keluar dari mulut mungil bocah 
itu, menghapus wajah sombong takmir masjid di 
rumahku… 
…Apakah aku harus menginjakkan kakiku lagi ke 
bangunan megah itu? Yang sejak usia 8 tahun aku 
haramkan Aku alergikan? Aku muak dengan orang-orang 
masjid desaku yang sombong, berlagak pemegang kunci 
surga! (Rokhmatika, 2006:43) 
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Karena perlakuan takmir masjid ketika Aku kecil menjadikan dirinya 

alergi untuk kembali ke masjid. Rasa anti untuk menginjakkan kaki ke dalam 

masjid kemudian berubah menjadi rindu untuk kembali mengunjungi masjid. 

Tanpa pikir panjang kemudian Aku segera bergegas membeli pakaian untuk 

menutupi tubuhnya seperti apa yang dikatakan anak kecil tersebut. “Kakiku 

membelok ke Bossini Ladies. Tanganku cekatan memilih hem panjang dan celana 

panjang, kemudian mampir di toko souvenir yang memajang scraf-scraf 

berwarna-warni, kupilih yang paling lebar.” (Rokhmatika, 2006:43-44) 

Juga dengan latar pada hari libur kerja, Aku pada cerpen “Jangan Tutup 

Jalannya”, sedang melepas penat bekerja di tempat agak sunyi. Seketika Aku 

bertemu dengan seorang perempuan yang adalah temannya di kampung halaman. 

Kemudian mereka saling curhat sampai bercucuran air mata. Temannya tersebut 

telah berubah menjadi seorang penginjil, sisi kontra ketika berteman pada masa 

dulu.  

“Mbak, tapi aku kangen suara Mbak, melafalkan ayat-
ayat Qur‟an, seperti dulu,” pintaku terus-terang. 

Aku senang sekali kala menjelang fajar, atau kala 
mentari tenggelam, suara indah Mbak Fitri meliuk-liuk 
mengalun mengagungkan nama Tuhan, mengiringi dua 
peristiwa alam yang selalu menakjubkan. Suara Mbak Fitri 
bagaikan magnet yang akan menarikku kuat untuk bersila, 
tafakur di bawah jendela. (Rokhmatika, 2006:49) 

 
Mendengar kisah perjalanan temannya hingga menjadi penginjil, lantas 

membuat Aku menyayangkan dengan apa yang terjadi. Baginya temannya 

tersebut merupakan orang yang mamahami agama dengan sungguh-sungguh. 

Seringkali temannya ini melafalkan Al-Qur‟an dengan suaranya yang merdu. Dan 

berpikir bahwa temannya kelak akan menjadi orang alim di masa datang. 
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Mengingat masa itu, menjadikan Aku tidak percaya dengan perubahan temannya 

yang telah menjadi penginjil berbakat tersebut. 

“Kusayangi engkau saudaraku, siapa pun engkau, apakah 
engkau memuja gereja, berlutut di kuil, atau berdoa di 
masjid, engkau dan aku adalah anak dari satu kepercayaan, 
karena jalan-jalan keagamaan itu adalah jari-jari tangan 
kasih sayang Yang Maha Agung, tangan yang mengimbau 
kepada siapa saja dan dengan hangat menyambut siapa 
saja.” Kata-kata Kahlil Gibran itu mungkin satu-satunya 
obat untuk melipur laraku. (Rokhmatika, 2006:50) 
 

Sebagai orang yang meyakini adanya macam agama, Aku mencoba 

memaklumi perubahan yang terjadi pada diri temannya tersebut dengan 

mengingat tulisan Kahlil Gibran. Karena sesungguhnya semua orang dengan 

perbedaan yang ada berasal dari tuhan yang satu. Lantas tuhan yang mana 

selanjutnya yang mereka imani, tidak patut mereka yang berbeda mendapatkan 

kasih sayang sesama manusia. 

Tiap orang di suatu negara pasti memiliki karakter yang dibawa karena 

pengaruh budaya negaranya tersebut, pun terjadi pada TKW di Hong Kong. 

Tokoh Aku sebagai orang bersuku Jawa dalam kumpulan cerpen MES 

memperlihatkan karakternya sebagai orang yang mempercayai primbon, dalam 

hal ini percaya pada tabir mimpi. Karakter sebagai orang Indonesia lainnya 

muncul ketika Aku dihadapkan pada suatu permasalahan dengan majikan. Karena 

permasalahan tersebut, kemudian menimbulkan adanya pergolakan batin pada diri 

Aku. Pada saat itulah orientasi hidupnya sebagai manusia beragama muncul 

sebagai peredam pergolakan batinnya. 
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2.3 Aku sebagai Pendatang di Negara Lain 

 TKW di Hong Kong merupakan pendatang yang mencari penghasilan di 

negara orang. Seperti pendatang lainnya, di sana juga merasakan adanya 

perbedaan kultur budaya yang mengharuskan mereka beradaptasi untuk dapat 

bertahan. Karena perbedaan itulah muncul karakteristik tersendiri dari para TKW 

sebagai pendatang, demi adaptasi tersebut. Aku dalam cerpen-cerpen pada 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok yang sebagai TKW di Hong Kong ini 

juga menggambarkan bagaimana personalnya menjadi pendatang di negara lain. 

