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BAB III 

REPRESENTASI TKW DI HONG KONG DALAM CERPEN-CERPEN 

PADA KUMPULAN CERPEN MAJIKANKU EMPU SENDOK 

 

 Hadirnya karya sastra TKW terutama kumpulan cerpen Majikanku Empu 

Sendok menjadi media lainnya dalam merepresentasikan kehidupan dan segala 

komponen yang terlibat dalam permasalahan TKW khususnya di Hong Kong. 

Kehidupannya sebagai personal, dan perempuan yang bekerja di luar negeri yang 

juga memiliki permasalahan hidup yang melibatkan tidak hanya dirinya, menjadi 

konsumsi menarik dalam masyarakat. Keseluruhan tentang TKW di Hong Kong 

tersebut tidak hanya digambarkan dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen 

Majikanku Empu Sendok saja, tetapi juga hadir berita-berita yang diinformasikan 

oleh media. Untuk memperkuat gambaran tersebut, kemudian memanfaatkan 

sumber dari media, berupa berita online. dan wawancara tokoh yang memiliki 

pengalaman empiris dengan kehidupan TKW di Hong Kong. 

 Sebelum mendapatkan informasi pada media, dalam pembahasan ini 

dilakukan terlebih dahulu identifikasi keseluruhan terhadap tekstual cerpen-cerpen 

pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok. Berdasarkan identifikasi 

tersebutlah didapatkan pembahasan tentang kehidupan TKW di Hong Kong yaitu 

pengalaman dengan majikan dan sisi lain kehidupan TKW di Hong Kong. 

Keseluruhan pembahasan yang saling berkaitan tersebut akan dibahas lebih pada 

bab ini, berikut adalah uraiannya: 
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3.1 Pengalaman dengan Majikan 

Perbedaan karakter dan perlakuan majikan terhadap TKW seringkali 

menjadi bahan cerita suatu karya, karena kebanyakan orang tahu, lingkup kerja 

seorang TKW yang sebagian besar menjadi asisten rumah tangga lebih sering 

berhubungan dengan majikannya. Hal ini menjadi menarik, apa yang ditemukan 

pada kehidupan realita kemudian dapat dituangkan dalam sebuah karya. 

Kemungkinan bisa jadi, karakter dan perlakuan majikan kepada para TKW adalah 

bentuk perwakilan perlakukan majikan yang didapat para TKW di Hong Kong 

meski dalam bentuk fiksi. 

Namun banyak pula kasus dan kisah antara majikan dengan TKW dalam 

kehidupan realita yang kemudian disajikan dalam bentuk berita. Terdapat 

perbedaan kisah antara TKW dengan para majikannya. Pada poin ini akan 

dijabarkan tentang bagaimana pengalaman para TKW ini dengan majikannya dan 

karakter serta perlakuan apa saja yang terdapat pada diri majikan, baik dalam 

cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok ataupun media. 

Pengalaman dengan majikan dijabarkan berdasarkan karakter dan 

perlakuan yang didapatkan para TKW oleh majikannya. Hal tersebut beralasan 

karena informasi khususnya dari media tentang pengalaman antara TKW dengan 

majikannya seluruhnya bertemakan kasus kriminal, baik yang dilakukan majikan 

atau pun TKW. Karena kasus kriminal dari masing-masing informasi berbeda, 

maka dicarilah pangkal persoalan dari kasus yang terjadi. Dari hal tersebut 

ditemukan bahwa terjadinya kasus dikarenakan adanya perlakuan atau karakter 

dari majikan atau TKW itu sendiri. Maka dari itu, pembahasan pengalaman 
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dengan majikan pada poin ini direpresentasikan berdasar karakter baik dan buruk 

majikan. 

3.1.1 Pengalaman dengan Majikan dalam Cerpen-Cerpen pada Kumpulan 

Cerpen Majikanku Empu Sendok 

Dalam kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok, terdapat dua cerpen 

yang dengan jelas mengisahkan TKW dengan majikan. Yang pertama cerpen 

dengan judul “Aku Bukan Lapis Legit”, dan yang kedua “Empu Sendok”. 

Pada cerpen “Aku Bukan Lapis Legit”, menceritakan Aku, seorang TKW 

yang baru menginjakkan kaki untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hong 

Kong. Pada pengalaman kerja pertamanya, Aku bekerja pada sebuah keluarga 

majikan yang memiliki perbedaan perlakuan terhadapnya. Tugas kerja yang 

diberikan majikan kepada Aku sendiri selain kerja pokok keseharian di rumah 

adalah mengurus anak dan majikan tuanya. Tidak ada masalah dengan majikan 

muda, karena Aku selalu bekerja baik dan tidak pernah berbuat masalah. Namun 

karakteristik majikan tua yang tidak ingin disalahkan dan seringkali mencari 

kesalahan pada orang lain, menjadikan konflik, perang batin, dan perlawanan diri 

Aku selama bekerja. Perlakukan baik majikan muda yang memaklumi karakter 

ibunya (majikan tua) setidaknya dapat menenangkan konflik batin yang dialami 

Aku. Meski majikan tua sempat meminta maaf, namun tidak merubah 

perlakuannya majikan tua terhadap Aku. Karena itulah, lantas Aku memutuskan 

untuk pindah bekerja pada majikan baru. 

Sedangkan pengalaman terhadap majikan yang dialami TKW pada cerpen 

“Empu Sendok”, berupa majikan yang memiliki kebisaan mencuri. Yang menarik 
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adalah barang yang menjadi target curian majikannya ini berupa sendok. Pada 

mulanya, Aku mengira hanya bekerja layaknya seorang pekerja rumah tangga 

Hong Kong lainnya, mengurus rumah atau mengurus anak majikan. Namun tidak 

hanya itu, Aku seringkali menjadi “asisten” majikan dalam menjalankan aksi 

pencuriannya. Setiap kali menjalankan aksi dengan majikannya tersebut, ada 

konflik batin pada dirinya. Karena ketakutan diberhentikan oleh majikannya, 

maka Aku tidak bisa berbuat banyak dan mau tidak mau menjalankan apa yang 

menjadi perintah majikannya. Apa yang dilakukan Aku selama menjadi “asisten 

pencuri sendok” pada akhirnya menciptakan kebiasaan pada dirinya. Pada saat 

Aku naik pesawat untuk pulang ke kampung halaman, ia mencuri sendok pesawat 

yang ditumpanginya. Namun, munculnya pergolakan batin yang mengubah niatan 

jahat tersebut untuk mengembalikan sendok yang dicurinya. 

Berikut adalah karakter dan perlakuan majikan di Hong Kong yang 

dikelompokkan menjadi karakter baik dan buruk dalam cerpen-cerpen pada  

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok: 

Tabel 1. 
Karakter dan Perlakuan Majikan dalam Cerpen-Cerpen pada Kumpulan Cerpen 

Majikanku Empu Sendok 
 

No. Karakter dan Perlakuan Baik 
Majikan 

Karakter dan Perlakuan Buruk 
Majikan 

1. Mengajari berbahasa Kantonis, Tidak ingin disalahkan, 
2. Mengajak makan di restoran dan 

membelikan baju, 
Pendendam, 

3. Menenangkan ketika dirundung 
masalah, 

Mengada-ngada dan seringkali 
mencari kesalahan orang lain, 

4. Tidak pelit dan tidak pernah 
ngamuk. 

Sering mengambil barang yang 
bukan miliknya. 
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3.1.1.1 Karakter dan Perlakuan Baik Majikan dalam Cerpen-Cerpen pada  

Kumpulan Cerpen Majikanku Empu Sendok 

Perlakuan baik majikan terhadap TKW adalah yang dialami Aku pada 

cerpen “Aku Bukan Lapis Legit”. “DD mudaku senang sekali dengan cara 

kerjaku. Dia selalu mengajariku ngomong Kantonis dan mengajakku ngomong 

apa aja. Tak jarang ia mengajakku makan di restoran mewah, dan membelikanku 

baju-baju mahal.” (Rokhmatika, 2006: 7). DD (majikan) muda, majikan tempat 

Aku bekerja, memperlakukan TKW dengan baik, seperti mengajari berbicara 

Kantonis, mengajak makan di restoran, dan membelikan baju. Tidak hanya itu, 

majikannya ini juga menenangkan asisten rumah tangganya ini pada saat 

diperlakukan tidak baik oleh majikan tuanya. “… dia menghiburku, ibunya 

memang sudah keterlaluan, tidak usah digubris, toh orang tua.” (Rokhmatika, 

2006: 10). 

Pada cerpen “Empu Sendok”, sang majikan juga memiliki perlakuan baik 

terhadap Aku. Meskipun majikannya tersebut memiliki kebiasaan buruk yang 

unik dan tidak biasa. Karakter baik majikan, diungkapkan sendiri oleh Aku 

diakhir masa kerjanya sebagai asisten rumah tangga di rumah majikannya 

tersebut. “Ketika DD ku menawarkan menambah kontrak, aku menolaknya halus, 

sebenarnya aku mau saja wong orangnya tidak pelit dan tidak pernah ngamuk.” 

(Rokhmatika, 2006: 39). 
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3.1.1.2 Karakter dan Perlakuan Buruk Majikan dalam Cerpen-Cerpen pada 

Kumpulan Cerpen Majikanku Empu Sendok 

Berbeda dengan majikan muda, tokoh Aku pada cerpen “Aku Bukan Lapis 

Legit” ini memiliki seorang majikan tua yang selalu memperlakukan buruk 

dirinya. Karakter majikan yang tidak ingin disalahkan atau seringkali 

menimpakan kesalahan kepada orang lain, tergambar pada cerpen ini. Karakter 

tersebut tergambar ketika majikan tuanya tersebut menyuruh Aku untuk mengiris 

tipis wortel, namun ketika ditanya oleh anaknya (majikan muda), majikan tuanya 

ini tidak mengakui.  

Ketika aku mengeluarkan sup, perempuan muda tadi 
bertanya mengapa wortelnya kok diiris tipis-tipis. Kujawab 
disuruh DD mengiris begitu. Tapi DD-ku tidak mau 
mengakui, katanya tidak memberi contoh seperti itu, aku 
saja yang tidak becus bekerja. Gila! Siapa tadi sore yang 
memberi contoh? Memangnya setan belang? (Rokhmatika, 
2006: 3). 

 
Juga pada saat majikan tuanya itu lupa mematikan kompor yang menyebabkan 

panci gosong, ia tidak mengakuinya, bahkan ia menimpakan kesalahannya 

tersebut pada Aku, asisten rumah tangganya. “…katanya aku menggosongkan 

panci, karena aku lupa mematikan kompor! Benar-benar keterlaluan!...” 

(Rokhmatika, 2006: 6). 

Selain pintar menimpakan kesalahan pada orang lain, majikan tua ini juga 

pintar membuat alibi agar kesalahannya tidak ketahuan orang lain. Contohnya 

pada saat boneka keramiknya hilang, majikan tuanya ini mengamuk dan 

mengarang cerita apa yang terjadi. Kebetulan pada saat itu, Aku baru saja selesai 
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membersihkan rumahnya, dan dijadikan tersangkalah Aku oleh majikan tuanya 

ini.  

Tak lama berselang telepon berdering lagi, ternyata sudah 
ketemu, terbungkus kertas dalam tong sampah ruang tamu! 
Tapi kupingnya hilang satu! Tahu..siapa yang salah? Tentu 
saja aku! Dia ngamuk, menuduhku membuangnya agar 
tidak ketahuan kalau aku memecahkannya. (Rokhmatika, 
2006: 9). 

 
Majikan tua ini membuat alibi bahwa Aku, asisten rumah tangganya memecahkan 

boneka keramik miliknya. Menurut karangan cerita majikan tua ini, lalu agar 

tidak ketahuan melakukan hal demikian, asisten rumah tangganya ini kemudian 

membuangnya ke tong sampah. 

Karakter buruk lainnya dari majikan tua pada cerpen “Aku Bukan Lapis 

Legit” adalah pendendam. Pada mulanya Aku merasa bangga ketika kue lapis 

legit yang asli negaranya, ternyata menjadi makanan yang tidak asing bagi warga 

Hong Kong. Aku mengetahui kepopulerannya pada saat majikan tuanya 

memamerkan kue tersebut pada dirinya. Namun ternyata majikan tuanya 

melakukan hal demikian bukan berniat baik, melainkan karena dendam dengan 

Aku.   

…tapi aku hanya ditanya “Kamu tahu nama kue ini?” 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. 
 “Ya, ini dari Indonesia!” katanya seraya… 
 “Plung…!” 
 Lapis legit yang masih tiga perempat itu mendarat 
mulus di keranjang sampah, di depanku. (Rokhmatika, 
2006: 4). 
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Kue lapis legit, yang menurut Aku sebagai simbol negaranya, ada rasa 

penghinaan jati diri pada saat majikan tuanya membuang kue yang masih tiga per 

empat tersebut ke dalam tong sampah. Majikan tua melakukan hal demikian 

karena kesal kepada Aku ketika sebelumnya ia mengatakan kepada majikan muda 

bahwa yang menyuruhnya memotong wortel tipis adalah majikan tuanya. 

Sebenarnya memang majikan tua yang menyuruhnya, namun ia tidak mengakui, 

lalu timbullah dendam pada asisten rumah tangganya itu. 

Kisah lainnya yang menggambarkan majikan tua pintar beralibi dengan 

menuduh orang lain yang melakukan kesalahan adalah ketika ia menuduh Aku 

merubah peraturan membersihkan WC. Bahkan majikan tua ini sampai melapor 

kepada agen yang mempekerjakan Aku atas kesalahan yang sebenarnya diada-

adakan oleh majikan tuanya tersebut. 

Pernah aku diadukan ke agen, katanya aku salah mengasih 
obat yuk kong itu buat membersihkan WC. Tuh kan, 
mengada-ngada. Padahal dia sendiri yang mengubah 
peraturannya kemarin pagi, untuk memberi sedikit-sedikit 
pada WC-nya obat yuk kong itu, lagian aku bisa membaca 
bahasa Inggris kegunaan obat itu yang menempel di label 
botolnya. (Rokhmatika, 2006: 6). 

 
Berbagai cara yang dilakukan Aku agar tidak lagi mendapatkan perlakuan 

buruk dari majikan. Mulai dari memposisikan diri sebagai benar-benar asisten 

rumah tangga yang senantiasa harus tunduk dan patuh bahkan berada di bawah 

dalam struktur dan strata. Tidak hanya diam dan menuruti apa yang diperlakukan 

majikan kepadanya, Aku juga melakukan perlawanan. 

Demi menghormati majikan yang seringkali menuduhnya berbuat salah, 

Aku seringkali menjadi orang yang benar-benar bodoh dan bersalah. Dengan 
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tujuan agar majikannya itu berubah dan bersikap baik padanya. Mendapatkan 

perlakuan majikan tua yang ternyata tidak berubah, Aku yang pada awalnya 

menggunakan cara halus, mulai memberanikan diri untuk berbicara keras 

membela diri ketika ia selalu disalahkan oleh majikan tuanya itu. “Padahal, aku 

sudah memiringkan diriku, menggoblokkan diriku, memanutkan diriku bagai anak 

kambing. Tetapi, itu semua tidak membuat DD-ku berubah.” (Rokhmatika, 2006: 

5). “Dan dengan semua rasa kemanusiaanku aku bilang, “aku tidak melakukan 

apa-apa yang dituduhkan itu! Pasti DD tuaku sendiri yang melakukannya sendiri! 

Kalau mau lapor agen silakan! Kalau memulangkan silahkan, aku siap!” 

(Rokhmatika, 2006: 10). 

Menggunakan cara halus bahkan frontal, tidak membuat majikan tua ini 

merubah sikapnya. Merasa usahanya tidak berhasil, Aku mencari cara lain agar 

tidak berkelanjutan yaitu mengadukan perbuatan majikan tuanya tersebut kepada 

agen yang memberangkatkannya sebagai TKW di Hong Kong. “Aku bilang pada 

agenku tentang peristiwa semalam. Aku lepas kontrol karena aku sudah tidak 

tahan kerja pada mereka.” (Rokhmatika, 2006: 10). Aku berniat untuk memutus 

kontrak kerja pada majikannya tersebut, namun pihak agen tidak menggubris 

keluhannya karena hutang Aku ke agen pada saat perekrutan belum sepenuhnya 

lunas. Mengerti konsekuensi yang didapat apabila memutus kontrak kerja, Aku 

menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Pada akhirnya yang bisa dilakukan 

Aku hanyalah pasrah menjalani kerjanya dan bersabar menghadapi majikan 

tuanya sampai masa kontrak di keluarga tersebut habis.  
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Namun, tidak sampai masa kontrak kerjanya habis, majikan Aku 

membebaskan untuk tidak melanjutkan kerja di rumahnya tersebut. Dan majikan 

tua sendiri yang menuliskan surat pembebasan kerja padanya. “DD tuaku 

langsung berkunjung dan me-nyangoni-ku surat pembebasan plus duit. Kubaca 

surat pembebasanku, cukup jelek.” (Rokhmatika, 2006: 10). 

 Kemudian selepas dari masa kerja pertamanya sebagai asisten rumah 

tangga di Hong Kong, Aku berada di penampungan agen untuk menunggu 

majikan lain yang ingin mempekerjakannya.  

Pengalaman dengan majikan tidak melulu berkaitan dengan perlakuan 

buruk yang dilakukan terhadap TKW. Contohnya pada cerpen “Empu Sendok”, 

bukan perlakuan buruk yang diterima TKW yang bekerja pada majikan di sana, 

namun berkaitan dengan karakter atau kebiasaan majikannya tersebut. Bisa juga 

kebiasaan majikannya ini dibilang unik, karena bagi Aku, yang bekerja sebagai 

asisten rumah tangga di sana, ia baru menemukan orang yang seperti itu. 

Majikannya ini seringkali mencuri barang, dan barang tersebut sebenarnya tidak 

begitu berharga layaknya perhiasan. Majikannya ini sangat senang mengoleksi 

sendok yang dicurinya dari restoran atau pun pesawat terbang. 

Aku menceritakan awal kisahnya sebagai asisten pencuri sendok pada saat 

makan di restoran bersama majikannya. 

Perekrutan resmi diriku sebagai anak buah Robin 
Hood ketika aku dapat enam bulan kerja, diajak yam cha di 
Whampoa Garden Restaurant. DD mengemas sisa makanan 
ke dalam kardus. Kukira DD tidak sengaja atau lupa hingga 
menyertakan sendok restoran masuk ke dalam dos yang 
kutenteng pulang. Sesampainya di rumah aku bilang pada 
DD, bahwa ada sendok yang terbawa di dalam kardus. 

“Apa perlu ku kembalikan?” 
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“Tidak usah, wong tidak sengaja,” dia bilang. 
Lama-lama aku semakin curiga karena 

ketidaksengajaan menilep sendok itu berlanjut. 
(Rokhmatika, 2006: 36-37). 

 
Karena baru menjadi asisten rumah tangga dengan majikannya tersebut, mulanya 

Aku mengira sendok restoran yang ditaruh majikannya ke dalam tas adalah hal 

yang tidak disengaja. Aku baru mengetahui maksud perbuatan majikannya itu 

setelah ia bertanya langsung. Namun, kekhawatiran muncul pada dirinya perihal 

kebiasaan dari majikannya itu. 

 Aku khawatir karena majikannya selalu menyertakan dirinya apabila 

sedang manjalankan aksinya. Benar rupanya, tidak hanya sesekali, namun tiap 

ingin mencuri sendok, Aku selalu dijadikan eksekutor. Beberapa kali dalam 

aksinya tersebut, Aku merasa tidak nyaman karena tahu konsekuensi yang didapat 

pabila ketahuan orang lain. Di sisi yang lain, Aku juga khawatir jika tidak 

melakukan apa yang menjadi perintah majikannya, ia akan diberhentikan bekerja.  

 Sempat majikannya ini berjanji untuk tidak melakukan kebiasaan buruk 

itu lagi. Namun janji itu diingkari oleh sang majikan. “Ternyata dugaanku salah 

karena beberapa minggu kemudian dia melaksanakan aksinya lagi, dan makin 

lihai saja karena dia mengambil gratis dari pertokoan bahkan di pernikahan 

temannya.” (Rokhmatika, 2006: 38). Peran Aku disini tidak hanya menjadi asisten 

rumah tangga, tetapi juga benar-benar menjadi asisten membantu majikan dalam 

menjalankan aksinya sebagai pencuri sendok. Karena kerja tersebut, menjadikan 

perang batin pada diri Aku. Disatu sisi dia merasa apa yang dilakukannya adalah 

perbuatan berdosa yang tidak patut dilakukan. Tetapi di sisi yang lainnya, dia 

tidak ingin dinilai buruk dalam bekerja karena membantah ajakan majikan. 

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



59 

 

 Apa yang dialami Aku selama bekerja, pada akhirnya mengalami 

pergolakan batin pada dirinya. Aku menyadari bahwa perbuatan mencuri sendok 

adalah perbuatan yang tidak baik, bahkan dosa menurut agama. Di satu sisi, Aku 

membutuhkan uang dari hasil kerja untuk kehidupannya. Apabila menentang apa 

yang disuruh majikannya, Aku memikirkan konsekuensi diberhentikan dan 

lainnya. Tetapi di sisi lain, sebenarnya Aku sangat khawatir apa yang 

dilakukannya menjadi beban dosa dalam hidupnya. 

Ya Tuhan, apakah aku juga berdosa membawakan 
sendok curian itu? Aku ingin menolak tapi tak kuasa, aku 
takut DD marah dan men-DO-ku. 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. 
(Rokhmatika, 2006:37). 

 
Karena pergolakan batinnya itu, menjadikan Aku berani untuk melawan 

frontal kepada sang majikan ketika menjalankan aksinya sebagai asisten pencuri 

sendok. “…, aku memberanikan diri untuk menolak sendok pada dos makanan 

yang akan kubawa pulang dengan cara memandang wajah DD-ku. DD mendelik 

sehingga orang-orang memandang heran pada DD dan padaku bergantian.” 

(Rokhmatika, 2006: 37). Pada saat sang majikan memerintahkan untuk 

menjalankan aksi, Aku mencoba menolak dengan cara mendelikkan pandangan 

pada majikannya. Namun, apa yang dilakukannya kemudian tidak membuahkan 

hasil. Karena kalah keberanian dengan majikannya, tetap saja sendok tersebut 

dieksekusi menjadi koleksi sendok curian berikutnya. 

Berbeda dengan yang dilakukan Aku pada cerpen “Aku Bukan Lapis 

Legit” yang ingin segera memutus kontrak kerja pada majikan karena perilaku 
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buruk majikannya tersebut. Aku pada cerpen “Empu Sendok” ini bekerja sampai 

batas kontrak pada majikan pencuri sendok selesai, dan ia pun tidak pernah 

meminta untuk memutus kontrak kerja. Menurutnya, majikannya itu selalu 

memperlakukan nya dengan baik, tidak pelit, dan tidak pernah marah. Sang 

majikan juga menilai baik kerja Aku, sehingga ia ditawarkan untuk 

memperpanjang kontrak kerja pada majikannya tersebut. “Ketika DD ku 

menawarkan kontrak, aku menolaknya halus, sebenarnya mau saja wong 

orangnya tidak pelit dan tidak pernah ngamuk. Si kecil juga sudah kelet 

kepadaku.” (Rokhmatika, 2006: 39). 

Dari apa yang dikerjakan Aku sebagai asisten pencuri sendok, kemudian 

menjadikan kebiasaan yang melekat pada dirinya. Pada saat Aku naik pesawat 

untuk pulang ke Indonesia, ada bersit niatan dari dalam dirinya untuk mencuri 

sendok makan pesawat yang ditumpanginya. “Selesai makan kuelus-elus gagang 

sendok itu. Kuambil, tidak, kuambil, tidak..? Aku mulai menghitung kancing 

bajuku. Dan wush secepat kilat sendok itu telah berada di tempat yang paling 

aman.” (Rokhmatika, 2006:39). Memang sudah menjadi biasa yang melekat pada 

dirinya, dengan keahliannya, sekejap sendok tersebut menjadi barang curiannya. 

Tidak serta-merta Aku langsung mencuri sendok tersebut, namun sebelumnya 

juga muncul pergolakan batin yang menimbang-nimbang perbuatannya itu. Tetapi 

pada akhirnya aku berubah pikiran dan perlakuan. Sendok yang sempat menjadi 

barang curiannya tersebut, akhirnya dikembalikan olehnya.  
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3.1.2 Pengalaman dengan Majikan yang Terdapat pada Media 

Menurut Bonari Nabonenar, beliau mengatakan bahwa setidaknya ada tiga 

tipologi majikan (di Hong Kong): pertama, keluarga muda dan educated, 

cenderung egaliter. Kedua, keluarga tua yang cenderung konservatif, biasanya 

feodalistik. Ketiga, keluarga ekspatriat (orang asing yang tinggal di Hong Kong) 

biasanya egaliter, dan bahasa keseharian dengan pembantu Bahasa Inggris. 

Karena perbedaan tersebutlah para TKW mendapatkan perlakuan yang berbeda 

dari masing-masing majikannya. 

Berbeda dengan karakter dan perlakuan majikan dalam kumpulan cerpen 

MES. Ada beberapa perlakuan majikan pada media yang berujung pada tindakan 

serius seperti kasus kriminal, serta perlakuan baik kepada pekerjanya. Berikut 

jelasnya berita yang didapat pada media online dan wawancara terhadap 

karakteristik dan perlakuan majikan kepada TKW di Hong Kong. 

Tabel 2. 
Karakter dan Perlakuan Majikan yang Terdapat pada Media 

 
No. Karakter dan Perlakuan Baik 

Majikan 
Karakter dan Perlakuan Buruk 

Majikan 
1. Memberikan waktu istirahat pada 

jam kerja, 
Cemburuan, 

2. Memberikan kesempatan ibadah, Melukai mental dan fisik, 
3. Memberikan kesempatan libur 

kerja, 
Perlakuan diskriminatif dan 
pencurangan, 

4. Memberikan nomor rekening dan 
PIN kartu debit pada asisten rumah 
tangganya untuk keperluan belanja, 

Meng-interminate (melakukan 
pemberhentian kerja), 

5. Menanggung biaya pengobatan. Memaksa untuk mengikuti 
keyakinan (agama), 

6.  Melarang ibadah, 
7.  Eksploitasi. 
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3.1.2.1 Karakter dan Perlakuan Baik Majikan yang Terdapat pada Media 

 Perlakuan baik majikan kepada TKW di Hong Kong khususnya yang 

bekerja sebagai asisten rumah tangga, seperti yang dialami oleh Maria Bo Niok. 

Sebelum bekerja sebagai TKW di Hong Kong, Maria juga pernah menjadi TKW 

selama dua tahun di Taiwan. Pada pengalaman bekerjanya, baik di Taiwan 

maupun di Hong Kong, ia selalu mendapatkan perlakuan baik dari majikan. “… di 

Hong Kong majikanku baik sekali, yang cewek bidan, yang cowok insinyur, jadi 

mereka sangat menghargai waktu kerjaku. Tiap jam delapan malam aku harus 

berhenti bekerja dan boleh nongkrong nonton tivi…” Di Hong Kong, Maria dua 

kali berganti majikan, yang pertama ia bekerja pada majikan seorang bidan dan 

suaminya seorang insinyur. Sedangkan majikannya yang kedua, ia bekerja 

mengurus anak majikan, yang majikannya ini berprofesi sebagai sopir taksi dan 

sopir bus. 

 Kebaikan seorang majikan juga dinilai dari toleransi beribadah yang 

diberikan kepada asisten rumah tangganya. Sebagian besar TKW yang bekerja di 

Hong Kong adalah seorang muslim, sedangkan banyak majikan dari mereka yang 

beragama berbeda. Ini menjadi hal yang sensitif dan riskan pabila para TKW ini 

mendapatkan seorang majikan yang melarang ibadah ditengah jam kerjanya. 

Namun ada juga majikan yang memberi kesempatan beribadah para TKW, seperti 

perlakuan baik majikan yang dikisahkan Saiful Jazil. 

“Kalau nasibnya baik, dapat juragan yang sangat dermawan 
kemudian memberikan kesempatan ibadah, memberikan 
kesempatan hari libur satu hari dalam satu minggu 
kemudian kalau tidak mengambil hari libur dalam satu hari 
maka mereka mendapat bonus (uang) dari majikan…” 
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Perlakuan baik majikan yang di sana tidak hanya bertoleransi dalam hal 

menjalankan ibadah, tetapi juga bertoleransi pada waktu libur bekerja. Peraturan 

kerja yang dibuat oleh Pemerintah Hong Kong sendiri mengharuskan majikan 

memberikan satu hari libur dalam satu minggu bekerja. Dan apabila majikan 

mengambil jatah yang seharusnya pekerja ini libur, maka majikan wajib 

memberikan gaji tambahan. 

Ada majikan yang begitu percaya pada asisten rumah tangganya. Namun, 

kadang kepercayaan yang diberikan majikan tersebut dimanfaatkan tidak baik 

oleh asisten rumah tangganya ini. Seperti kasus yang diberitakan 

www.tabloidbintang.com pada 7 Mei 2013,10 seorang TKW bernama Ana 

dihukum sebulan penjara karena dituduh mencuri. Sang majikan sudah 

menganggap Ana sebagai keluarga sendiri sehingga majikan biasa memberikan 

nomor rekening dan PIN kartu debitnya. Sang majikan melakukan hal demikian 

dengan tujuan agar Ana bisa melakukan transaksi untuk kebutuhan sehari-hari. 

Dan pada suatu ketika, sang majikan mendapati angka tabungannya 

berkurang 2000 dolar Hong Kong (sekitar 2,5 juta rupiah). Setelah melakukan 

penyelidikan, pihak polisi menemukan kartu debitnya berada di kasur Ana. Polisi 

juga menemukan jam tangan, pakaian, dan alat make up senilai sepuluh ribu dolar 

(sekitar 12,5 juta rupiah) di kamar Ana.  

Ana mengaku perlu uang untuk pengobatan putranya yang berumur lima 

tahun di Indonesia. Walau mengaku kecewa kepada Ana, sang majikan masih 

                                                             
10 Pandito Rayendra, “TKW yang Bekerja pada Artis Hong Kong Dituduh Mencuri (tapi Si Artis 
Tetap Ingin Mempekerjakan)”, diakses dari http://www.tabloidbintang.com/asia/mandarin/67184-
tkw-yang-bekerja-pada-artis-hong-kong-dituduh-mencuri-tapi-si-artis-tetap-ingin-
mempekerjakan.html, pada tanggal 27 Desember 2013. 
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mempertimbangkan untuk mempekerjakannya jika masa hukuman selesai. Sang 

majikan meyakini bahwa Ana tidak memiliki niat buruk, mungkin ia tergoda dan 

mengambil jalan yang salah. 

Perlakuan baik majikan lainnya adalah bertanggung jawab atas biaya 

pengobatan pekerjanya. Berdasarkan kontrak kerja buruh migran, majikan 

berkewajiban menanggung biaya pengobatan jika asisten rumah tangganya sakit. 

Namun menurut Pedoman Praktis Pekerja Rumah Tangga Asing dari Departemen 

Labour Hong Kong, menyatakan mulai 1 Agustus 2003, majikan tak lagi wajib 

menanggung biaya pengobatan apabila buruh migran itu dengan kehendak sendiri 

dan untuk tujuan pribadi, pulang ke tanah airnya. 

Hal tersebut dialami oleh Santi Herianti, TKW asal Ponorogo yang 

menderita tumor di kaki dan harus diamputasi. Santi sempat meminta pulang 

karena khawatir sang majikan tidak ingin bertanggung jawab atas pengobatannya. 

Namun ternyata sebaliknya, sang majikan seratus persen membayar kebutuhan 

Santi sakit sampai dengan operasi amputasi kakinya. Bahkan sang majikan pula 

yang membiayai ayah Santi datang ke Hong Kong untuk menandatangani izin 

pihak keluarga dalam hal operasi amputasi.11 

3.1.2.2 Karakter dan Perlakuan Buruk Majikan yang Terdapat pada Media 

Berbeda dengan Santi, majikan dari TKW berinisial RP justru menolak 

membiayai operasi kanker payudaranya.12 Majikannya menolak membiayai penuh 

                                                             
11 Veby Mega, “Tumor di Kaki, Santi Tolak Amputasi”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/11/bmi-tumor-di-kaki, pada tanggal 27 Desember 2013. 
 
12 Veby Mega, “Tumor di Kaki, Santi Tolak Amputasi”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/11/bmi-tumor-di-kaki, pada tanggal 27 Desember 2013. 
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operasi kanker payudara dan hanya ingin membantu sebesar HKD 2000 

selebihnya RP yang membayar. 

Manager Jasa Humanitarian Christian Action Lisa Lee 
menyatakan “kewajiban majikan menyediakan asuransi 
kesehatan bagi buruh migrannya dan karenanya, majikan 
RP tidak dapat menolak membiayai penuh operasi TKW 
tersebut. Jika asuransi tidak meliputi biaya operasi, maka 
hal tersebut menjadi tanggung jawab majikan. Ini karena 
majikanlah yang memilih jenis asuransi kesehatan itu pada 
awal kontrak.” 

 
Jika majikan masih menolak membayar semua tagihan itu pihak RP berhak 

mengajukan klaim ke Departemen Labour untuk memaksanya membayar. Selama 

proses peradilan dari pencurangan yang dilakukan majikannya tersebut, RP tetap 

menjalani perawatandi rumah sakit Hong Kong dan didampingi oleh pihak 

Humanitarian Christian Action. 

Selain itu, perlakuan buruk majikan seperti melukai, menganiaya secara 

mental maupun fisik juga dialami para TKW di Hong Kong. Seperti kasus 

kekerasan fisik yang dilakukan majikan pada Kartika Puspitasari, TKW asal 

Cilacap, Jawa Tengah. Selain kekerasan fisik, selama lebih dari dua tahun bekerja, 

sejak Juli 2010 hingga Oktober 2012, Kartika mengaku tidak pernah menerima 

upah dari majikannya. Dalam persidangannya, Kartika menggugat di Labour 

Tribunal sebesar HK$ 117.000, namun majikan hanya bersedia memberi 

setengahnya. 