Rasa loyalitas kepada sesama pendatang dari negara sendiri, mudah terpengaruh 

budaya lain, dan rasa nasionalis merupakan karakteristik pendatang pada diri Aku 

yang terdapat dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu 

Sendok. 

2.3.1 Loyalitas kepada Sesama Orang Negeri Sendiri 

Menjadi pendatang di negara lain, juga menjadi kelompok orang yang 

minoritas. Kepada siapa lagi meminta bantuan jika mengalami kesulitan jika tidak 

bersahabat dengan orang-orang negeri sendiri yang juga menjadi pendatang di 

sana. Karena kondisi seperti itulah, lantas memunculkan rasa loyal pada para 

pendatang ini, khususnya TKW di Hong Kong. 

Seperti pada cerpen “Cewek Pembangunan”, Aku seorang TKW di Hong 

Kong yang dikisahkan baru saja mendapat rezeki nomplok karena permohonan 

kreditnya dikabulkan pihak bank. Meski uang tersebut tujuannya digunakan untuk 

membiayai renovasi rumahnya tersebut, tidak lupa Aku akan teman-temannya 

sesama TKW. “Pagi itu juga, setelah meng-ATM-kan yang 20 juta, aku 
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menggiring kedelapan gengku ke KFC, menikmati giruhnya ayam goreng Sang 

Kolonel sepuas-puasnya…” (Rokhmatika, 2006:13). 

Sebagai seorang pekerja, mendapatkan uang bagaikan hal yang patut 

disyukuri, apalagi uang tersebut dalam jumlah yang banyak. Aku yang baru 

mendapatkan uang banyak tersebut kemudian membagi kebahagiaan dengan 

teman-temannya. Tidak tanggung-tanggung, teman-temannya tersebut oleh Aku 

diajak makan di restoran mewah yang sesekali mereka menikmati hidangan 

tersebut, hanya pada saat banyak uang saja. 

2.3.2 Mudah Terpengaruh Budaya Lain 

Kondisi yang seringkali dialami para pendatang adalah perbedaan budaya 

dan kebiasaan hidup. Ada budaya negara lain yang baik untuk diikuti, sedangkan 

ada juga budaya atau kebiasaan buruk yang juga banyak para pendatang ini 

terbawa arusnya. Seperti halnya Aku pada cerpen “Diskotik Abunawas”. TKW 

pada cerpen tersebut seringkali mengunjungi diskotik sebagai tempat melepas 

penat selama bekerja. Awalnya hanya berjoget, kemudian minum alkohol, sampai 

konsumsi obat terlarang, dilakoni Aku. 

Mula-mula sih aku hanya ikut-ikutan teman, sekedar joget, 
tapi sebulan kemudian aku ditawari rokok dan minuman 
beralkohol 0,5% kok segar juga. Eh, dua bulan kemudian 
ada teman baru menawari Heineken, aduh, pahit sekali, 
seperti jamunya Bang Kirun. 
 Temanku bilang, dengan munim bir akan kelihatan 
gaya dan trendi. Maka aku biasakan sedikit demi sedikit, 
biar tidak dibilang anak kampungan. Dan tepat setahun 
masa kerjaku di HK aku sudah dianggap jempolan oleh 
anak-anak baru dan sesepuh yang kalah ngebir sama aku. 
(Rokhmatika, 2006:27) 
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Tidak sampai pada minum alkohol, Aku juga mengkonsumsi obat terlarang “Dan 

untuk mengukuhkan sebutan itu aku juga mulai mencicipi butiran „permen‟ pink-

yellow.” (Rokhmatika, 2006:28). 

Aktivitas Aku ke diskotik dilakoni ketika menjadi TKW di Hong Kong. 

Sebelumnya ia adalah seorang kampung yang tiap harinya rajin ibadah dan 

mengaji. Diakui Aku, apa yang dilakukannya sebagai pengunjung rutin diskotik 

adalah mengikuti yang menjadi kebiasaan teman. Aku merasa menjadi orang 

modern apabila melakukan hal tersebut.  

Aku pada cerpen “Fresh Air, Fresh Mind” juga mengalami perubahan 

budaya pada dirinya. Aku menyadari perubahan menjadi penggemar belanja di 

mall dan nongkrong di kafe-kafe terkenal seperti Hard Rock, setelah tiga tahun 

bekerja sebagai TKW di Hong Kong. “Selama tiga tahun di Hong Kong, kami 

penggemar setia mall-mall dan café-café, tempat-tempat bagus dan terkenal…” 

(Rokhmatika, 2006:41). 