Pada berita yang ditulis www.suara.com.hk, dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum, sejak Senin (26/8/2013) sampai Kamis (29/8/2013),13 

                                                             
13 Benu, “BMI Berunjuk Rasa Tuntut Keadilan untuk Kartika”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/09/bmi-berunjuk-rasa-tuntut-keadilan-untuk-kartika/, pada tanggal 27 
Desember 2013.  Benu, “Tunggu Keputusan Hakim District Court BMI Korban Penyiksaan 
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Kartika memberi kesaksiannya sebagai korban penyiksaan selama kurun waktu 

dua tahun yang dilakukan oleh suami istri, Tai Chi-Wai (42) dan Catherine Au 

Yuk-Shan (41), mantan majikannya yang kini berstatus terdakwa. Menurut 

kesaksian Kartika, ia pernah diseterika, dibenturkan kepalanya ke dinding dapur, 

kaki dan tangannya kerap diikat di kursi atau toilet saat majikan keluar rumah, 

bahkan pernah diikat selama lima hari saat majikan sekeluarga berlibur ke 

Thailand. Namun, keterangan tersebut dibantah majikannya yang mengatakan 

bahwa Kartika pernah dipergoki membenturkan kepalanya sendiri di dinding 

dapur. 

Atas kasus tersebut, hakim pengadilan District Court Wan 
Chai, Rabu (18/9/2013), memvonis hukuman penjara 
kepada suami istri yang menyiksa Kartika. Si “Tuan” Tai 
Chi Wai (42 tahun) dihukum penjara tiga tahun tiga bulan, 
sedangkan si “Nyonya” Catherine Au Yuk Shan (41 tahun) 
mendapatkan hukuman lebih berat, yakni lima tahun enam 
bulan. Keduanya juga dikenai denda sebesar HKD 120.000. 

 
Hakim mengatakan bahwa, Catherine Au Yuk Shan dihukum karena 

terbukti bersalah atas empat tuduhan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka 

ditubuh Kartika. Tiga penganiayaan diantaranya dilakukan dengan sengaja. Tai 

Chi Wai dihukum tiga tahun atas satu tuduhan penganiayaan yang juga 

mengkibatkan luka-luka pada Kartika. Hakim menghukum Au Yuk Shan lebih 

berat karena dia yang berperan utama saat menyetrika lengan Kartika. Karena itu 

hakim menyebut kedua terdakwa sebagai orang yang “keji dan kejam”. 

                                                                                                                                                                       
Dikawal Ketat”, diakses dari http://suara.com.hk/2013/09/bmi-korban-penganiayaan-majikan-
tunggu-keputusan-hakim-kartika-terus-dikawal-ketat/, pada tanggal 27 Desember 2013. 
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Kasus penganiayaan majikan lainnya terhadap TKW di Hong Kong adalah 

seperti yang menimpa pada Lilis Komayati asal Kebumen, Jawa Timur.14 Lilis 

dianiaya majikannya dalam kurun waktu sebulan lamanya. Kasus ini lantas 

dibawa ke ranah hukum untuk diproses. 

Sidang pertama Lilis dihadiri oleh majikan perempuan, yang menjadi 

terdakwa penganiaya didampingi pengacara. Namun saat Pengadilan Shatin 

menunjukkan bukti-bukti lebam hasil visum badan Lilis, majikan perempuan Lilis 

justru tertawa-tawa. “Saya heran, kenapa (majikan Lilis) justru tertawa-tawa 

seperti mengejek begitu,” kata Sringatin, Wakil Ketua Indonesian Migran Worker 

Union (IMWU) yang mendampingi Lilis. 

Di pengadilan, majikan perempuan Lilis juga balik menuduh TKW ini 

lalai bekerja dan pernah menjatuhkan bayi majikan saat akan dimandikan. Dalam 

pemberitaan tersebut, belum ada keputusan hukum atas kasus Lilis ini, karena 

sidangnya masih akan berlanjut. 

Perlakuan buruk melukai fisik lainnya yang dilakukan majikan adalah 

berupa ekploitasi. Seperti berita yang ditulis pada www.repulika.co.id,15 yang 

menjadi korban eksploitasi majikannya adalah Sutinah, seorang TKW asal 

Jember. Ia mengaku setiap hari bekerja di rumah majikannya selama dua puluh 

jam, yakni mulai pukul 06.00 hingga 02.00 waktu setempat, sehingga kondisi 

fisiknya lemah. “Terkadang saya tidak diberi makan, namun tetap disuruh bekerja 

                                                             
14 Veby Mega, “Lagi, BMI Dianiaya Majikan”, diakses dari http://suara.com.hk/2013/09/lagi-bmi-
dianiaya-majikan/, pada tanggan 27 Desember 2013. 
 
15 Krisman Purwoko, “TKW Jember Korban Eksploitasi Majikan Hongkong”, diakses dari  
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/06/30/122359-tkw-jember-korban-
eksploitasi-majikan-hongkong, pada tanggal 1 Mei 2012. 
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untuk mengurus anak majikan di rumah, tanpa mendapatkan cuti libur sehingga 

menderita sakit akibat kelelahan dan tangan saya bengkak,” katanya. 

Perlakuan buruk juga didapat Sutinah dari pihak agensi yang berada di 

Hong Kong. Agensi memotong gajinya dan tidak memberikan uang ganti libur 

selama empat bulan. Selain itu juga agen melakukan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) secara sepihak kepadanya, padahal tidak ada kesalahan yang saya perbuat 

selama bekerja di rumah majikan. Dokumen asuransi TKW dan syarat-syarat 

penempatan kerja milik Sutinah juga ditahan oleh PPTKIS (agensi di Indonesia) 

yang memberangkatkannya ke Hong Kong. 

Sementara itu, ketua SBMI Jember, Ahmad Mufti, mengatakan bahwa 

Sutinah mengalami eksploitasi atas pekerjaan yang dilakukan di rumah 

majikannya di Hong Kong, padahal sesuai dengan ketentuan, BMI mendapatkan 

hari libur kerja. Pihak SBMI Jember meminta Disnakertrans supaya menindak 

tegas PPTKIS yang melanggar aturan dan tidak bertanggung jawab atas Sutinah. 

Berikut pengembalian dokumen yang ditahan oleh PT Aula Graha Sejahtera 

selaku PPTKIS yang memberangkatkan Sutinah. 

Kasus melukai fisik oleh majikan pada TKW di Hong Kong, pernah 

menjadi laporan wawancara yang dilakukan oleh Lembaga Amnesty 

International.16 Wawancara yang dilakukan kepada 97 pekerja domestic migrant 

dan didukung oleh survey terhadap hampir seribu perempuan oleh Serikat Pekerja 

                                                             
16 AFP, “TKI di Hong Kong Diperlakukan Seperti Budak”, diakses dari 
http://www.voaindonesia.com/content/amnesti-tki-di-hong-kong-diperlakukan-seperti-
budak/1794587.html, pada tanggal 27 Desember 2013. 
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Migran Indonesia, menyimpulkan bahwa para TKW terjebak dalam lingkaran 

eksploitasi dengan kasus-kasus yang disebut perbudakan modern. 

…dua pertiga dari mereka yang diwawancarai telah 
mengalami pelecehan fisik atau mental. Sedangkan 
sepertiga dari mereka tidak diperbolehkan meninggalkan 
rumah majikan dan banyak yang menghadapi kekerasan 
fisik dan seksual, kurang makan, bekerja berlebihan (tujuh 
belas jam merupakan waktu rata-rata diantara para 
responden), dan upah yang rendah. 

 
Bentuk dari perbudakan modern majikan yang dialami oleh TKW antara 

lain membakar dengan strikaan dan memukulnya dengan rantai sepeda. Serangan 

ini membuahkan penjara terhadap majikan TKW tersebut. Bentuk penyikasaan 

lainnya adalah sang majikan yang menyuruh dua anjingnya untuk menggigit 

asisten rumahtangganya sambil merekam dengan ponsel. Akibatnya sepuluh 

gigitan tubuh yang merusak kulit dan pendarahan TKW tersebut. TKW ini juga 

pernah dipaksa makan muntahannya anjing majikan tersebut. Majikan ini 

beralasan melakukan hal tersebut karena merasa bosan, dan penyiksaan terhadap 

pekerjanya adalah caranya melewatkan waktu. Ada juga penyikasaan TKW yang 

dilakukan oleh seorang majikan laki-lakinya. Penyikasaan itu berupa menampar 

dan meninjunya sampai sekujur tubuhnya membiru. 

Bonari Nabonenar juga menyebutkan jenis perlakuan diskriminasi yang 

dilakukan beberapa majikan kepada para asisten rumah tangganya di Hong Kong 

“…ada yang makan pun dijatah seperti kucing, volumenya 
sedikit, tidak diberi jatah hari libur, bayaran dibawah 
standar, dan seterusnya, bagi TKW yang baru mengenak 
HK, ancaman pemulangan (interminate) biasanya sangat 
menakutkan kalau majikan marah dan menyebut istilah 
interminate.” 
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Beberapa majikan juga mudah sekali melakukan pemberhentian kerja atau 

biasa disebut interminate. Hal tersebut adalah hal yang sangat ditakutkan oleh 

para TKW apalagi bagi yang baru bekerja di Hong Kong. Karena menurut Bonari 

bahwa begitu berangkat ke Hong Kong mereka (para TKW) berstatus berutang 

sekitar 21 juta rupiah ke perusahaan jasa tenaga kerjanya (agen/PJTKI). Maka 

apabila di-interminate, TKW ini harus menunggu waktu lama lagi untuk 

mendapatkan majikan baru. Semakin lama mendapat majikan, semakin lama pula 

melunasi hutang pada agen. 

Meng-interminate TKW yang sedang hamil dan memotong pesangon 

seperti yang dilakukan majikan pada asisten rumah tangganya yang berinisial LT, 

seorang TKW asal Lampung. Baru mulai bekerja pada Juni 2013, LT mendapati 

dirinya hamil tiga bulan, pada saat itu juga ia diminta untuk mengemas barang-

barang dan keluar dari rumah majikannya. Pada awalnya LT menandatangani 

tanda terima pesangon HK$ 3.920 yang sudah termasuk tanda uang tiket pulang 

ke Indonesia. Namun LT hanya diberi HK$ 400 serta tiket China Airways dari 

Hong Kong ke Surabaya saja. 

Kasus ini lalu diketahui oleh Pathfinder dan kemudian LT ditampung di 

shelter organisasi tersebut. Dengan bantuan organisasi advokasi buruh migran 

tersebut, LT mengajukan tuntutan ke Labour Tribunal dan akhirnya 

memenangkan klaim sebesar HK$ 40.000, serta biaya pulang ke Lampung.17 

Tindakan majikan meng-interminate asisten rumah tangganya juga dialami 

oleh seorang TKW berinisial PW. Mantan majikan ini menolak damai sekalipun 
                                                             
17 Veby Mega, “Hamil di-Terminate: BMI Lampung Menang Labour HK$ 40 Ribu”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/09/bmi-lampung-menang-labour-hk-40-ribu/, pada tanggal 27 Desember 
2013. 

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

http://suara.com.hk/2013/09/bmi-lampung-menang-labour-hk-40-ribu/


71 

 

dituntut berdasarkan undang-undang anti diskriminasi Hong Kong. PW oleh 

majikan (saat itu) dipaksa membuat surat pernyataan bersedia di-interminate dan 

pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perawatan kanker. Sang majikan 

menyatakan PW akan lumpuh akibat terapi radioaktif kanker payudara yang 

dideritanya. Padahal menurut dokter di Queen Elizabeth, PW masih bisa bekerja 

seperti biasa asal tidak angkat barang lebih berat dari delapan kilogram. Namun, 

karena ketakutan akan di-interminate, akhirnya PW pasrah menandatangani surat 

pernyataan tersebut di kantor tenaga kerjanya. Kemudian mantan majikan 

mengandalkan surat pernyataan TKW ini dalam proses hukum.. 

PW yang didampingi sebuah lembaga advokasi buruh migran, menuntut 

majikannya ke Departemen Labour dan mendapatkan hak-haknya HK$ 8.541. 

Mariana Law dari Komisi Persamaan Kesempatan atau 
EOC menyatakan “Tindakan majikan men-interminate 
buruh migrannya yang sedang sakit secara tidak langsung 
melanggar Undang-Undang Diskriminasi Penderita Cacat 
atau DDO (Disability Discrimination Ordinance). Dalam 
pengertian DDO, penderita cacat tubuh bukan hanya berarti 
seseorang yang kehilangan anggota badan tapi juga 
seseorang yang tidak dapat melakukan sesuatu kegiatan 
dengan baik karena penyakit atau karena berkurangnya 
fungsi anggota tubuh. Dalam kasus PW, kanker payudara 
membuatnya dapat dimasukkan dalam kategori penderita 
cacat tubuh menurut DDO.” 

 
Namun mantan majikan PW menolak damai dengan mengandalkan surat 

peryantaan BMI itu. Jika majikan PW masih menolak damai dengan membayar 

sejumlah kompensasi uang, kasus ini dapat berlanjut ke District Court sebagai 

kasus pidana.18 

                                                             
18 Veby Mega, “Majikan Tolak Damai dalam Kasus Diskriminasi”, diakses dari 
http://suarahk.ableh.web.id/?id+news+detail+655, pada tanggal 27 Desember 2013. 
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Sedangkan Maria Bo Niok, seorang TKW di Hong Kong yang tidak 

pernah mendapatkan perlakuan buruk dari majikan selama bekerja, mengatakan 

bahwa karakter pencemburu dari majikan perempuannya adalah yang menjadi 

ganjalan dalam bekerja. “…sayangnya majikan perempuan cemburuan itu aja si 

ganjalannya…” 

Dalam hal menjalankan keyakinan beragama, terkadang para TKW ini 

juga mendapat ganjalan dari majikan. Sebagian besar TKW di Hong Kong 

beragama muslim, sedangkan banyak majikan yang beragama berbeda, serta ada 

juga beberapa dari majikan tersebut yang bertentangan dalam menyikapi 

perbedaan tersebut. Dalam hal makanan misalnya, ada beberapa majikan yang 

memaksa asisten rumah tangganya yang muslim untuk memakan makanan yang 

dilarang agama. Dilema asisten rumah tangga ini muncul ketika ada rasa takut 

dipecat apabila tidak melakukan apa yang diperintahkan majikan. Seperti yang 

dituturkan oleh Saiful Jazil berikut 

“Sedangkan juragan yang tidak baik mereka dipaksa untuk 
mengikuti keyakinan mereka, mayoritas TKW adalah 
muslim, sedangkan majikan non-muslim terkadang makan 
babi, ada beberapa juragan yang memaksa mereka untuk 
makan babi juga, kalau tidak mau sanksinya adalah dipecat 
atau dipulangkan ke agen karena dianggap tidak manut , 
membangkang, dan gajinya tidak diberikan.” 

 
Kemudian Bonari Nabonenar juga menuturkan cerita dari pengalaman 

TKW lainnya yang berkenaan dengan hal beribadah. 

“praktiknya memang di HK ada majikan yang melarang 
pembantunya salat, salah satu alasannya, terutama pada 
malam hari, takut melihat tubuh dibalut rukuh mungkin 
mengingatkan mereka pada hantu-hantu seperti di film-film 
mandarin itu…” 

 

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



73 

 

Larangan menjalankan solat juga pernah dialami oleh beberapa TKW dari para 

majikannya. Dengan alasan sang majikan takut melihat rukuh (pakaian solat 

wanita) yang bagi mereka seperti perwujudan hantu. 

3.1.3 Perlakuan TKW terhadap Majikan 

Selain perlakuan dari para majikan terhadap TKW di Hong Kong, ada juga 

perlakuan dari TKW terhadap majikannya. Sebagai pekerja, para TKW di Hong 

Kong ini pastinya selalu memberikan yang terbaik pada pekerjaannya. Hal 

tersebut karena bentuk dari pengabdian kepada orang yang telah menggajinya. 

Namun, tidak kecil konsekuensi yang didapat apabila melakukan kesalahan, 

seperti ancaman interminate, dipecat, bahkan dipenjara. Berikut adalah perlakuan 

beberapa TKW terhadap majikan yang diberitakan pada media. 

SH (inisial), seorang TKW di Hong Kong berumur 30 tahun, didakwa 

telah menampar anak majikan, meski pada akhirnya ia tidak terbukti melakukan 

penganiayaan. SH yang baru bekerja empat bulan di Hong Kong ini seperti biasa 

menjemput anak majikannya pulang sekolah. Ia mengoles krim ke pipi anak 

majikannya ketika mengetahui ada bercak merah di sana. Namun, ada tiga orang 

Hong Kong yang justru melihatnya sambil berbisik. Pada akhirnya salah seorang 

diantaranya megadukan ke pihak sekolah anak majikannya. Kepada pihak 

sekolah, saksi pelapor menyatakan telah melihat SH menampar anak majikannya 

yang berseragam sekolah itu di MRT. Pihak sekolah pun langsung menelepon 

majikan SH, yang kemudian meng-interminate serta mengadukan SH ke polisi. 

Setelah kasus tersebut ditindaklanjuti dan melalui tahap pengadilan, SH 

diputuskan tidak bersalah atas dakwaan menampar anak majikannya. Pengadilan 
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menganggap tidak ada bukti SH menampar anak majikannya, atau sekedar 

mengoleskan krim ke pipi anak majikannya itu, tapi SH tetap dianggap lalai 

menjaga anak itu kerena sibuk sendiri main telepon genggam. Karenanya SH tetap 

diharuskan menjalani masa hukuman percobaan oleh pengadilan. Ini artinya 

dalam tiga tahun ke depan SH harus berkelakuan baik dan tidak melanggar hukum 

Hong Kong. SH akan langsung dihukum pidana jika didapati melakukan 

pelanggaran hukum apapun selama masa tiga tahun tersebut. SH kini didampingi 

organisasi advokasi buruh migran, menuntut hak-hak ketenagakerjaannya ke 

Labour Tribunal, setelah mantan majikannya menolak membayar uang pesangon 

(one month notice).19 

Perlakuan TKW lainnya terhadap majikan adalah mencampur urin ke 

minuman majikannya. Meskipun niat sebenarnya TKW tersebut bukan untuk 

meracuni, namun atas tindakannya tersebut berakibat pidana pada pelaku. Seperti 

yang dialami seorang TKW berinisial P yang divonis bersalah dan dihukum empat 

minggu penjara, dengan tuduhan menaruh urinnya ke dalam botol susu anak 

majikannya. 