 Hong Kong menurutku benar-benar East meet West. 
Semua yang berbau Timur dan Barat saling ambil 
pengaruh. Mulai makanan, baju, film, bahasa, cara bergaul, 
dan sebagainya. Aku? Aku sendiri tidak tahu dan tidak 
pernah berpikir, lebih condong ke arah mana, karena aku 
sendiri termasuk orang yang netral, adat Timur masih ada, 
adat Barat juga nambah. (Rokhmatika, 2006:41) 
 

Perubahan karena pengaruh budaya timur dan barat di Hong Kong sudah menjadi 

kebiasaan pada diri Aku. Bahkan Aku sendiri tidak bisa membedakan lagi yang 

mana dirnya sebagai orang Indonesia dengan budaya timurnya, dan Hong Kong 

sebagai negara yang memberi pengaruh budaya lain. 
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2.3.3 Nasionalisme Tinggi 

Jauh dari negara sendiri memunculkan rasa nasionalitas tinggi pada diri 

pendatang. Karena ketika berada di negara lain, para pendatang ini setidaknya 

mewakili negara asal. Hal tersebut dialami pula oleh TKW di Hong Kong. 

Apalagi mereka datang sebagai pekerja pada negara lain yang dianggap sebagai 

kelompok status bawah. Rasa bangga hadir ketika orang di negara tesebut 

mengenali setidaknya apa yang berasal dari negara asal. 

Rasa bangga tersebut digambarkan Aku pada cerpen “Aku Bukan Lapis 

Legit” pada saat sang majikan mngeluarkan kue lapis legit yang sudah populer di 

Hong Kong “… Aku mengangguk dan menyebutkan nama kue berlapis-lapis 

coklat dan berseling-seling sebagai lapis legit, kue asli Indonesia. Aku bangga 

dengan kepopuleran lapis legit itu sampai-sampai orang Hong Kong suka 

menyantapnya.” (Rokhmatika, 2006:4) 

Namun ternyata apa yang dilakukan majikannya tersebut bertujuan untuk 

menghina Aku yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ini. Kue lapis legit 

tersebut oleh sang majikan kemudian dibuang ke keranjang sampah, padahal 

masih tersisa tiga per empat. 

 Lapis legit yang masih tiga perempat itu mendarat 
mulus di keranjang sampah, di depanku. Aku kaget. Tiba-
tiba saja aku merasa harga kemanusiaan dan sekaligus 
kebangsaanku, manusia Indonesia, disejajarkan dengan 
sekerat kue yang pantas dimasukkan ke dalam keranjang 
sampah! (Rokhmatika, 2006:4) 
 

Di sanalah rasa nasionalisme Aku muncul. Harga diri Aku sebagai orang 

Indonesia terhinakan ketika lapis legit yang menjadi simbol negaranya tersebut 

dibuang ke tempat keranjang sampah. Aku yang berposisi sebagai asisten rumah 
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tangga ini lantas tidak bisa berbuat banyak karena status sosialnya yang kalah 

dengan sang majikan. 

Berbagai karakter atau perilaku sebagai seorang pendatang digambarkan 

Aku yang bekerja di Hong Kong. Rasa loyalitas kepada sesama pendatang dari 

negaranya karena merasa satu penanggungan menjadi ikatan saudara di negara 

tempatnya bekerja. Adaptasi dengan negara tujuan dilakukan agar diterima oleh 

masyarakat di sana. Baik dan buruk budaya Hong Kong kemudian mempengaruhi 

perilaku Aku selama menjadi pendatang. Karena statusnya sebagai pendatang 

yang juga pekerja di Hong Kong tidak jarang majikan menganggap Aku sebagai 

orang rendahan. Pada saat itulah rasa nasionalisme muncul dari diri Aku. 

 

2.4 Aku sebagai Asisten Rumah Tangga 

 Menjadi asisten rumah tangga adalah pekerjaan yang banyak dilakoni oleh 

para TKW di Hong Kong. Seperti halnya dalam cerpen-cerpen pada kumpulan 

cerpen Majikanku Empu Sendok, dimana terdapat dua cerpen yang dengan jelas 

mengisahkan tentang Aku, seorang TKW di Hong Kong yang bekerja sebagai 

asisten rumah tangga. Kedua cerpen tersebut adalah “Aku Bukan Lapis Legit” dan 

“Empu Sendok”.  

 Pada kedua cerpen tersebut, tokoh Aku memiliki karakter yang sama 

terhadap majikan. Karakter seorang pekerja yang baik, selalu patuh pada majikan, 

dan tidak melawan secara frontal apabila mendapatkan perlakuan buruk dari sang 

majikan. Hanya yang membedakan adalah kisah dari masing-masing kehidupan 

yang dijalani Aku sebagai asisten rumah tangga. Karakter dari kedua majikan 
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yang berbeda pada dua cerpen tersebut secara tidak langsung mempengaruhi 

kebiasaan dan perilaku yang diterima Aku dalam bekerja. 