Menurut berita yang ditulis oleh www.tempo.com,20 dalam pengadilan, P 

mengaku urin tersebut dimasukkan ke botol susu formula karena ia menilai itu 

akan membuat si bayi menurut dan lebih dekat dengannya. P mengaku diajarkan 

                                                             
19 Veby Mega, “BMI Malang Didakwa Tampar Anak Majikan”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/09/bmi-malang-didakwa-tampar-anak-majikan/, pada tanggal 27 
Desember 201. Veby Mega, “BMI Tak Terbukti Tampar Anak Majikan”, diakses dar 
http://suara.com.hk/2013/10/bmi-tak-terbukti-tampar-anak-majikan/, pada tanggal 27 Desember 
2013. 
 
20“Taruh Urin ke Susu Anak Majikan, TKW di Hong Kong Dipenjara”, diakses dari 
http://www.tempo.co/read/news/2010/09/08/121277277/Taruh-Urin-ke-Susu-Anak-Majikan-
TKW-di-Hong-Kong-Dipenjara, pada tanggal 20 Maret 2012. 
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temannya untuk melakukan itu. Dari hasil pemeriksaan kesehatan sendiri 

menunjukkan bayi tersebut dalam kondisi sehat. Dalam pemberitaan, tidak ada 

hasil kasus hukun pada P ini.  

Masih dalam kasus yang hampir sama, TKW asal Ponorogo berinisial 

ASY dijatuhi hukuman penjara dua bulan. ASY terbukti bersalah mencampur urin 

dan air cucian baju ke dalam teh majikannya.21 ASY beruntung karena 

sebelumnya ia terancam tiga tahun penjara. Namun pengacaranya telah meminta 

keringanan lama hukuman penjara dengan alasan ASY belum pernah melakukan 

tindak pidana sebelumnya, bersedia mengakui kesalahan atas dakwaan 

pengadilan, bertindak baik selama ditahan di penjara, serta majikan ASY memang 

kerap bertindak kejam. Kepada pengadilan, mantan majikan ASY telah mengakui 

melakukan tindakan pemukulan kepada pekerjanya tersebut. 

ASY seringkali dipukuli oleh majikannya sampai terdapat luka di tangan, 

tapi ia takut melaporkan karena khawatir di-interminate. Seorang rekan sesama 

TKW menyarankan ASY memberikan “aji-aji pengasihan” berupa urin dan air 

bekas cucian kepada sang majikan. Konon dengan mencampur urin dan air bekas 

cucian ke dalam teh maka sang majikan yang galak akan berubah menjadi 

penyayang. Sampai suatu ketika ASY nekat melakukan hal tesebut, namun sang 

majikan langsung mencurigainya. Pada akhirnya ASY mengakui tindakannya dan 

ditahan di Penjara Tai Lam atas tuduhan “mencampurkan bahan beracun, 

berbahaya atau bahan yang dapat merusak dengan maksud mencelakakan. 

                                                             
21 Veby Mega, “BMI Ponorogo Dipenjara 2 Bulan, Campur Urine dan Air Cucian ke Teh 
Majikan”, diakses dari http://suara.com.hk/2013/08/bmi-ponorogo-dipenjara-2-bulan-campur-
urine-dan-air-cucian-ke-teh-majikan-2/, pada tanggal 27 Desember 2013. 
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Kemudian ASY akan dideportasi Imigrasi Hong Kong ke Indonesia begitu masa 

penjaranya selesai. 

Terdapat perbedaan representasi terhadap pengalaman dengan majikan 

dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok dengan 

yang diinformasikan pada media, baik media berita online antara tahun 2006 

sampai 2013 maupun media wawancara beberapa tokoh. 

Analisis pengalaman dengan majikan dijabarkan dalam bentuk karakter 

dan perlakuan majikan terhadap TKW, yang dibagi atas baik dan buruknya. Tidak 

ada perbedaan yang jauh dari karakter dan perlakuan baik majikan dalam cerpen-

cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok dengan media. Sedangkan 

terdapat perbedaan atas karakter dan perlakuan buruk majikan yang dikisahkan 

dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok dengan 

media, yaitu majikan pada media memiliki karakter dan perlakuan lebih kasar 

yang sudah mengarah pada kekerasan fisik. Perbedaan lainnya adalah pada media 

menginformasikan bagaimana perlakuan TKW atas majikannya, sebagaimana 

tidak dikisahkan dalam cerpen-cerpen seperti menampar anak majikan dan 

mencampur urin ke minuman majikan. 

 

3.2 Sisi Lain Kehidupan TKW di Hong Kong 

 Pemerintah Hong Kong mewajibkan kepada para majikan untuk 

memberikan waktu libur kepada para TKW. Setidaknya satu hari dalam seminggu 

para TKW ini mendapatkan jatah libur kerja, dan apabila peraturan tersebut 

dilanggar, maka sang majikan akan mendapatkan sanksi negara. Jika majikan ini 
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mengambil hak libur dan tetap mempekerjakan TKW tersebut, maka sudah 

kewajibannya untuk menambah gaji si TKW sebagai jatah pengganti libur. 

 Berbagai aktivitas dilakukan para TKW ini di hari libur kerjanya. Mulai 

dan mengikuti kegiatan yang sifatnya sehari sampai kegiatan rutin seperti kursus 

bahasa dan lainnya. Tempat mereka berkumpul pun juga bermacam tempat, 

namun ada satu tempat yang menjadi favorit para TKW ini melepas penat 

bersama, yaitu Victoria Park, seperti yang diceritakan Saiful Jazil “Di Hong Kong 

itu ada tempat yang tiap libur ramai sekali dengan para TKW yaitu di Victoria 

Park…” Di Victoria Park menjadi tempat yang paling ramai dikunjungi para 

TKW ini jika sedang berlibur. Di sana mereka biasa menggelar acara sendiri-

sendiri atau bahkan mencari rezeki lainnya semisal berjualan. 

 Selain Victoria Park sebagai tempat berkumpul para TKW dan aktivitas 

apa saja yang dilakukan para TKW di Hong Kong ini diluar menjadi pekerja, akan 

dibahas pada poin ini. 

Tabel 3. 
Sisi Lain Kehidupan TKW di Hong Kong 

 
No. Sisi Lain Kehidupan TKW di Hong 

Kong dalam Cerpen-Cerpen pada 
Kumpulan Cerpen Majikanku Empu 

Sendok 

Sisi Lain Kehidupan TKW di Hong 
Kong yang Terdapat pada Media 

1. Beraktivitas di diskotik: berjoget, 
merokok, minum alkohol, 
mengkonsumsi obat terlarang, 

Aktivitas sehari di hari libur: siaran 
radio, mengikuti latihan komputer, 
mengikuti ajang sastra internasional, 
berkumpul dan beraktivitas di 
Victoria Park, 

2. Jalan-jalan, mengunjungi kafe, 
berkumpul dengan teman sesama 
TKW, belanja, mengunjungi masjid, 

Aktivitas rutin di hari libur: 
membentuk forum budaya, 
beraktivitas di komunitas, mengikuti 
kursus memasak dan bahasa, 
mendirikan perpustakaan, berjualan, 

3. Mengistirahatkan tubuh, curhat Merayakan hari besar: merayakan 
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dengan teman, Idul Fitri, merayakan Idul Adha, 
merayakan Natal, merayakan HUT 
RI, 

4. Menghibur diri dengan menari dan 
berjoget, 

Meraih prestasi: menerbitkan buku, 
salah satu karya cerpen terbaik 
Indonesia, menjuarai kontes 
kecantikan, 

5. Berpacaran. Lesbi dan nikah sejenis. 
 

3.2.1 Sisi Lain Kehidupan TKW di Hong Kong dalam Cerpen-Cerpen pada 

Kumpulan Cerpen Majikanku Empu Sendok 

Sisi lain kehidupan TKW di Hong Kong dalam cerpen-cerpen pada 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok tergambar pada cerpen “Diskotik Abu 

Nawas”. Pada cerpen tersebut bercerita tentang seorang TKW, bernama Sofiatul 

Khasanah yang biasa dipanggil Sophie, dimana di hari libur kerjanya selalu 

menghabiskan waktu ke diskotik. Baginya, diskotik adalah tempat yang tepat 

untuk melepas penat setelah beberapa hari sebelumnya bekerja keras di rumah 

majikan. “Diskotik adalah tempat yang selalu aku kunjungi, untuk melepas penat 

setelah enam hari bekerja plus diomeli majikan.” (Rokhmatika, 2006:27). 

Seperti halnya pengunjung diskotik pada umumnya, Sophie juga 

melakukan aktivitas seperti joget, merokok, dan minum alkohol. 

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. (Rokhmatika, 
2006:27). 

 
Aktivitasnya ke diskotik pada mulanya mengikuti teman-temannya sesama TKW 

yang memang sudah sering ke sana. Mungkin ia merasa benar-benar penatnya 

hilang ketika bersenang-senang di diskotik. Pada mulanya hanya mengikuti 
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ajakan teman, ia mulai melakukan aktivitas yang biasa dilakukan pengunjung 

diskotik lainnya, dan ia pun menjadi ketagihan untuk mencoba yang lain, seperti 

minum. Awalnya ia hanya berani meminum alkohol berkadar 0,5% lama-

kelamaan ia berani juga minum yang lebih tinggi kadar alkoholnya, dan itu pun 

lagi-lagi karena ajakan temannya. 

Sampai dengan satu tahun masa kerjanya di Hong Kong, Sophie pun 

menjadi peminum yang disegani dikalangan pengunjung diskotik. Tidak sampai 

pada minum yang beralkohol, ia pun berani untuk mengkonsumsi obat-obatan 

terlarang. Dengan mengkonsumsi obat terlarang tersebut, ia ingin dikatakan 

sebagai orang yang gaya dan mengikuti tren, tidak lagi kampungan. “Dan untuk 

mengukuhkan sebutan itu aku juga mulai mencicipi buiran „permen‟ pink-yellow.” 

(Rokhmatika, 2006:28). 

Karena saking seringnya ke diskotik, mencicipi segala konsumsi yang ada 

di sana, Sophie-pun menjadi popular. Ia menjadi ketua genk atau kelompok 

sesama TKW yang sering mampir ke diskotik Abu Nawas. Ketika ada anggota 

baru yang ingin bergabung dengan kelompoknya, anggota lain harus meminta izin 

pada dirinya selaku ketua. Layaknya suatu kelompok, Sophie membuat aturan dan 

syarat anggota pada genk-nya, seperti berani minum bir, pandai disko, dan tidur 

dengan laki-laki. “Dan, anu Mbak… aku juga mau apabila Mbak menyuruhku 

tidur sama si Abdul itu, asal Mbak terima, katanya ringan.” (Rokhmatika, 

2006:30). Dan layaknya orang-orang popular, sampai-sampai orang lain 

melakukan apa saja demi diterima di kelompok Sophie ini. 
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Kehidupan TKW di Hong Kong lainnya terdapat juga dalam cerpen 

“Fresh Air, Fresh Mind”.  Pada hari libur kerjanya, TKW ini melakukan jalan-

jalan dengan teman-temannya sesama TKW. Ia menyusuri trotoar sepanjang 

Nathan Road, Tsim Sha Tsui pada siang hari. Aktivitas lainnya adalah saling 

bercerita antar TKW lainnya atau biasa disebut curhat atau sekedar berkumpul. 

Sebagai tempat labuh jalan-jalannya lalu ia memilih untuk mengunjungi kafe 

yang biasa dipakai sebagai tempat berkumpul dengan teman-temannya tersebut. 

“Aku tak punya pilihan lain untuk tidak meneruskan langkah menghadiri ajakan 

gengku yang kini sedang duduk manis di Hard Rock café, sambil ngemil kripik 

kentang manis.” (Rokhmatika, 2006:41). 

Layaknya orang yang sudah bertahun tinggal di negeri lain, TKW ini 

sudah hapal dengan tempat-tempat bagus dan terkenal sebagai tempat bersantai. 

Tidak hanya sekedar curhat dan duduk-duduk di kafe sambil bersenda gurau, 

tetapi ia teman-temannya juga melakukan jalan-jalan dan berbelanja. Sekedar 

menghabiskan beberapa dari gajinya untuk melepas penat setelah bekerja pada 

majikan. “Selama tiga tahun di Hong Kong ini, kami penggemar setia mall-mall 

dan café-café, tempat-tempat bagus dan terkenal, sekedar cuci mata dan cuci 

mulut, membelanjakan sebagian gaji serta memperbanyak pengalaman hidup.” 

(Rokhmatika, 2006:41). Dan juga pada “Aku berlalu, meneruskan langkah. 

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…” (Rokhmatika, 2006:43). 
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Merasa lelah setelah seharian berkumpul dengan teman, jalan-jalan, dan 

berbelanja, TKW ini juga mengunjungi masjid sebagai pelabuhan terakhir 

tempatnya meleps penat. 

Aku berlalu, meneruskan langkah. 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… 

(Rokhmatika, 2006:43). 

Sejak lama TKW ini tidak berkunjung ke masjid sebagai tempat 

ibadahnya. Baginya, pengalaman buruk pada orang-orang tua berjubah putih 

layaknya kyai yang melarang ia masuk ke dalam masjid ketika kecil karena pada 

saat itu pakaiannya kotor, membuatnya alergi untuk mengunjungi masjid. Ia 

tertegun ketika mendapatkan seorang anak Pakistan yang dengan halus 

mengajaknya menutup kain kepala ketika hendak memasuki masjid. Hal tersebut 

yang menjadi pembeda dengan perlakuan orang-orang yang ada di desanya dulu. 

Mengunjungi tempat lainnya yang dilakukan TKW di luar aktivitasnya 

sebagai pekerja juga tergambar dalam cerpen “Jangan Tutup Jalannya”. Kali ini 

TKW pada cerpen tersebut tidak mengunjungi keramaian sekedar minum atau 

makan sebagaiteman curhat dengan teman-temannya. Namun, TKW ini memilih 

tempat yang tidak terlalu ramai untuk mengistirahatkan tubuhnya dengan beralas 

plastik saja. “Kupilih tempat yang strategis dan tidak terlalu ramai. Begitu ketemu 

tempat yang kumaksud, tanpa izin dari Tung Che Wa berbujurlah aku dengan 

indahnya, beralaskan plastik meja makan.” (Rokhmatika, 2006:45). 
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 Di tempat tersebut, TKW ini bertemu dengan kawan lama semasa kecil di 

desanya dulu. Layaknya teman yang sudah lama tidak bertemu, mereka pun saling 

cerita pengalaman dan perubahan diri sampai bercucuran air mata. “Kami segera 

mengobral airmata, pertemuan siang di jalanan kecil Victoria Park itu sungguh di 

luar dugaan. Mengapa Tuhan mempertemukanku dengan penginjil berbakat itu?” 

(Rokhmatika, 2006:46-47). 

 Pada curhatan mereka, teman lamanya tersebut yang ditemuinya sekarang 

telah berubah menjadi penginjil berbakat. Temannya ini biasa menjadikan tempat 

mereka bertemu ini sebagai tempatnya mengajak para TKW lain untuk 

mengimani injil. Ia bercerita tentang kelumit kehidupannya sampai memutuskan 

pindah agama dan menjadi penginjil berbakat. Karena itulah mereka bercerita 

sampai menitikkan air mata. 

 Berbagai cara senang-senang dilakukan para TKW ini ketika melepas 

penat. Tidak hanya berbagai cerita, berjalan-jalan lalu berbelanja, namun ada juga 

yang benar-benar menghibur diri dengan menari dan berjoget. Selain menjadi 

asisten rumah tangga, TKW dalam cerpen “Pentas” ini menjadikan menari dan 

berjoget sebagai profesi lainnya. Ia dengan bangga menganggap profesinya 

tersebut sebagai artis taraf internasional. “Profesi sampinganku ini, walaupun 

bukan komersil tapi begitu membuat jiwa ragaku puas seubun-ubun. Selain 

menjadi pembantu rumah tangganya singkek aku menekuni profesi lain sebagai 

artis bertaraf internasional.” (Rokhmatika, 2006:90). “Aku berputar, gedrug-

gedrug dilantai, senyum sana senyum sisi, menarik tangan penonton laki-

lakiuntuk berjoget bareng.” (Rokhmatika, 2006:90). 
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Profesinya tersebut TKW ini lakukan hanya untuk bersenang-senang 

menghibur layaknya penyanyi-penyanyi dangdut yang sedang konser dan 

mengajak orang lain di sana berjoget juga. Namun bedanya, para penyanyi 

tersebut dibayar setelah berjoget, sedangkan TKW ini tidak. 

Berbeda TKW pada cerpen “Star Ferry pada Suatu Hari Minggu”, tokoh 

Aku adalah TKW yang sudah nenek dan bekerja sebagai pengangkut sampah di 

Hong Kong. Pada hari libur kerja para TKW, ia seringkali memperhatikan Star 

Ferry yang memang dijadikan tempat berkumpulnya para TKW di Hong Kong. 