2.4.1 Aku sebagai Asisten Rumah Tangga dalam Cerpen “Aku Bukan Lapis 

Legit” 

 Aku pada cerpen “Aku Bukan Lapis Legit” adalah seorang asisten rumah 

tangga yang memiliki karakter jujur, patuh pada majikan, telaten dalam mengurus 

anak kecil, dan penyabar. Sedangkan gambaran fisik sosok Aku dinilai oleh orang 

di PJTKI dengan menyebutkan memiliki tampang yang tegas, wajah cantik, dan 

tubuh tegap. “Padahal orang di PJTKI-ku dulu bilang kalau tampangku tegas, 

wajahku ayu dan tubuhku tegap perkasa. Tambahan pula, akau selalu melempar 

senyum pada orang yang baik sengaja atau tidak ketabrak mataku.” (Rokhmatika, 

2006:1) 

Aku adalah seorang TKW baru di Hong Kong. Terdorong dari kesuksesan 

para tetangganya yang menjadi tenaga kerja di Hong Kong, menjadikannya 

berkeinginan menjajal peruntungan berprofesi yang sama dengan para 

tetangganya itu. Keinginan tersebut tergambar ketika Aku baru pertama kali 

mendaratkan kaki menjadi TKW di Hong Kong. “Aku memang baru dua jam 

yang lalu mendarat di Chek Lap Kok, Bandar udara supermegah dan superluas itu 

untuk mengikuti jejak para tetangga yang sukses mengeruk dolar.” (Rokhmatika, 

2006:1) 

Sedangkan dalam kelas status sosial, Aku berasal dari keluarga menengah, 

dalam artian, yang tidak berduit banyak. Layaknya kebanyakan orang yang 

berasal dari keluarga menengah, jarang sekali atau mungkin belum pernah sama 
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sekali makan di restoran. Hal tersebut diakui aku ketika menerima ajakan sesama 

teman TKW untuk bersantap malam di restoran fastfood. 

Oh, begini lezatnya! Karena baru pertama kali ini aku bisa 
mencicipi kentang goreng dan burger itu. Di Indonesia aku 
hanya kerap melewatinya tanpa berani bermimpi bisa 
makan di sana. Habis kebiasaan orang-orang berduit saja 
yang boleh menyantap jenis makanan ini. (Rokhmatika, 
2006:1) 
 

 Dikisahkan, Aku yang kemudian bekerja menjadi asisten rumah tangga 

pada sebuah keluarga di Hong Kong. Meskipun bekerja pada satu keluarga, tetapi 

Aku harus mengurusi dua rumah, yaitu rumah DD (nyonya besar / nenek) yang 

tinggal seorang diri dan rumah satu keluarga anak dari DD tersebut (DD muda). 

DD dan keluarga DD muda memiliki karakter yang bertentangan dalam 

memperlakukan dirinya. DD seringkali menuduhnya tidak baik dalam bekerja, 

sedangkan DD muda seringkali membela aku dan memaklumi karakter DD yang 

seperti itu karena usianya yang sudah tua.  

Meskipun sering dituduh tidak baik dalam bekerja, namun layaknya 

seorang asisten rumah tangga, Aku selalu bekerja dengan sebaik-baiknya, jujur, 

dan apa adanya dalam melayani semua majikannya. Karakter jujur dan patuh 

dengan majikan diperlihatkan aku ketika DD menyuruhnya memasak sup untuk 

makan malam. Aku yang ketika itu baru beberapa hari bekerja, selalu 

memperhatikan dan melakukan apa-apa saja yang diperintahkan oleh majikan, 

“Ketika aku mengeluarkan sup, perempuan muda tadi bertanya mengapa 

wortelnya kok diiris tipis-tipis. Kujawab disuruh DD mengiris begitu…” 

(Rokhmatika, 2006:3). Meskipun pada akhirnya DD tidak mengakui memberikan 

instruksi untuk memotong wortel yang demikian dilakukan olehnya.  
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Karakter jujur dan apa adanya lainnya yang diperlihatkan oleh tokoh Aku 

adalah ketika DD menuduhnya menghilangkan boneka-boneka pajangan ketika 

dirinya bersih-bersih di rumah majikannya tersebut. Awal cerita ketika DD 

memberikan uang 50 dolar kepada aku sebagai tanda minta maafnya karena 

sering menuduh Aku bekerja tidak baik dan juga mengakui karakternya yang 

pelupa karena sudah tua. Tetapi maafnya tersebut tidak berlangsung lama. Malam 

harinya DD melakukan kebiasaannya lagi terhadap Aku, yaitu menuduh 

melakukan kesalahan dalam kasus ini menghilangkan boneka-boneka 

pajangannya.  

 Malam hari kira-kira pukul 10, aku dipanggil DD 
mudaku ke ruang tamu. Dia menanyaiku apakah aku tahu 
jumlah boneka-boneka di rumah ibunya. Aku mengangguk. 
Ada lima buah: kuda, kelinci, anjing, babi, dan monyet. 
Aku hapal sekali karena tadi pagi barusan mengelapnya. 
Dia bilang sekarang tinggal empat, apa aku tahu yang satu? 
Wow! Tuduhan apalagi ini? Dikasih 50 dolar saja berbuntut 
panjang, didakwa nilep Kristal! 
  Aku bilang sungguh ada lima, aku tidak mencurinya… 
(Rokhmatika, 2006:9) 
 

Seperti ingin menjatuhkan kinerja Aku, DD selalu menutupi kesalahan dan 

kekurangannya dalam memperlakukan aku dengan menuduh sebaliknya Aku-lah  

yang sering melakukan kesalahan itu. Aku sendiri tidak pernah paham maksud 

dari semua perlakuan DD yang demikian sering menyalahkan kerjanya. 

 Pernah suatu ketika, DD mengadukan “ketidakbecusan” Aku dalam 

bekerja kepada agen, meskipun itu semua hanya tuduhan yang mengada-ngada 

saja. Namun, dirinya bersikeras bahwa selalu melakukan kerja dengan baik dan 

mengikuti apa yang selalu diperintahkan oleh sang majikan. “Aku kan hanya 

menuruti kemauan majikan, kan kita tidak boleh sok pintar, kata orang PT dulu. 
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Ketika aku protes ke agen, kalau dia sendiri yang menyuruh, eh dia mungkir, 

katanya aku yang lupa!” (Rokhmatika, 2006:6). Awalnya Aku tidak menduga DD 

mengadu kepada agen karena kerjanya yang tidak baik dimata DD. Atas karakter 

lunak dan baik hati DD muda yang membelanya, akhirnya Aku terbebas dari 

diberhentikan dan tidak dikembalikan  pada agen.   

Aku tidak pernah melawan dan selalu bersikap sabar pada majikannya 

meski seringkali dituduh selalu melakukan kesalahan dalam bekerja. Tetapi, 

memendam perasaan yang tersakiti berbuah keberanian pada dirinya untuk 

berontak dan melawan di puncak emosinya. Pada akhirnya Aku dengan spontan 

berbicara keras pada DD ketika untuk kesekian kali dituduh bekerja tidak baik. 

 Dan dengan semua rasa kemanusiaanku aku bilang, aku 
tidak melakukan apa-apa yang dituduhkan itu! Pasti DD 
tuaku sendiri yang melakukannya sendiri! Kalau mau 
melapor silahkan! Kalau memulangkanku silahkan, aku 
siap! (Rokhmatika, 2006:10) 
 

Dan Aku pun memberanikan diri untuk mengadukan sendiri perlakuan 

tidak adil DD atas dirinya. Disinilah Aku yang senantiasa bersikap sabar dan 

selalu manut dengan majikan meski diperlakukan tidak baik, merasa tidak tahan 

dalam bekerja dan memutuskan untuk berhenti kontrak kerja dengan majikannya 

tersebut. “Aku bilang pada agenku tentang peristiwa semalam. Ku lepas kontrol 

karena aku sudah tidak tahan kerja pada mereka.” (Rokhmatika, 2006:10). Juga 

pada berikut “Aku berterus terang, habis menelepon agen, aku ingin pulang, aku 

ingin memutuskan kontrak saja.” (Rokhmatika, 2006:10). 

Aku dalam bekerja merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Ketika 

pertama kali dituduh oleh DD tidak baik dalam bekerja, pada awalnya 
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memaklumi karakter majikannya tersebut. Karakter berhati-hati muncul pada diri 

Aku dalam bertindak menghadapi DD yang ternyata tidak hanya sesekali 

melakukan tuduhan mengada-ngada atas dirinya. Meskipun demikian tidak 

mengurangi rasa patuhnya kepada majikan atau bahkan semakin patuh dalam 

mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan demi menutupi semua tuduhan yang 

salah dari DD. Bahkan sikap sebagai seorang yang berstrata rendah dibanding 

dengan majikannya dilakukan aku dengan “menggoblokkan” dirinya  dihadapan 

DD. “Padahal aku sudah memiringkan diriku, menggoblokkan diriku, 

memanutkan diriku bagai anak kambing.” (Rokhmatika, 2006:5). 

Namun karakter jujur, manut pada majikan, dan sabar selama bekerja 

bahkan diperlakukan tidak baik oleh DD, membuahkan rasa putus asa pada 

dirinya. Pada akhirnya Aku mengadu pada agen untuk memutus kontrak kerjanya 

dari majikan pertamanya itu. 