Pada cerpen ini, TKW ini bercerita tentang para TKW lainnya yang 

menghabiskan waktu dengan pasangannya di Star Ferry. Ada TKW yang menjalin 

hubungan dengan seorang lelaki Hong Kong. “Orang Indonesia, ya, gadis itu 

adalah gadis Indonesia, sepertiku karena dia ngomong dengan laki-laki itu 

memakai bahasa Kanton yang khas…” (Rokhmatika, 2006:111). 

Ada pula TKW yang menjalin hubungan dengan lelaki India. 

Tangan laki-laki itu menggenggam hangat jemari lentik 
sang perempuan, dan, “I Love You.” 

Kata klise itu meluncur deras dari bibir laki-laki hitam, 
manis, tinggi besar dengan mata sendu ala bintang 
Bollywood, Vijay Dutt. Si perempuan langsung berputar-
putar, gedrug-gedrug lantai dan bersenandung, “Perempuan 
India… Perempuan India.. aku ini perempuan India.” 
(Rokhmatika, 2006:112). 

 
Pada kisah TKW yang menjalin hubungan dengan lelaki India tersebut, si TKW 

ini rela melakukan apa saja demi mendapat cinta si lelaki, misalnya mengaku 

sebagai perempuan India. “Lha wong hidung, mata dan kulit sama sekali tidak 

mirip dengan orang India, melainkan lebih mirip punya penduduk pinggir selatan  

Jogja, tepatnya Gunung Kidul.” (Rokhmatika, 2006:112). 
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 Kisah lainnya adalah seorang TKW yang menjalin hubungan dengan anak 

buah kapal asal Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Priyatna yang jago gombal 

dan merayu perempuan, alhasil banyak para TKW di Hong Kong yang kepincut 

dengan rayuannya. 

Menurut penilaianku wajah Mas Priyatna itu sebenarnya 
biasa-biasa saja, mungkin isi dompetnya juga biasa-biasa 
saja. 

Yang membuat dirinya jadi rebutan gadis-gadis itu 
mungkin hanya satu, burungnya! (Rokhmatika, 2006:113). 

 
Seringkali Mas Priyatna ini memanfaatkan hubungannya dengan para gadis TKW 

hanya untuk dikuras uangnya. Namun, bagi TKW yang pernah menjalin 

hubungan dengannya tidak peduli dengan apa yang dilakukan Mas Priyatna. 

Kemudian ada pula TKW yang menjalin hubungan sejenis dengan sesama 

TKW lainnya. 

Dunia serasa milik berdua, yang lainnya dianggap 
ngekos! Satunya berdandan cukup anggun dan manis, 
tubuhnya berbalut gaun sederhana walau agak tipis, 
sementara yang satunya mengenakan celana jeans 
gombrong, yang gombrongnya bisa muat 2-3 kepala 
manusia. (Rokhmatika, 2006:113). 

 
Pasangan lesbi TKW di Hong Kong seringkali berpenampilan celana gombrong 

bagi pasangan lesbi yang menjadi laki-laki, dan yang perempuan layaknya 

perempuan seperti digambarkan pada cerpen tersebut. 

Kisah kasih pasangan TKW dengan lelaki pujannya yang terjadi di Star 

Ferry ternyata mengingatkan TKW yang sudah nenek ini akan kisah cintanya di 

masa lau. Ia juga pernah menjalin hubungan dengan lelaki Pakistan (biasa disebut 

PKS oleh para TKW di Hong Kong) selama bekerja di Hong Kong. “Kalau 

matahari mulai terbenam dan sendiri di sini, aku akan teringat Bobby, orang PKS 
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yang pernah ada dalam hatiku.” (Rokhmatika, 2006:114). Dalamnya cinta TKW 

ini dengan Bobby pria Pakistan, sampai tidak pedulikan anggapan sebagian 

banyak temannya bahwa banyak pria Pakistan hanya mempermainkan wanita. 

Tetapi Bobby sukses dalam merayunya sehingga dengan mudahnya jatuh ke 

pelukannya. Namun seiring berjalannya waktu, kejelekan Bobby terbongkar juga, 

dengan datangnya seorang gadis yang menceritakan keburukkan Bobby padanya. 

Peristiwa itu membuat Aku sakit hati terhadap kekasihnya, Bobby, dan berputus 

asa sehingga rela diapakan saja oleh lelaki lain. 

3.2.2 Sisi Lain Kehidupan TKW di Hong Kong yang Terdapat pada Media 

3.2.2.1 Aktivitas Sehari di Hari Libur 

Empat TKW ikut siaran di radio IMC Broadcasting, sebuah radio 

berbahasa Indonesia streaming internet. Radio tersebut didengarkan para Warga 

Negara Indonesia di seratus negara. Keempat TKW tersebut menjadi bintang tamu 

program radio yang berjudul “Bekerja yang Menghasilkan Buah”. Pada program 

tersebut membahas tips-tips yang dapat dilakukan para TKW untuk mendapatkan 

dan menikmati hasil kerja di Hong Kong. Beberapa tips antara lain: bersikap 

disiplin, tidak takut mencoba hal yang baru, serta melakukan perencanaan atau 

manajemen yang baik dengan memasang target waktu dan uang yang akan 

didapat selama berada di Hong Kong. Dan “buah” yang dihasilkan itu tidak hanya 

berupa uang tetapi juga berupa keterampilan atau pun pengetahuan.22 

Mengikuti latihan komputer gratis menjadi kegiatan yang dilakukan TKW 

Hong Kong lainnya. Pelatihan tersebut menghadirkan pembicara dari Indonesia 

                                                             
22 Veby Mega, “BMI Ikut Siaran Radio IMC”, diakses dari http://suara.com.hk/2013/09/bmi-ikut-
siaran-radio-imc/, pada tanggal 27 Desember 2013. 
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dan berlangsung pada 29 September, 1 dan 6 Oktober 2013. Manfaat bagi TKW 

dari pelatihan ini adalah minat pada bidang kewirausaan maupun fotografi dan 

menjembatani lahan bisnis para TKW ini. Materi yang diajarkan pada pelatihan 

tersebut meliputi: mahir software disain grafis Adobe Photoshop dan CorelDraw, 

tip dan trik membuat media komunikasi, membangun usaha kreatif dengan desain 

grafis, dan teknik dasar edit video menggunakan Adobe Premier Pro. Sedangkan 

urutan belajar desain grafis antara lain: konsep, membuat bentuk dan warna, 

mengedit foto, mengolah huruf (tipografi), layout, media, teknik printing. Adapun 

tips cara cepat belajar desain grafis adalah 5M, antara lain: meniru, memahami, 

melatih diri, mencoba, dan menghasilkan.23 

Para TKW di Hong Kong juga mengikuti Hong Kong International 

Literary Festival (HKILF). Ajang sastra internasional tersebut diselenggarakan 

pada 3 September 2013 dan bertema “The Help. Their Stories” (Pembantu, Kisah 

Mereka). Pada acara tersebut, tiga TKW menjadi pembicara, antara lain: Susie 

Utomo, Yuli Duryat, dan Pandan Arum, anggota Forum Lingkar Pena (FLP) 

Hong Kong. Ketiga pembicara tersebut juga membacakan cerpen karya mereka 

sendiri. Susie membacakan “Ivander”, Yuli membacakan “The Pink Scarf”, dan 

Pandan membacakan “The Claim of Prostitute”. Koordinator acara tersebut 

mengatakan alasan ajang sastra internasional HKIF mengikutsertakan TKW 

adalah agar kegiatan menulis TKW dapat diketahui khalayak luas.24 

                                                             
23 Netha Pramodany, “BMI Ikut Latihan Komputer Grafis, diakses dari  
http://suara.com.hk/2013/11/bmi-ikut-latihan-komputer-grafis/, pada tanggal 27 Desember 2013. 
 
24 Netha Pramodany, “BMI Ikut Ajang Sastra Internasional”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/11/bmi-ikut-ajang-sastra-internasional/, pada tanggal 27 Desember 2013. 
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Kegiatan lainnya adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Indonesian 

Migrant Worker Union (IMWU) pada Minggu (20/10/2013). Dalam merayakan 

hari jadi yang ke-14 perusahaan bidang cash-credit barang tersebut mengadakan 

undian besar-besaran. Hadiah dari undian tersebut berupa grand prize 1 mobil 

pick up Daihatsu Gran Max. Kemudian, hadiah pertama 1 paket umroh, hadiah 

kedua 1 sepeda motor, dan hadiah lainnya seperti TV LCD, kulkas satu pintu, 

mesin cuci, spring bed, dan sebagainya.  

Seperti yang diberitakan www.suara.com.hk25 Pada acara yang diadakan 

di Victoria Park tersebut, digelar berbagai perlombaan, antara lain: karaoke 

gubahan lagu progresif, modern dance, fashion show dari bahan daur ulang, dan 

membuat poster dengan tema “Hapus KTKLN”. Acara juga diisi dengan pentas 

seni tradisional, drama kocak dan hadroh dari grup sholawat BMI. Selain itu juga 

ada pelayanan gratis sehari untuk BMI, antar lain: pijat refleksi, make-up, potong 

rambut, cek tensi darah gratis, konseling persoalan hukum perburuhan di Hong 

Kong bagi TKW, dan lainnya. 

Menurut Anik Setyo, Ketua IMWU-HK acara itu bertujuan 
untuk mensosialisasi isu-isu BMI-HK misalnya kasus 
pelecehan seksual, penahanan dokumen oleh oknum agen 
atau majikan. BMI juga diharapkan lebih memahami soal 
hak-haknya sebagai buruh migran dan mengetahui harus 
kemana mencari bantuan saat mengalami kasus yang 
berkaitan dengan kontrak kerja. 
 

Acara lain yang diselenggarakan di Victoria Park adalah acara yang 

diselenggarakan oleh anak-anak muda Hong Kong yang tergabung dalam 

organisasi bernama We Care. Acara yang berlangsung pada Hari Minggu 

                                                             
25 Tina Weeska, “BMI dapat Paket Umroh dan Sepeda Motor”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/11/rajawali-berbagi-rezeki/, pada tanggal 27 Desember 2013. 
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(4/8/2013) bertujuan untuk mendekatkan komunitas lokal Hong Kong dengan 

para buruh migran. Vicky Kung, salah satu anggota We Care, mengaku sering 

melihat sendiri bagaimana buruh migran dipandang sebelah mata oleh masyarakat 

Hong Kong, misalnya pada antrian tempat umum. 

Tidak hanya dari Indonesia, ada pula para pekerja dari Filipina yang turut 

dalam acara tersebut. Pada acara tersebut, digelar pentas seni dari mahasiswa 

Universitas Hong Kong (HKU), organisasi kesenian tradisional Hong Kong, dan 

lembaga pendidikan buruh migran TCKLC. Mereka tampil membawakan lagu 

akapela, menari modern, serta tarian kendang tradisional Jawa Timur, hingga 

menyanyi bersama-sama.26 

 Aktivitas TKW pada hari libur kerja yang kebanyakan di Victoria Park 

juga diceritakan oleh Saiful Jazil 

“Di Hong Kong itu ada tempat yang tiap hari libur ramai 
sekali dengan para TKW yaitu di Victoria Park. Aktivitas 
di sana bermacam-macam, ada yang positif, ada yang 
negatif juga. Misal yang positif, mereka mengadakan 
pengajian di sana, ada yang kreasi kerajinan tangan sampai 
ada yang jualan. Ada juga perilaku menyimpang di sana 
yaitu lesbi sampai dengan nikah sesama jenis…” 

 
Menurut pengamatan Saiful Jazil, banyak aktivitas yang dilakukan TKW di 

Victoria Park diantaranya mengadakan pengajian, kreasi tangan, berjualan, 

bahkan perilaku menyimpang. 

3.2.2.2 Aktivitas Rutin di Hari Libur 

 Selain aktivitas sehari yang dilakukan TKW di Hong Kong pada hari 

liburnya, ada beberapa dari mereka yang melakukan aktivitas rutin. Aktivitas 
                                                             
26 Veby Mega, “Anak Muda Hong Kong Ingin Jangkau BMI”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/08/anak-muda-hong-kong-ingin-jangkau-bmi/, pada tanggal 27 
Desember 2013. 
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tersebut dilakukan para TKW ini pada hari libur saja, yang diantaranya seperti 

diceritakan Bonari Nabonenar 

“Ada yang berkuliah, ambil program D3, ada yang jadi 
mahasiswa universitas terbuka, ada yang kursus kuliner, 
kerajinan, latihan dan bergabung grup tari, modeling, bela 
diri, dan lain-lain. Kalau komunitas banyak banget, di tari, 
modeling, penulisan, dan lain-lain. Ada juga yang kerja 
paruh waktu, ada juga yang ini sebenarnya ilegal, jadi 
pedagang asongan, jual pulsa, air mineral, bahkan juga 
jualan rujak.” 
 

Menurut Bonari, ada beberapa TKW di Hong Kong yang hari libur 

kerjanya berkuliah menjadi mahasiswa, kursus, hingga gabung pada komunitas, 

bahkan ada juga yang berjualan. 

Pada pemberitaan juga dijelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan para 

TKW di Hong Kong. Seperti berita di www.antaranews.com pada 8 Oktober 

2007.27 Sejumlah TKW di Hong Kong membentuk Forum Budaya Buruh Migran 

Indonesia (FBBMI) untuk mewadahi aspirasi serta kegiatan kebudayaan mereka 

selama berada di Tanah Air. FBBMI ini diketuai oleh Wina Karnie, TKW asal 

Magetan yang sudah menerbitkan buku kumpulan cerpen “Perempun Negeri 

Beton” yang juga sebagai Ketua Forum Lingkar Pena (FLP) Cabang Hong Kong. 

Menurut Bonari Nabonenar, salah seorang penggerak seni buruh migran, bahwa 

FBBMI ini akan menjadi wadah untuk memfasilitasi para buruh yang mengambil 

cuti dan hendak menggelar pentas seni atau kegiatan budaya lainnya di Indonesia. 

Forum ini juga akan menjadi wadah konsultsi TKW yang hendak menerbitkan 

                                                             
27 Bambang, “TKW Hong Kong Bentuk Forum Budaya Buruh Migran”, diakses dari 
http://www.antaranews.com/berita/79976/tkw-hongkong-bentuk-forum-budaya-buruh-migran, 
pada tanggal 20 maret 2012. 
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buku. Selain itu melalui forum ini juga sebagai media pembelaan atau advokasi 

kaum buruh migrant dan jembatan kegiatan budaya bagi mereka. 

Adanya forum atau komunitas yang dibentuk oleh TKW sendiri atau orang 

lain di Hong Kong sebagai wadah aktivitas TKW di luar kerja, juga diikuti oleh 

Maria Bo Niok. “Banyak sekali komunitas di Hong Kong, seperti komunitas 

menulis, komunitas teater dan sejenis itu. Tapi aku waktu itu hanya mengikuti 

acara-acara yang digelar oleh kawan-kawan, pun kalau pas libur.” 

Selain membentuk forum budaya, para TKW ini juga mengikuti kursus 

memasak dan bahasa. Mereka yang mengikuti kursus adalah TKW yang sudah 

bekerja di Hong Kong minimal empat tahun, bisa berbahasa Kontonis tingkat 

dasar untuk peserta kursus Bahasa Kantonis, libur pada Hari Minggu, dan sudah 

akan pulang ke Indonesia dalam waktu tidak lama dan belum pernah mengikuti 

kursus memasak atau kursus Bahasa Kantonis yang diadakan oleh KJRI-HK. 

 Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Hong Kong, 

yang mengadakan kegiatan ini, bahwa para TKW memiliki niat belajar yang 

tinggi. Terbukti dengan begitu banyak antrean yang mengikuti seleksi kursus 

memasak maupun Bahasa Kantonis. Tujuan dari pengadaan kursus ini adalah 

memberikan pemberdayaan bagi TKW di luar negeri. Dengan harapan TKW yang 

sudah memutuskan untuk pulang ke kampung halaman bisa menerapkan ilmu 

yang diperolehnya selama mengikuti kursus dan bisa menerapkannya di Tanah 
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Air. Dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri atau bisa menjadi pengajar 

Bahasa Kantonis di PJTKI yang tersebar di wilayah provinsi.28 

Maria Bo Niok sendiri pun, ketika menjadi seorang TKW di Hong Kong 

juga mengikuti kursus di hari libur kerjanya. Tidak hanya kursus bahasa dan 

komputer, ia pun juga mengikuti bela diri. 

“Kadang liburan tidak Hari Minggu makanya seringnya 
aku pakai kursus berbagi macam, memang mahal tapi 
nyatanya di Indonesia sendiri akhirnya ada gunanya. Waktu 
itu aku ikut kursus Bahasa Inggris, kursus Bahasa Cina 
Kanji, kursus komputer, ikut grup bela diri Korea 
taekwondo cheung do kwan.” 
 

Kegiatan rutin yang dijalani TKW selain menjadi asisten rumah tangga di 

Hong Kong adalah mendirikan perpustakaan. Seperti Lintang, salah satu TKW 

pendiri perpustakaan Bintang Al-Ikhlas (BAI) yang setiap minggunya menggelar 

buku-buku dan kegiatan mereka di Victoria Park. Perpustakaan BAI ini didirikan 

27 November 2011 di Victoria Park. Ide perpustakaan ini muncul saat banyak 

BMI “curhat” ingin membaca buku tapi tak mampu membeli. 