Layaknya seorang pekerja dengan majikan yang memiliki status sosial 

berbeda, ketika Aku diperlakukan tidak adil oleh DD tidak pernah dirinya 

membalasnya dengan perlakuan yang sama. Karena status sosial itulah ditambah 

lagi konsekwensi yang akan diterima apabila melawan majikan,menjadikannya 

lebih memilih sikap diam. 

Seperti halnya terjadi ketika DD dengan sengaja membuang lapis legit 

tepat di hadapannya, Aku hanya diam dan menunduk meski ada rasa kesal dalam 

dirinya. “Lapis legit yang masih tiga perempat itu mendarat mulus di keranjang 

sampah, di depanku. Ku kaget… Suami-istri itu saling berpandangan melihat aku 

menunduk.” (Rokhmatika, 2006:4). Atau Aku lebih memilih berdoa sebagai 
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bentuk karakter sabar pada dirinya. “Aku cuma bisa menyebut nama Tuhan bila 

dia keterlaluan dengan sikapnya, atau mencari-cari kesalahanku.” (Rokhmatika, 

2006:5). 

Aku memang tidak pernah menunjukkan kemarahannya secara frontal 

ketika diperlakukan tidak adil oleh DD. Bagi aku, lebih baik berbalik marah 

dengan cara mengumpat ketimbang terjadi sesuatu yang merugikan dirinya. 

Seperti pada saat DD merasa cemburu karena cucunya yang kian hari makin 

lengket dengan Aku. “Cucunya sama sekali tak boleh kugendong, katanya aku 

kotor. Hi… sok tahu! Kalau aku kotor mengapa mengambil aku untuk kerja di 

rumahnya? Untuk mencuci bajunya, untuk masak makanannya?” (Rokhmatika, 

2006:7). 

Dimata DD muda, sebagai asisten rumah tangga Aku sangat baik dalam 

mengerjakan semua pekerjaan rumah. Aku juga sangat telaten sekali dalam 

mengurus anak. Selain dari karakter Aku yang jujur, patuh pada majikan, dan 

penyabar.  

 Bayi memang bisa merasakan ketulusan dan kasih 
sayang yang kusimpan dalam hatiku. Kami bisa 
berkomunikasi dengan baby language. DD-ku sampai 
heran ketika melihat sebegitu lengketnya si kecil denganku. 
Jika aku ke pasar dia akan menangis minta ikut. 
(Rokhmatika, 2006:7) 
 

“DD mudaku suka dengan kerjaku dan si kecil sudah lengket sekali padaku.” 

(Rokhmatika, 2006:10) 

Hal tersebut yang menjadikan pertimbangan DD muda untuk 

mempertahankan Aku bekerja pada keluarganya ketika dirinya memutuskan untuk 

kembali ke agen dan pindah majikan. Meskipun pada akhirnya tetap saja Aku 
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memilih untuk memutus kontrak kerja dengan majikan pertamanya tersebut dan 

berpindah pada majikan baru. 

 Penggambaran tentang Aku pada cerpen “Aku Bukan Lapis Legit” 

memang layaknya seorang asisten rumah tangga yang baik. Hal tersebut 

tergambar pada karakter Aku yang senantiasa sabar dan memilih untuk tidak 

dendam kepada majikannya ketika diperlakukan tidak baik. Terbukti ketika Aku 

memutuskan untuk pindah majikan, DD muda menahannya agar terus bekerja di 

rumahnya. 

2.4.2 Aku sebagai Asisten Rumah Tangga dalam Cerpen “Empu Sendok” 

Aku dalam cerpen “Empu Sendok” memiliki seorang majikan dengan 

kebiasaan unik yaitu mencuri sendok mewah. Setiap menjalankan misinya, sang 

majikan, yang selalu dipanggil DD oleh Aku, selalu melibatkannya sebagai 

eksekutor. Maka dari itu, selain menjadi asisten rumah tangga yang sehari-hari 

bekerja membersihkan dan mengurus rumah DD-nya, Aku juga berperan sebagai 

asisten DD menjadi pencuri sendok mewah.   

Aslinya Aku memiliki karakter yang jujur dan takut dosa. Karena kondisi 

tempatnya bekerja yang menuntunnya menjadi orang dengan karakter sebaliknya. 

Aku hanya ingin menjadi seorang asisten rumah tangga yang patuh pada majikan, 

meski ada pergolakan batin atas patuhnya tersebut. 

Karakter asli terlihat ketika diawal cerita, Aku mengisahkan pengalaman 

bekerjanya sebagai asisten rumah tangga pada majikan yang memiliki kebiasaan 

unik tersebut. 

 Aku yang orang miskin, tak ada niatan secuil pun untuk 
menyelipkan sendok Cathay Pasific ketika aku terbang ke 
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HK. Takut dosa dan malu kalau seumpama melewati pintu 
exit  dan bunyi tit…tit…tit…! Hi…mau ditaruh mana muka 
ini? (Rokhmatika, 2006:36) 
 

Karakter jujur terlihat ketika Aku menceritakan dirinya yang tidak ada niatan 

secuil pun untuk menyelipkan atau mencuri sendok. Aku tahu konsekuensi yang 

akan didapat apabila dirinya melakukan hal tersebut yaitu takut dosa dan budaya 

malu yang masih melekat padanya.   

 Karakter jujur diperlihatkan Aku ketika pertama kalinya mengetahui 

perbutan DD yang menyelipkan sendok ke dalam tas. Mulanya dirinya mengira 

perbuatan DD tersebut tidak sengaja. Memastikan prasangkanya itu benar, Aku 

menanyakan sendok yang terbawa pada DD sebagai bentuk kejujuran yang 

dimilikinya. “Sesampainya di rumah aku bilang pada DD, bahwa ada sendok yang 

terbawa di dalam kardus.” “Apa perlu ku kembalikan?” (Rokhmatika, 2006: 37). 

DD selalu beralasan perbuatannya tersebut adalah tidak sengaja. Menjadi masalah 

ketika selalu melibatkan Aku dalam menjalankan misinya yaitu menenteng dos 

yang berisi sendok mewah hasil curian tersebut. 

Seorang asisten rumah tangga harus menuruti apa menjadi kehendak 

majikan atas dirinya meskipun merasa tidak nyaman ketika mengerjakannya. 

Karena itulah timbul pergolakan batin pada diri Aku jika tidak melakukan apa 

yang diperintahkan DD pada dirinya. Aku mengkhawatirkan konsekuensi yang 

didapat apabila menolak perintah DD dalam hal mencuri sendok mewah. “… Ya 

Tuhan, mau menolak aku takut dibilang sok suci dan di pulangkan ke Indonesia 

dengan surat pembebasan yang tak menguntungkanku…” (Rokhmatikka, 

2006:37). Juga pergolakkan batin pada saat Aku diminta DD membawakan 
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sendok curian “Ya Tuhan, apakah aku juga berdosa membawakan sendok curian 

itu? Aku ingin menolak tapi tak kuasa, aku takut DD marah dan men-DO-ku…” 

(Rokhmatika, 2006:37). 

Aku menyadari bahwa apa yang menjadi kebiasaan DD-nya tersebut 

adalah perbuatan buruk, apalagi ditiap aksinya selalu melibatkan dirinya. Karena 

pergolakan batin tersebutlah muncul sikap melawan untuk tidak melakukan apa 

yang diperintahkan DD. Meski cara yang dilakukan bukan tindakan atau ucapan 

yang keras dan frontal, tetapi dengan cara memandang wajah DD. “…aku 

memberanikan diri untuk menolak sendok pada dos makanan yang akan kubawa 

pulang dengan cara memandang wajah DD-ku…” (Rokhmatika, 2006:37). 

Namun tindakan melawannya tersebut tidak digubris oleh DD dan masih saja DD 

menjalankan aksinya.  

 Puncak dari pergolakan batin, pada akhirnya Aku memutuskan untuk 

berhenti kontrak kerja dari majikannya yang memiliki kebiasaan mencuri sendok 

tersebut. Aku tidak ingin terjerumus lebih jauh atas kebiasaan sang majikan yang 

menurutnya itu adalah kebiasaan yang buruk. 

Karakter menarik yang dimiliki Aku adalah ketika sudah tidak lagi 

menjadi asisten rumah tangga atau menjadi asisten pencuri sendok mewah. 

Karena kerjanya yang demikian, menjadikan kebiasaan yang melekat pada 

dirinya. Ada perubahan karakter meski hanya diceritakan pada akhir saja. Muncul 

karakter baru, sebagaimana karakter yang dimiliki sang majikannya dulu.  

Pada saat Aku dalam perjalanan kembali di dalam pesawat menuju 

Indonesia itulah ia menjalankan aksinya. Melihat sendok mewah yang disana 
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terdapat tulisan merk pesawat tersebut, terlintas keinginan untuk mencurinya. 

Menurutnya sendok tersebut sebagai bukti prestisius bahwa ia pernah naik 

pesawat ke luar negeri.  

Tetapi tidak serta merta Aku dengan yakin menjalankan aksinya, ada 

pergolakan batin disana. Meski pada akhirnya dieksekusi juga sendok tersebut. 

“Selesai makan kuelus-elus gagang sendok itu. Kuambil, tidak, kuambil, tidak…? 