 Perpustakaan ini pun sering dikunjungi mahasiswa asing untuk bertanya-

tanya seputar BMI sabagai riset mereka. Mahasiswa asing ini umumnya meneliti 

Indonesia mulai dari TKW, kehidupan masyarakat Indonesia di Hong Kong, 

hingga tentang kebudayaan Indonesia sendiri. Tom Grudy, salah satu peneliti 

                                                             
28 Tina Weeska, “Ratusan BMI Ikut Kursus Memasak dan Bahasa”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/09/ratusan-bmi-ikut-kursus-memasak-dan-bahasa/, pada tanggal 27 
Desember 2013. 
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asing yang kerap mendatangi BAI untuk penelitiannya, bahkan membuat blog 

how wrong, yang membahas kehidupan para buruh migran di Hong Kong.29 

 Banyak pula para TKW di Hong Kong ini yang memanfaatkan waktu libur 

kerja dengan mencari penghasilan tambahan. Mereka berjualan soto, rawon, tas 

sulaman, sampai jamu di Victoria Park. Seperti Ira Resnawati, TKW asal 

Surabaya yang berjualan jamu sebagimana diberitakan pada 

www.bisniskeuangan.kompas.com.30 Setiap Hari Minggu, Ira dan empat 

karyawannya berjualan jamu dan mendapat pendapatan kotor hingga HK$ 7.000 

pada musim panas dan HK$ 5.000 pada musim dingin. Per botol jamu ukuran 

sekitar enam ratus milliliter dijual HK$ 25 atau setara dengan Rp 31.000. Ira 

mampu mengantongi laba bersih sekitar HK$ 3.000 per minggu, tiap 

karyawannya mendapat upah HK$ 300-400 per minggu. 

Dari jualan jamunya itu, ia menyewa tempat tinggal sendiri yang juga 

dijadikannya tempat produksi dengan biaya sewa HK$ 3.000 per bulan. Yang 

unik dan kreatif adalah cara Ira berjualan jamu. Untuk menarik konsumen, ia 

bergoyang ala pedangdut Inul Daratista. Sebenarnya, ada larangan bagi pekerja 

migrant untuk berjualan, untuk menyiasati ini, karyawannya memiliki tugas 

masing-masing, yakni bagian menawarkan jamu dan yang menerima pembayaran. 

Dari usahanya tersebut, Ira mampu membiayai orang tuanya berangkat 

haji, memodali suaminya usaha travel, membeli sebuah mobil, dan memiliki 

                                                             
29 Veby Mega, “Mahasiswa-Mahasiswa Asing Sering Mampir di Victoria Park”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/11/mahasiswa-mahasiswa-asing-sering-mampir-di-victoria-park/, pada 
tanggal 27 Desember 2013. 
 
30 Erwin Edhi Prasetya, “Tidak Selamanya Menjadi TKI”, diakses dari 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/03/13/02551360/Tidak.Selamanya.Menjadi.TKI, 
pada tanggal 27 desember 2013. 
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rumah berlantai dua. Ira juga tertarik membuka kos-kosan, usaha jamu, dan travel 

di Surabaya setelah tidak menjadi TKW. 

Selain Ira, TKW lainnya yang “nyambi” berjualan adalah Haryati. TKW 

asal Kebumen ini memanfaatkan hari liburnya pada Hari Minggu untuk membuat 

tas rajut. Sebuah tas rajutnya dijual seharga HK$ 200. 

3.2.2.3 Merayakan Hari Besar 

Para TKW merayakan Idul fitri bersama di Hong Kong pada Minggu, 11 

Agustus 2013. Pada acara perayaan tersebut, mereka berkisah bagaimana Idul 

Fitri membuat air mata mereka menetes saat keluarga di Tanah Air menelepon 

dan meminta maaf karena selama ini tak terlalu menghargai perjuangan TKW 

bekerja di Hong Kong demi keluarga. Pada perayaan tersebut, mereka berharap 

agar pada Idul Fitri selanjutnya, para TKW dapat menjadi gelas kosong yang 

inginselalu diisi air yang berguna bagi orang lain. Juga, menjadi kipas yang dapat 

memberikan keteduhan bagi orang yang sedang mengalami persoalan hidup. 

Sehingga akhirnya menjadi cermin yang selalu bisa melihat diri kepada Allah, 

untuk selalu beribadah dan dekat dengan Allah.31 

 Sedangkan pada Idul Kurban (15/10/2013), sekitar dua ribu muslim 

Indonesia di Hong Kong mengikuti solat Idul Adha berjamaah di lapangan rumput 

Causeway Bay. Pada perayaan tersebut, ada 148 hewan yang dikurbankan oleh 

muslim Indonesia termasuk TKW di Hong Kong, dan disalurkan ke Tanah Air. 

Tradisi sedekah hewan kurban ke Tanah Air, sudah berlangsung sejak beberapa 

                                                             
31 Maryam. M., “BMI Berbagi Kisah Haru dari Keluarga”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/08/bmi-berbagi-kisah-haru-dari-keluarga/, pada tanggal 27 Desember 
2013. 
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tahun. Pada Idul Adha tahun 2011, daging hasil penyembelihan hewan kurban 

dibagikan kepada penghuni shelter-shelter TKW di Hong Kong.32 

 Perayaan keagamaan lainnya yang dilakukan bersama oleh para TKW 

Hong Kong adalah perayaan Natal. Sejak awal Desember, perayaan Natal telah 

mulai diselenggarakan di berbagai gereja Indonesia di Hong Kong. Seperti halnya 

Susmiyati, TKW asal Blitar yang menikmati suka cita natal meski harus jauh dari 

keluarga. Berbagai cara juga dilakukan TKW lainnya untuk merayakan Natal. 

Seperti menyanyikan lagu-lagu natal (caroling) di lantai dasar WTC More, Hong 

Kong. Di sana mereka tampil menghibur semua pejalan kaki dengan menyanyikan 

berbagai lagu Natal dari pukul tiga hingga empat sore.33 

Selain perayaan keagamaan, para TKW juga merayakan hari kemerdekaan 

RI. Perayaan kemerdekaan RI tersebut digawangi oleh KJRI-HK. Berbagai lomba 

dan panggung gembira disajikan disana seperti lomba makan kerupuk, makan 

semangka, makan pisang, lari bawa kelereng, dan lomba bakiak. Acara tersebut 

banyak dihadiri TKW dan juga para WNI di Hong Kong untuk menjadi peserta 

lomba atau mengisi acara panggung gembira berdampingan dengan artis ibu kota. 

 Tujuan KJRI-HK mengadakan acara tersebut seperti yang dikatakan 

Konsul Sutrisno “tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk membangkitkan 

semangat seluruh WNI mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, dan juga 

supaya tetap semangat, jujur dan iklas bekerja di Hong Kong.” Dengan 

                                                             
32 Benu, “WNI Muslim Hong Kong Kurbankan 148 Hewan untuk Indonesia”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/10/wni-muslim-hong-kong-kurbankan-148-hewan-untuk-indonesia/, 
pada tanggal 27 Desember 2013. 
 
33 Veby Mega, “Ribuan WNI Natalan Bersama di HK”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/12/ribuan-wni-natalan-bersama-di-hk/, pada tanggal 27 Desember 2013. 
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diadakannya lomba-lomba tradisional agustusan, hal tersebut dapat mengingatkan 

semua WNI kepada budaya agustusan di Tanah Air.34 

3.2.2.4 Prestasi TKW di Hong Kong 

Selain beraktivitas, para TKW di Hong Kong ini juga berhasil mengukir 

prestasi, dan prestasi tersebut diantaranya menerbitkan enam belas buku fiksi 

kumpulan cerpen (kumcer), opini dan kisah nyata dengan dukungan dari FBBMI. 

www.antaranews.com35 memberitakan bahwa buku-buku yang terbit umumnya 

kumpulan cerpen yang dihasilkan secara bersama-sama, yakni FLP, Sanggar 

Kossta, nominator Lomba Cipta Cerpen BMI Hong Kong 2007. Untuk kumcer 

perorangan adalah karya dari Hartanti, Wina Karnie, Lik Kismawati, Etik Juwita, 

Andina Respati, Nadia Cahyani, Niswana Ilma, Nera Andianti, Isdiana, Eni 

kusuma, Tania Roos. Selain itu juga ada kumpuan kisah nyata dan kumpulan 

opini dari para TKW. 

 Menurut Bonari Nabonenar mengatakan bahwa penerbitan karya tersebut 

dilakukan sebagai upaya untuk terus mewadahi karya-karya TKW. 

Tulisan-tulisan para buruh migran tersebut adalah 
sumbangan kebudayaan yang tiada terkira harganya, karena 
selain dapat dinikmati sebagai karya seni sastra sekaligus 
juga merupakan sumber kajian budaya, khususnya 
berkaitan dengan problematika perburuhan. 
 

                                                             
34 Veby Mega, “Agustusan di Victoria Park”, diakses dari http://suara.com.hk/2013/08/agustusan-
di-victoria-park/, pada tanggal 27 Desember 2013. 
 
35 Bonari Nabonenar, “TKW di Hongkong Terbitkan 16 Buku”, diakses dari 
http://antaranews.com/berita/84471/tkw-di-hongkong-terbitkan-16-buku/, pada tanggal 20 Maret 
2012. 
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 Masih dari karya sastra yang ditulis TKW di Hong Kong, dalam berita 

yang berjudul “Karya TKW Hongkong Masuk 20 Cerpen Terbaik 2008”36 ada 

juga yang berprestasi karyanya masuk dua puluh Cerpen Terbaik Indonesia 2008 

dan diterbitkan dalam bentuk buku oleh PT Gramedia. Dialah Etik Juwita, TKW 

asal Blitar. Cerpennya yang berjudul “Bukan Yem” merupakan cerpen yang 

pernah dimuat di satu harian terkemuka Surabaya, yang akhirnya terpilih untuk 

diterbitkan buku bersama karya-karya penulis terkenal Indonesia lainnya. Dari 

prestasinya tersebut, Etik mendapatkan royalti sebesar Rp. 3,5 juta dari penerbit. 

 Selain berprestasi dalam bidang sastra, ada beberapa TKW di Hong Kong 

yang menjuarai kontes. Titik Rachma Wati, TKW asal Tulungagung menjuarai 

kontes pemilihan Miss Western Union 2013. Pemilihan Miss Western Union 

tersebut dihadiri oleh ribuan BMI yang sedang libur dan dilaksanakan di Victoria 

Park pada Minggu (1/9/2013). Zhakirra, panggilan akrab TKW yang sudah 

delapan tahun bekerja di Hong Kong ini mengaku aktif dengan kegiatan lomba 

peragaan busana. Ia menang setelah menyisihkan 23 peserta lainnya. Ia juga 

dinobatkan menjadi Miss Ambassador 2013 karena dialah yang paling banyak 

koneksi dan bisa membuktikan dan mengumpulkan paling banyak kwitansi bukti 

pengiriman uang ke Tanah Air melalui jasa pengiriman uang Western Union 

sebanyak 68 lembar kwitansi. Zhakirra juga mendapatkan hadiah dari Western 

Union dan kupon belanja senilai HK$ 550. 

 

 
                                                             
36 Suryanto, “Karya TKW Hongkong Masuk 20 Cerpen Terbaik 2008”, diakses dari 
http://www.antaranews.com/berita/86429/karya-tkw-hongkong-masuk-20-cerpen-terbaik-2008, 
pada tanggal 20 Maret 2012. 

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

http://www.antaranews.com/berita/86429/karya-tkw-hongkong-masuk-20-cerpen-terbaik-2008


97 

 

Tabel 4. 
Daftar Pemenang Kontes Kecantikan Miss Western Union 2013 

 
No. Kontes Kecantikan Miss Western Union 2013 

Kategori Pemenang Nama Pemenang 
1. Juara I Titik Rachma Wati (Zhakirra) 
2. Juara II Lilik Martinah 
3. Juara III Andesti 
4. Juara Harapan I Magdalena 
5. Juara Harapan II Muna 
Sumber: www.suara.com.hk37 

Prestasi TKW lainnya adalah menjuarai piala tata rias yang digelar oleh 

KJRI-HK. Oka Andika, nama panggilan dari Rini Astutik, TKW asal Bali 

menjuarai lomba tata rias pengantin Eropa. Selain itu ia juga dinobatkan sebagai 

“Best of The Best – The Grand Champion” (terbaik dari yang terbaik). Kegiatan 

yang diadakan pada Hari Selasa (28/8/2013) ini bertajuk “International BMI make 

up contest Hong Kog 2013-Mengepakkan sayap keyakinan dan terbang bersama 

impian mulia”. Menurut Fennya Farida, Kepala Sekolah Farida Professional 

Academy of Aesthetic, tujuan diadakannya lomba tata rias ini adalah untuk 

memberikan bekal keterampilan bagi TKW di Hong Kong agar kelak dikemudian 

hari bila sudah memutuskan untuk pulang kampung. 

Tabel 5. 
Daftar Pemenang Lomba Tata Rias Internasional 2013 

 
No. Lomba Tata Rias Internasional 2013 

Kategori Pemenang Nama Pemenang 
1. Tata Rias Pengantin Eropa: 

Juara I 
Juara II 
Juara III 

 
Oka Andika (Rini Astutik) 
Sandy Iput Nurjanah 
Ika Wido Hardini 

2. Gaun Malam:  
                                                             
37 Tina Weeska, “Titik Rachma Juarai Kontes Kecantikan”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/09/titik-rachma-juarai-kontes-kecantikan/, pada tanggal 27 Desember 
2013. 
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Juara I 
Juara II 
Juara III 

Bela Christina 
Pariyatun 
Lisa Sulistiani 

3. Pengantin Tradisional Indonesia: 
Juara I 
Juara II 
Juara III 

 
Tri Endah Muliarti 
Jami Nurohmah 
Wiwik Sugiati 

4. Kebaya Tradisional: 
Juara I 
Juara II 
Juara III 

 
Liskah 
Dianti 
Yayuk Indrawati 

5. Best of The Best – The Grand 
Champion 

Oka Andika (Rini Astutik) 

Sumber: www.suara.com.hk38 

 Ninik Handayani, TKW asal Banyuwangi dinobatkan sebagai jawara 

dalam kompetisi “The Next Top Model Contest 2013” yang dihelat pada Hari 

Minggu (22/9/2013). Pada kompetisi yang diselenggarakan oleh Hemat CSL di 

Queen Elizabeth Stadium, Ninik menyisihkan lima belas orang finalis lainnya. 

Dewan juri kontes tersebut adalah Sam Aryadi (Konsul Muda Penerangan Sosial 

Budaya KJRI), Alvin Lam dan Lidya dari CSL, Ryan „d‟masiv‟, Chintami 

Atmanegara, dan Heeju instruktur model asal Korea Selatan. 

Tabel 6. 
Daftar Pemenang Kontes Kecantikan The Next Top Model 2013 

 
No. Kontes Kecantikan The Next Top Model 2013 

Kategori Pemenang Nama Pemenang 
1. Juara I Ninik Handayani 
2. Juara II Maya Dian Sari 
3. Juara III Lestari Prihatin Arita 
4. Best Runaway Walk Award Halimah 
5. Best Pose Award Atik Pujiati 
Sumber: www.suara.com.hk39 

                                                             
38 Tina Weeska, “Oka Andika Borong Piala Lomba Tata Rias”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/09/oka-andika-borong-piala-lomba-tata-rias/, pada tanggal 27 Desember 
2013. 
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Ada juga Laili atau yang kerap disapa dengan nama Valent, TKW asal 

Cilacap, menjuarai kontes kecantikan Miss Migrant 2013 yang digelar oleh Dance 

In Freedom – Dance (DIF – Dance) pada Minggu (1/12/2013). Lomba-lomba 

yang diadakan antara lain Lomba Duo Dance, Tomboy Colourfull Executive, dan 

Pemilihan Miss Migrant 2013 dengan kostum gaun malam elegan. Eva Carlotta, 

koordinator acara, mengatakan “acara itu di samping untuk memperingati hari jadi 

DIF yang ke-6 juga untuk mempererat tali silaturahmi antar BMI di Hong Kong.” 

Tabel 7. 
Daftar Pemenang Kontes Kecantikan Miss Migrant 2013 dan Duo Dancer 

 
No. Kontes Kecantikan Miss Migrant 2013 dan Duo Dancer 

Kategori Pemenang Nama Pemenang 
1. Juara Miss Migrant 2013 Laili Valent 
2. Gaun Malam Elegan: 

Juara I 
Juara II 
Juara III 
Juara Favorit 

 
Laili Valent 
Yanti 
Yaya 
Candy 

3. Duo Dancer: 
Juara I 
Juara II 
Juara III 
Juara Harapan I 
Juara Harapan II 

 
Gankster Dancer 
Duo Seksi 
U Get Dance 
Kenzo Dancer 
Forever Dancer 

Sumber: www.suara.com.hk40 

 Sedangkan Siti Saniah atau yang biasa disapa dengan nama “Shan-Shan”, 

BMI asal Pangandaran menjuarai kontes kecantikan kategori Kebaya Glamour 

Internasional 2013 yang digelar Bicol Expres Assosiation Philippines-Hong Kong 

                                                                                                                                                                       
39 Netha Pramodany, “Ninik jadi „The Next Top Model 2013‟”, diakses dari  
http://suara.com.hk/2013/10/ninik-jadi-the-next-top-model-2013/, pada tanggal 27 Desember 
2013. 
 
40 Tina Weeska, “Laili „Valent‟ Juarai Miss Migran 2013”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/12/laili-valent-juarai-miss-migran-2013/, pada tanggal 27 Desember 
2013. 
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bekerjasama dengan International Top Model Group. Kontes kecantikan yang 

diadakan pada  Minggu (15/12/2013) tersebut diadakan dalam rangka menggalang 

dana bagi korban Topan Haiyan yang melanda Filipina. Acara yang berkolaborasi 

antara Indonesia dan Filipina itu juga diharapkan mempererat jalinan 

persahabatan di antara kedua komunitas tersebut. Lomba-lomba yang berlangsung 

di ajang tersebut adalah pemilihan “Miss Universe Hong Kong 2013”, 

“International Kebaya Glamour 2013”, “Mr Universe 2013”, “Mr & Ms AIM 

Global Earth 2013”. 

Tabel 8. 
Daftar Peserta Indonesia yang Memenangkan Kontes Kecantikan yang Digelar 

Bicol Express Assosiation Phillipiness-Hong Kong Bekerjasama dengan 
International Top Model Group 

 
No. Kategori Pemenang Nama Pemenang 
1. Juara Kebaya Glamour Siti Saniah (Shan Shan) 
2. Ms. Alluring Fitri Cinta 
3. Ms. Glowing Skin Galih 
4. Ms. Fabulous Alinda 
5. Ms. Charming Dian 
6. Ms. Gorgeous Afi 
7. Ms. Elegant Kevin 
8. Amazing Beauty Cindy 
9. Ms. Fantastic Beauty Fio Cakrawala 
10. Ms. Exotic Beauty Yusa 
11. Ms. Stunning Beauty Linda 
12. Juara III Kebaya Linda 
Sumber: www.suara.com.hk41 

 

 

 

                                                             
41 Tina Weeska, “Siti Saniah Juarai „Kebaya Internasional‟”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/12/siti-saniah-juarai-kebaya-internasional/, pada tanggal 27 Desember 
2013. 
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3.2.2.5 Fenomena Lesbi dan Nikah Sejenis 

Kisah TKW di Hong Kong tidak melulu mengenai sukses atau perjuangan 

gigih. Ada juga fenomena yang cukup mengejutkan, yaitu fenomena lesbi dan 

nikah sejenis. Hal tersebut diceritakan oleh Saiful Jazil dalam wawancara  

“Ada juga perilaku menyimpang di sana yaitu lesbi sampai 
dengan nikah sesama jenis. Ada yang perempuan 
menyerupai laki-laki, tomboy gitulah. Jadi kalau hari libur 
terutama mereka layaknya orang berpacaran, gandengan 
tangan, peluk-pelukan seperti itu…” 
 

Sumber www.news.detik.com42, menjelaskan fenomena lesbian memang 

dimulai dari munculnya anak-anak tomboy pada 1995-2000. Ketertarikan sesama 

jenis dimulai dari kebersamaan sejak dipenampungan PJTKI yang berlanjut saat 

bekerja di Hong Kong. Buruh migran Filipina juga menularkan budaya lesbian ini 

kepada para TKW lainnya. Selain itu ada juga yang memilih menjadi lesbian 

karena pernah disakiti laki-laki atau sampai mengalami kekerasan seksual oleh 

laki-laki. Ada juga TKW yang pacaran dengan orang Pakistan di Hong Kong, 

namun kebanyakan mereka hanya memeras TKW dan menghamili mereka, dan 

enggan bertanggung jawab. Pada akhirnya mereka kembali pada komunitas yang 

sejenis. 

 Menurut salah seorang TKW yang juga seorang lesbi mengatakan bahwa 

praktik hubungan sesama TKW di Hong Kong sudah menjadi tren dan bukan 

rahasia umum bagi mereka. Para pelakunya bahkan sudah sangat terbuka 

memperlihatkan kemesraan, dan siapapun yang mengetahui sudah 

                                                             
42 Fitraya Ramadhanny, “Catatan dari Hong Kong: Fenomena Lesbian Para TKI”, diakses dari 
http://news.detik.com/read/2007/08/21/073321/819456/10/fenomena-lesbian-para-tki, pada 
tanggal 20 Maret 2012. 
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memakluminya, bahkan ada yang membentuk komunitas lesbi. Tentang 

komunitas lesbi ini pun diakui oleh Bonari Nabonenar “…malahan ada 

komunitasnya juga. Yang mengemuka malah istilahnya TB (tomboy), otomatis 

pasangannya kan lesbi. TB untuk perempuan yang berperan sebagai laki-laki.” 

Berita lainnya yang ditulis www.nostalgia.tabloidnova.com43, menjelaskan 

bahwa di Victoria Park contohnya, yang menjadi salah satu tempat berkumpulnya 

para TKW di waktu libur, para pasangan lesbi ini bergerombol dan tanpa sungkan 

mempertontonkan kemesraan mereka. Para pasangan lesbi ini pacaran layaknya 

laki-laki dan perempuan. Yang menjadi laki-laki, berpenampilan layaknya 

seorang laki-laki, bercelana jins sobek-sobek bagian lutut, kaos longgar tanpa 

lengan, rambut pendek disemir dengan potongan asimetris bergaya harajuku, 

berjalan gagah dengan macam aksesoris, dan lain sebagainya. Sedangkan yang 

perempuan, berpenampilan layaknya perempuan biasa. 

 Ada beberapa dari pasangan lesbi yang menikah. Tania Roos, salah 

seorang TKW di Hong Kong yang juga penulis menjelaskan bahwa perkawinan 

lesbian awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun mulai 2007 mereka 

sudah berani terang-terangan. Mengenai proses pernikahan yang terang-terangan, 

mereka biasanya mengundang temannya menghadiri pernikahan dengan cara 

ditelepon atau undangan tertulis. Layaknya pernikahan pada umumnya, disana 

juga datangkan penghulu, dan yang menjadi penghulu juga seorang TKW yang 

orangnya tomboy. Meskipun pasangan ini resmi menikah, namun mereka tidak 

bisa hidup satu rumah, melainkan hidup di rumah majikannya masing-masing. 
                                                             
43 “Fenomena Lesbian TKW Indonesia di Hongkong: Ketika Sri Berganti Benny dan Siswati jadi 
Aziz”, diakses dari http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=13807, pada tanggal 20 Maret 
2013. 
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Biasanya mereka menyewa hotel untuk berkumpul pada hari-hari libur, lalu jika 

waktu jam pulang, mereka berpisah kembali.44 

 Bonari Nabonenar juga membenarkan bahwa adanya pernikahan yang 

dilakukan oleh pasangan TKW lesbi di Hong Kong ini. Namun, Etik Juwita, 

mantan TKW yang pernah bekerja di Hong Kong menjelaskan pada Bonari, tidak 

bisa memastikan pernikahan tersebut serius atau bahkan menjadi pasangan 

pengantin pada umumnya, menjalani hidup bersama selamanya.  

“Kalau pernikahannya ada juga, berbiaya cukup mahal, 
tetapi bahkan Etik Juwita yang sekian tahun berada diantara 
mereka tidak berani memastikan apakah itu pernikahan 
serius dalam pengertian sebenarnya, maksudnya pasangan 
pengantin akan menjadi hidup bersama yang panjang.” 
 

Menurut Saiful Jazil, mengenai TKW lesbi dan nikah sejenis ini, mereka 

hanya sementara. Jika kembali ke kampung halaman, mereka akan kembali 

menjadi perempuan pada mestinya. “Setelah saya konfirmasi ke teman-teman 

TKW sendiri, mereka yang seperti itu sebenarnya hanya sementara, dalam artian 

karena aslinya tidak seperti itu. Ketika kembali ke Indonesia ya mereka berubah 

lagi menjadi perempuan.” 

Bonari juga menduga bahwa sebagian besar TKW yang lesbi hanya 

sementara, dan ketika pulang ia normal menjadi seorang isteri pada umumnya. 

Namun ada juga beberapa dari orang tua TKW lesbi ini yang memaklumi dan 

menerima perubahan diri anaknya. 

“Saya punya teman facebook yang mengaku sebagai 
pasangan sejenis di Hong Kong, kalau menurut dugaan 
saya, sebagian besar mereka sifatnya temporer kalau pulang 

                                                             
44 Bambang, “Banyak TKW di Hong Kong „Nikah‟ Sesama Jenis”, diakses dari 
http://www.antaranews.com/berita/54943/banyak-tkw-di-hongkong-nikah-sesama-jenis, pada 
tanggal 20 Maret 2012. 
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kampung, mungkin perlu adaptasi lagi untuk bersama 
suaminya, tetapi akan bisa normal lagi. Kalau yang curhat 
itu mengaku bahwa orangtua mereka di kampung sudah 
tidak melakukan penolakan, sudah menerima kelesbian 
anaknya, walau tentu dengan sangat berat.” 
 

Mengenai fenomena lesbi, nikah sejenis, dan perilaku menyimpang 

beberapa TKW di Hong Kong, menggerakkan pihak Pemerintah Indonesia untuk 

mengadakan kegiatan motivasi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dijelaskan oleh Saiful Jazil. Pemprov Jawa 

Timur seringkali mengirimkan wirausaha Indonesia yang sudah sukses untuk 

memotivasi agar tidak selamanya menjadi TKW dan harus bisa mandiri berusaha. 

Ada pula kegiatan rutin Ramadan yang tiap tahunnya mengirim para pemuka 

agama dari Indonesia sebagai pengisi kegiatan Ramadan bagi TKW di Hong 

Kong. Tujuan dari kegiatan ini pun menurut Saiful Jazil adalah untuk meng-cover 

positif perilaku menyimpang para TKW agar tidak menerus. 

“Saya kira sangat perlu diadakannya kegiatan seperti ini 
karena melihat pergaulan atau pengaruh budaya mereka, 
lalu kemudian hidup di negara bebas bisa menjadikan 
mereka di luar batas. Jadi, kegiatan seperti ini tujuannya 
untuk meng-cover mereka kembali agar pengaruh buruk di 
sana tidak berkelanjutan menggerogoti anak-anak ini.” 
 

Konsulat Jendral RI di Hong Kong juga pernah mengadakan kegiatan 

workshop sebagai tujuan motivasi para TKW ini untuk berkegiatan baik. Hal 

tersebut diceritakan oleh Maria Bo Niok yang juga pernah menjadi pembicara 

pada acara di sana. 

“Pernah sekali aku diundang oleh konsulat jenderal (KJRI) 
Hong Kong selama empat hari untuk mengisi workshop 
dengan peserta ratusan anak TKW. Intinya aku disuruh 
ngomongin mereka atau memotivasi mereka. Alhamdulillah 
dengan terjunnya aku di wirausaha yang sering dimuat oleh 
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media Hong Kong, banyak sekali kawan-kawan yang 
termotivasi untuk pulang dan mendirikan usaha mandiri.” 
 

Hadirnya Maria Bo Niok pada acara tersebut adalah sebagai contoh TKW yang 

suksesdan bisa memanfaatkan apa yang didapat selama menjadi TKW dan 

diterapkan pada kehidupan diluar itu. Maria Bo Niok sendiri juga sudah banyak 

menerbitkan buku, dan menjadi pengusaha di kampung halaman selepasnya 

menjadi TKW. 

Perbedaan representasi pada analisis sisi lain kehidupan TKW adalah 

dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok, TKW 

memanfaatkan aktivitas diluar sebagai pekerja untuk memuaskan diri dan 

bersenang-senang, sedangkan pada media, TKW memanfaatkan libur kerja 

dengan kegiatan yang bermanfaat dan berkualitas yang menghasilkan prestasi. 

Namun ada pula sisi lain TKW yang buruk, berupa lesbi dan nikah sejenis. Dalam 

informasi media menyebutkan bahwa fenomena tersebut sudah marak terjadi 

khususnya melibatkan TKW di Hong Kong. Fenomena ini pun menjadi perhatian 

khusus para penyelenggara yang pada akhirnya selalu berupaya untuk tidak 

berkelanjutan. 

 

3.3 Pemaknaan atas Representasi TKW di Hong Kong dalam Cerpen-Cerpen 

pada Kumpulan Cerpen Majikanku Empu Sendok 

 TKW sebagai kelompok yang terikat dalam suatu sistem, tentunya tidak 

hanya bekerja untuk dirinya sendiri, akan tetapi keuntungan juga didapatkan oleh 

negara. Maka dari itu, adanya perlakukan buruk dari para majikan dan pihak 

penyelenggara, baik pemerintah ataupun agen penyalur, menggerakkan para TKW 

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



106 

 

ini kemudian melakukan pembelaan. Munculnya berbagai protes, kritik, dan 

sindiran oleh para TKW merupakan bentuk dari pembelaan tersebut. 

Kritik dan sindiran juga muncul dalam cerpen-cerpen pada kumpulan 

cerpen Majikanku Empu Sendok. Dalam cerpen “Cewek Pembangunan”, berisi 

tentang sindiran, yang dilakukan TKW kepada pemerintah. Pemerintah dianggap 

sebagai orang-orang yang pantas untuk diikuti oleh rakyatnya, sehingga ketika 

Presiden berhutang pun, rakyat boleh saja mengikuti jejaknya. Menurut TKW ini, 

toh dengan hutang juga bisa menjadi kaya. Bahkan Presiden sendiri memfasilitasi 

rakyat dengan program via Menteri Pemberdayaan Hutang Negara. Dengan 

fasilitas seperti itu artinya sah-sah saja rakyat melakukan hutang. “Program 

Pemerintah RI, via Menteri Pemberdayaan Hutang Negara benar-benar sukses. 

Slogan memasyarakatkan hutang dan menghutangkan masyarakat terwujud 

sudah.” (Rokhmatika, 2006: 13).  

Melalui program pemerintah tersebut, lalu mendorong para TKW di Hong 

Kong melakukan kredit bertaraf internasional. Bahkan kalau semakin sering 

kredit, mendapat hadiah dan imbalan yang menggiurkan juga. Inilah yang menjadi 

motivasi mereka, para TKW untuk semakin sering menjalankan kredit atau 

hutang. Bahkan tidak hanya sering melakukan kredit, apabila juga bisa 

memperkenalkan anggota baru sebagai pengutang, juga akan mendapat hadiah 

khusus. 

 Bagi TKW tersebut, tidak masalah melakukan kredit, berhutang pada 

kantor kredit, toh tujuannya untuk kebaikan juga, yaitu membangun rumah di 

kampong halaman. “Ceritanya kan, aku membangun rumah di kampung halaman. 
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Biar pembangunan cepat rampung, aku menggunakan jasa kantor kredit yang 

bertebaran di Hong Kong ini.” (Rokhmatika, 2006: 13). 

Pada cerpen ini terdapat sindiran yang ditujukan kepada mantan Presiden 

Soeharto. Dimana pada masanya menjadi presiden, ia melakukan hutang yang 

mengakibatkan kerugian pada Negara. Dengan hutangnya tersebut, lantas 

membuat dirinya cepat kaya, itulah anggapan TKW Hong Kong dalam cerpen 

“Cewek Pembangunan”. Dan bergegaslah dari banyak TKW tersebut juga 

melakukan hutang dengan memanfaatkan jasa kredit yang tidak lain pemerintah 

sendiri memfasilitasi. 

Apa yang dilakukan Presiden Soeharto yang berhutang, namun kaya dan 

sukses, kemudian menjadi inspirasi para TKW ini. Sampai-sampai ajaran 

hutangnya disejajarkan dengan ajaran Nabi Muhammad yang patut untuk diikuti. 

“Mending ikut ajaran Muhammad yang Soeharto, dengan pedoman hutang the 

best way to get your sucses, atau tangan di bawah tidak selamanya buruk!” 

(Rokhmatika, 2006: 14).  

Lihat saja kami yang notabene umat Muhammad S.A.W 
itu, kina 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). 

 
 Tidak hanya diikuti layaknya ajaran agama, namun ajaran hutang oleh 

Nabi Soeharto juga menjadi kebanggaan. Karena rasa bangga tersebut, lalu 

baiknya menjadi ciri khas budaya bangsa. Lebih mulia lagi, selalu menggunakan 

jasa kredit sebagai fasilitas hutang yang didirikan pemerintah untuk rakyatnya. 
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Karena dengan seringkali menggunakan fasilitas tersebut, maka rakyat akan 

mendapatkan kemudahan rezeki 

Kritik lainnya yang ditujukan kepada pemerintah juga terdalam cerpen 

“Mahasiswa Elit Khusus”. Jika dalam cerpen ”Cewek Pembangunan” menyindir 

Presiden Soeharto yang seringkali berhutang, dalam cerpen “Mahasiswa Elit 

Khusus” menyindir korupsi yang juga dilakukan Presiden Soeharto yang 

kemudian menjadi marak. Saking maraknya korupsi di Indonesia, menjadikan 

universitas untuk mendirikan jurusan perkuliahan baru, yaitu ilmu korupsi. 

Dalam perkuliah ilmu korupsi diajarkan ilmu hutang, ilmu tidak 

membayar hutang, ilmu mencuci uang, ilmu menyembunyikan uang hasil korupsi, 

dan ilmu bersih diri setelah melakukan korupsi. Para pengajar ilmu korupsi pun 

berasal dari orang-orang yang memiliki keahlian dalam hal berkorupsi. 