Aku mulai menghitung kancing bajuku. Dan wush secepat kilat sendok itu berada 

di tempat yang paling aman.” (Rokhmatika, 2006: 39). Tidak ada perasaan 

bersalah yang sama ketika pertama kali DD menyuruhnya membawa hasil sendok 

mewah curian. Bahkan rasa senang karena memiliki sendok mewah yang tidak 

dimiliki oleh orang lain di desanya. 

Keinginan buruk Aku dikalahkan dengan karakter yang memang aslinya 

adalah orang yang jujur. Kembalilah ada pergolakan batin disana, Aku khawatir 

konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Berpikir panjang bahwa orangtuanya 

tidak pernah mengajarkan menjadi maling dan menjaga keturunannya yang juga 

tidak ingin menjadi maling. Akhirnya, dengan segera Aku mengembalikan sendok 

pesawat terkenal tersebut yang sempat dicurinya. 

 Kakiku segera balik kanan menaiki anak tangga 
kembali, menentang arus penumpang yang turun. 
 “Ada yang tertinggal, Dik?” tanya pramugari. 
 “Anu, mbak…! Anu…,” kataku cuma anu-anu. 
 “Iya?” tanyanya lembut seperti guru TK. 
 “Emm… Sung pei lei,” kataku menyerahkan benda 
terbungkus sapu tangan hijau mudaku. (Rokhmatika, 
2006:40) 
 

 Dari deskripsi tersebut karakter Aku pada cerpen “Empu Sendok”, dapat 

diketahui bahwa dirinya merupakan seorang asisten rumah tangga yang jujur dan 
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manut pada majikan. Dari pergolakan-pergolakan batin ketika mencuri sendok 

mewah, Aku selalu berorientasi pada akibat buruk dari pebuatannya. Pada 

akhirnya memutuskan untuk meninggalkan meski konsekuensi yang didapat dari 

majikannya. Namun yang unik adalah ada bagian dari kebiasaannya tersebut yang 

menempel pada dirinya meski tidak berangsur lama. 

Sebagian besar TKW di Hong Kong bekerja sebagai asisten rumah tangga. 

Kerja mereka selalu berkaitan dengan majikan. Karakter dan perlakuan majikan 

terhadap Aku di sana kemudian menjadi gambaran bagaimana pengalamannya 

dengan majikan. Perbedaan status sosial antara asisten dengan majikannya 

memposisikan sang asisten ini harus tunduk dan mengalah meski mendapatkan 

perlakuan buruk pada dirinya. Hal tersebut terjadi pada diri Aku yang terdapat 

pada cerpen “Aku Bukan Lapis Legit” dan “Empu Sendok”. Dirinya tidak berdaya 

ketika mendapatkan karakter atau perlakuan buruk majikan. Meski ada pergolakan 

batin pada dirinya, Aku tetap memposisikan sebagai orang yang berstatus 

dibawah majikannya tersebut. 

Identifikasi tokoh-tokoh Aku sebagai tokoh utama dalam cerpen-cerpen 

pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok tidak berdasar karakteristik 

secara personal pada masing-masing cerpen, namun identifikasi karakteristik 

keseluruhan yang memiliki kesamaan kepentingan, keinginan, emosi, prinsip 

moral, dan lainnya. Berdasarkan identifikasi tersebut, didapatlah empat 

pengelompokkan karakteristik Aku, diantaranya: motivasi Aku menjadi TKW di 

Hong Kong, Aku karakteristik orang Indonesia, Aku sebagai pendatang di negara 

lain, dan Aku sebagai asisten rumah tangga.  
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Pada landasan teori menjelaskan bahwa representasi memiliki komponen 

yang saling berkaitan dan berakhir pada representasi itu sendiri. Setelah 

mengetahui karakteristik tokoh utama dalam suatu karya, juga perlu melakukan 

analisis tehadap komponen lain yang berkaitan yaitu tentang segala kehidupannya. 

Representasi terhadap TKW di Hong Kong dalam cerpen-cerpen pada 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok yang mengidentifikasi tokoh utama 

Aku yang juga sebagai TKW, baru menggambarkan bagaimana representasi TKW 

dalam teks. Sedangkan tidak hanya dalam bentuk teks karya sastra saja yang 

menggambarkan TKW dengan segala kehidupannya. Diperlukan permasalahan 

lain, selain personal TKW itu sendiri, dan juga media  penunjang di luar karya 

sastra sebagai sarana produksi yang mempengaruhi bagaimana khalayak 

mengkonsumsi, yang kemudian menjadi stereotype. Maka dari itu, dalam 

penelitian ini, cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok 

menjadi jalan pertama untuk mendapatkan representasi lainnya tentang TKW 

khususnya di Hong Kong yang meluas di masyarakat. Untuk menjawab hal 

tersebut, dijelaskan kemudian dalam penjabaran BAB III, sebagai gambaran 

bagaimana informasi tentang TKW di Hong Kong yang diproduksi oleh karya 

sastra dan media lain. 
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