Dosen-dosen diambil dari bekas pejabat atau pensiunan 
tentara tinggi yang ahli korupsinya tidak usah 
dipertanyakan lagi. Ilmu-ilmu yang diajarkan semua berbau 
korupsi, dari ilmu hutang, ilmu tidak membayar hutang 
alias ngemplang, ilmu mencuci uang, ilmu 
menyembunyikan uang hasil korupsi dan ilmu bersih diri. 
(Rokhmatika, 2006: 67). 

 
Adapun tujuan didirikannya ilmu korupsi adalah untuk melestarikan 

korupsi yang dulu sempat populer dan dijalankan oleh Mbah Soeharto. Disana 

terdapat sindiran yang ditujukan pada Presiden Soeharto yang terkenal dengan 

kasus korupsinya. Dengan korupsi yang dilakukan, hanya negara yang merugi, 

bahkan pelaku korupsi bisa bersenang-senang menikmati hasil korupsi 

 Dengar-dengar jurusan ini sangat dibutuhkan dalam 
waktu sekarang dan masa mendatang, karena setelah raja 
korupsi Indonesia, Mbah Soeharto lengser, masyarakat 
sedikit sungkan dalam berkorupsi. Padahal, korupsi adalah 
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perbuatan yang wajar dan sangat menguntungkan. Dengan 
korupsi hanya negara yang bangkrut, kita bisa berleha-leha 
menikmati hasilnya. (Rokhmatika, 2006: 67). 
 

“Untuk memacu minat korupsi yang sangat vakum itu, maka dibukalah Jurusan 

Ilmu Korupsi dengan tujuan melestarikan budaya korupsi yang telah menjadi 

kepribadian bangsa Indonesia.” (Rokhmatika, 2006: 67). Korupsi tidak hanya 

menguntungkan bagi pelakunya, bahkan dengan keuntungan tersebut layaknya 

melestarikan korupsi dan dijadikan kepribadian bangsa. 

 Setelah lulus mengemban ilmu korupsi, kemudian mahasiswanya lahir 

sebagai elit khusus yang siap menggerogoti kekayaan negara. “Aku adalah 

seorang mahasiswa elit khusus yang dipersiapkan untuk menggerogoti kekayaan 

negara yang mulai mabruk ini.” (Rokhmatika, 2006: 69). 

Pada cerpen “Mahasiswa Elit Khusus”  ini berisi sindiran yag tertuju pada 

pelaku korupsi. Presiden Soeharto, yang di sana disebut sebagai Mbah Soeharto 

menjadi simbol pelaku korupsi di Indonesia. Kemudian lambat laun korupsi 

menjalar tidak hanya dilakukan satu orang saja, namun pada orang banyak. Oleh 

karena itu pantasnya menjadikan korupsi sebagai budaya Negara yang perlu 

dilestarikan. Untuk itu Negara mendirikan ilmu korupsi dalam perkuliahan di 

universitas. Tujuannya adalah mencetak generasi korup yang bekerja 

menghabiskan kekayaan negara. 

 Berbeda pada cerpen “Proposal”. Kritik TKW yang terdapat dalam cerpen 

“Proposal” ini berupa tidak berlakunya gelar kehormatan yang dijabat atau yang 

diterima oleh seseorang. Kisah yang terjadi pada cerpen adalah tertuju pada 

orang-orang yang memiliki gelar “H” pada namanya. Para TKW yang 
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meninggalkan sementara tanah air untuk bekerja, merasa tidak aman dan khawatir 

untuk kembali kerena seringkali diakali dan diperas oleh orang berkepentingan. 

“Kami bekerja di luar negeri hanya untuk sementara saja, jadi kami pasti pulang 

ke Tanah Jawa lagi. Lha, kami ingin ada perasaan tenang bila menginjak tanah 

kami, tidak ada rasa takut dan khawatir diakali atau diperas, Pak Kiai.” 

(Rokhmatika, 2006: 98). 

Orang yang seringkali memeras para TKW ini kebanyakan berembel “H” 

pada namanya.  

“Kami memang banyak melihat papan nama 
berembel-embel H, Pak, tapi tidak membuat kami nyaman, 
bahkan tambah ndredheg karena H itu lagi, kami, bukan 
kependekan dari haji, Pak tapi Harimau! Yang siap 
menerkam kambing dan kelinci seperti kami. (Rokhmatika, 
2006: 98). 

 
Gelar “H” yang sering dibubuhkan pada nama depan beberapa orang Indonesia, 

mengartikan kata “haji”, yaitu orang yang telah melaksanakan salah satu rukun 

ibadah Islam ke tanah suci. Haji juga dalam masyarakat Indonesia, dianggap 

sebagai orang yang dihormati. Tetapi bagi para TKW ini, “H” bukan lagi berarti 

orang yang patut disegani karena hormat, tetapi orang yang ditakuti. Bahkan 

mereka menyebut embel-embel “H” pada nama orang-orang tersebut bukan lagi 

“haji” melainkan “harimau” 

 Huruf “H” yang dibubuhkan pada nama hanya menjadi “alat” supaya 

terlihat baik karena mendapatkannya dari tanah suci, namun ketika kembali ke 

tanah Jawa, tabiat buruknya keluar lagi. 

“…setelah dibubuhkan huruf H di depan nama mereka. 
Tapi nyatanya di lapangan Pak Kiai? H itu Cuma isapan 
jempol, embel-embel dagang, biar tidak mengundang 
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curiga kalau tetap suka ngentit, biar tidak ketahuan kalau 
emang di timbangan karena punya perisai H itu Pak! 
Mereka bertindak begitu ya karena itu tadi Pak Kiai, karena 
mereka menganggap hanya Makah-lah tanah suci, sedang 
tanah Jawa itu hanya tempat dipijak dan dipancal semata-
mata, tidak berarti apa-apa, cuma tanah yang bernama 
Jawa. Jadi Tanah Jawa.” (Rokhmatika, 2006: 98). 

 
Maka dari itu, para TKW ini meminta agar dijadikannya tanah Jawa sebagai tanah 

suci layaknya Mekah, agar orang-orang segan melakukan keburukan. 

Para TKW ini juga berharap, tidak khawatir atau takut lagi jika kembali ke 

tanah Jawa, karena sudah menjadi tanah suci. “…Kalau orang Indonesia rame-

rame menunaikan ibadah haji ke Makah, Tanah Suci, maka setelah kelak pulang 

ke Tanah Jawa lagi tidak menganggap Tanah Jawa ini tanah kotor, Pak Kiai…” 

(Rokhmatika, 2006: 97). Kalau orang di tanah Jawa menganggap Jawa seperti 

tanah suci di Mekah, maka tidak terjadi hal seperti “memanfaatkan” embel-embel 

“H” pada bubuhan nama mereka. Toh semua orang Jawa sudah bertabiat baik 

layaknya seorang yang baru menunaikan haji di tanah suci. 

 Cerpen “Suramadur Bridge” mengisahkan tentang jembatan Suramadur 

yang memiliki sumber kekayaan. Sumber kekayaan tersebut berasal dari kotoran 

rakyat yang seringkali buang air besar di bawahnya. Kotoran tersebut kemudian 

berubah menjadi emas yang juga menjadi kekayaan negeri Antah Berantah. 

Mendapatkan hal demikian, menjadikan pemerintah negeri Antah Berantah 

mendirikan tempat buang air besar di bawah jembatan Suramadur, agar kotoran 

rakyat bisa berubah menjadi emas. Namun emas yang dihasilkan rakyat tersebut, 

dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingannya sendiri. Sehingga hanya 

pemerintahnya saja yang menjadi kaya raya, sedangkan rakyatnya tetap miskin. 
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 Melihat kejadian tersebut, lantas memunculkan keberanian pada diri 

rakyat Madur untuk mendobrak keculasan pemerintah negeri Antah Berantah. 

Mereka dengan berani memisahkan diri dari negeri Antah Berantah tersebut. 

“Maka jadilah Kerajaan Madur dibawah kekuasaan raja Soleh, bekas penjual sate 

Madur di ibukota.” (Rokhmatika, 2006: 117). 

Madur menjadi negara kaya yang tidak hanya memiliki garam sebagai 

kekayaan alamnya, namun lambat laun garam tersebut berubah pula menjadi 

emas. Terdapat pula gedung-gedung pencakar langit, dan alat transportasi modern 

di negara tersebut. 

Segera Madur menjadi negara maju di dunia, sehingga banyak orang yang 

ingin mempelajari segala tentang negara Madur. 

Bahasa Madur, segera masuk daftar yang paling 
diminati di Nusangsara, bahkan di luar negeri, di 
universitas-universitas bergengsi ada mata kuliah bahasa 
dan sastra Madur! Kerapan sapi? Ya, lomba lari bagi sapi 
segera popular seperti horse racing-nya Hong Kong, 
bahkan muncul pula mark six seperti di Hong Kong. 
(Rokhmatika, 2006: 118) 

 
Tidak hanya itu, Madur juga layaknya Negara tujuan lainnya seperti Hong Kong 

yang seringkali membutuhkan pengurus bayi. 

 Cerpen “Suramadur Bridge” mengkritisi pemerintah yang selalu 

mementingkan diri mereka sendiri. Seperti dalam hal memanfaatkan sumber 

kekayaan negara yang dihasilkan rakyat. Semestinya tidak hanya pemerintah yang 

kemudian menjadi kaya berkat kekayaan negara tersebut, tetapi rakyat yang juga 

bekerja keras layak mendapatkannya. Madur kemudian menjadi negara yang patut 

dicontoh karena baik dalam pemanfaatan sumber kekayaan negara. Kemudian 
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negara Madur yang dulunya menjadi bagian negeri Antah Berantah menjadi 

negara kaya di dunia. 

Kritik dan protes yang dilakukan para TKW khususnya di Hong Kong 

seperti yang diinformasikan oleh media adalah berupa sikap unjuk rasa atau 

demonstrasi. Sebagian besar kritik yang mereka suarakan ditujukan kepada pihak 

penyelenggara. Seperti berita yang ditulis pada www.merdeka.com45 bahwa 

ribuan TKW di Hong Kong berunjuk rasa menuntut penghapusan Kartu Tenaga 

Kerja Luar Negeri (KTKLN). KTKLN berbentuk smartcard microprocessor 

contactless dan menyimpan data digital TKW yang dapat di update dan dibaca 

menggunakan card reader. Dasar hukumnya UU No. 39 Tahun 2004, Pasal 62 

ayat (1): “Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen 

KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.” Namun pada penerapannya, para 

TKW ini menyatakan bahwa program tersebut menjadi ajang pemerasan bagi 

TKW. Karena pemerintah sendiri telah mengumumkan bahwa biaya KTKLN 

gratis, pada kenyataannya bisa sampai Rp 5juta dan tempat pembuatannya tidak di 

semua daerah. Tujuannya bagus, namun pelaksanannya bobrok dan koruptif. 

Pada 29 September 2013, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) berdialog dengan TKW yang menuntut penghapusan KTKLN.46 

Dalam dialognya, mereka membahas tingginya biaya penempatan, pemberlakuan, 

kontrak mandiri di Hong Kong, fungsi asuransi dari KTKLN dan KTKLN itu 

                                                             
45 Mohamad Taufik, “Tolak Kartu Identitas Kerja, Buruh Migran Demo di Victoria Park”, diakses 
dari http://m.merdeka.com/peristiwa/tolak-kartu-identitas-kerja-buruh-migran-demo-di-victoria-
park.html, pada tanggal 27 Desember 2013. 
 
46 Veby Mega, “BMI Dialog dan Demo Menakertrans”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/10/bmi-dialog-dan-demo-menakertrans/, pada tanggal 27 Desember 
2013. 
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sendiri. Tentang asuransi dan KTKLN, TKW mengusulkan agar proses 

pembuatannya dipermudah seperti pembuatan KTP Hong Kong sekali seumur 

hidup, tidak harus diperbaharui terus-menerus kerena proses pembuatannya masih 

sulit. Dan juga dengan data-data akurat, karena banyak PJTKI atau agen penyalur 

yang memalsukan identitas TKW di Tanah Air, jadi KTKLN dan asuransi tidak 

ada fungsinya. Menanggapi tuntutan para TKW tersebut, pihak kementerian 

berjanji akan melihat peraturan yang ada di Hong Kong tentang biaya penempatan 

dan menjamin kontrak mandiri segera diberlakukan. 

Mengenai KTKLN juga disebutkan Maria Bo Niok sebagai salah satu 

permasalahn yang disuarakan oleh para TKW di Hong Kong 

“..rata-rata yang selau menjadi sorotan kawan-kawan ya 
perlakuan pemerintah kita. Entah tentang KTKLN atau 
tentang diskriminasi di Bandara Soekarno Hatta, juga 
tentang bandara terminal empat Jakarta. Kalau di Hong 
Kong mereka jarang berkeluh kesah tentang paraturan, 
paling-paling tentang hak gaji yang minta dinaikkan. Itu 
mereka sering demo turun jalan dan akhirnya kini 
dikabulkan gaji naik berkat usaha mereka sendiri.” 

 
Selain KTKLN, para TKW di Hong Kong ini juga meyuarakan tentang 

diskriminasi di Bandara Soekarno Hatta. Sedangkan masalah hak-hak gaji yang 

diminta kenaikkannya, hal tersebut menjadi sering yang disuarakan. 

 Unjuk rasa TKW di Hong Kong lainnya adalah dalam hal menuntut 

keadilan untuk TKW korban penyiksaan, Kartika Puspitasari, yang menjadi 

korban penyikasaan oleh majikannya. Mereka juga menuntut pembenahan sistem 

dan aturan-aturan lain, baik peraturan Pemerintah Hong Kong maupun Pemerintah 

Indonesia.  
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 Menurut peserta aksi, Kartika adalah korban sistem perlindungan dan 

pelayanan yang buruk. Aturan yang mewajibkan buruh migran untuk live-in 

(tinggal di rumah majikan) sebagai salah satu akar yang menyebabkan 

penyikasaan tersebut. Inilah yang membuat Pemerintah Hong Kong tidak bisa 

memonitoring, apakah pekerja rumah tangga itu mendapat akomodasi yang baik 

dari majikan. Pemerintah Hong Kong juga tidak menyediakan system complain 

yang bagus. Dalam menuntut kasus-kasus kekerasan memerlukan proses yang 

cukup lama, akibatnya, banyak sekali korban kekerasan tidak berani menuntut. 

Terhadap Pemerintah Indonesia, para TKW ini berharap ada pembenahan yang 

lebih serius mengenai sistem perlindungan dan mekanisme migrasi.47 

 Permasalah yang menjadi kritik TKW di Hong Kong lainnya adalah 

permasalah hak-hak buruh. Menurut yang dijelaskan Saiful Jazil, bahwa TKW ini 

merasa kurangnya perlindungan terhadap mereka sebagai perempuan yang bekerja 

di luar negeri. Lambannya proses dan lemahnya hukum yang ada di Indonesia 

inilah yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap TKW ini sering 

berkelanjutan. Namun berbeda dengan Pemerintah Hong Kong yang selalu 

menanggapi dan segera menindak lanjuti permasalahan yang ada. 

Persoalan hak-hak buruh tersebut juga menjadi isu yang dibicarakan pada 

oraganisasi dunia PBB, dan ada beberapa TKW yang dikirim menjadi perwakilan. 

Menurut Bonari Nabonenar, pada acara ILO (international Labour Organitation) 

tersebut menolak adanya WTO (perdagangan manusia), membahas isu tentang 

pengupahan, perburuhan, dan sekitar masalah buruh lainnya. 
                                                             
47 Benu, “BMI Berunjuk Rasa Tuntut Keadilan untuk Kartika”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/09/bmi-berunjuk-rasa-tuntut-keadilan-untuk-kartika/, pada tanggal 27 
Desember 2013. 
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“…termasuk menolak WTO ada beberapa organisasi buruh 
di Hong Kong ada yang perwakilannya sempat dikirim dan 
turut berbicara pas ada acara ILO di New York… isu yang 
mereka angkat ya soal pengupahan, soal perburuhan, dan 
sekitar itu.” 

 
Seperti yang diberitakan pada www.suaramerdeka.com48, permasalah hak-

hak buruh ini juga menggerakkan organisasi TKW yang tergabung dalam 

Blacklist Bad Prctice Agency and Employer Alliance melakukan aksi, pada 

Minggu 7 Maret 2010 dalam peringatan Hari Perempuan Internasional. Mereka 

menuntut hak-hak demokratis sebagai pekerja perempuan, blacklist agen dan 

majikan pelanggar hukum, stop underpayment, pangkas biaya agen, dan cabut UU 

No.39/2004, ratifikasi konvensi buruh migran dan konvensi ILO tentang pekerja 

rumah tangga. 

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 
bahwa sampai tahun 2010, 2,67 juta BMI menyumbang 
sebesar 61 triliyun rupiah kepada kas negara. Potensi 
ekonomi itu, pada pemerintah pimpinan SBY dimuluskan 
dengan keberadaan UU No.39/2004 tentang Penempatan 
dan Perlindungan TKW di Luar Negeri dan rencana 
amandemennya, seperti yang tertuang dalam Inpres No.3 
Tahun 2006 tentang perbaikan iklim investasi, sebagai 
bentuk komitmen hutang Indonesia kepada lembaga 
keuangan internasional. 

 
 Mengenai peran Konsulat Jendral RI di Hong Kong (KJRI-HK) terhadap 

segala permasalah hak-hak buruh, menurut Saiful Jazil, peran KJRI-HK sangat 

baik dalam membela hak-hak TKW di Hong Kong. Karena memang ada 

terkadang lambat dalam menangani permasalah tersebut, dengan alasan ada 

beberapa masalah yang menjadi prioritas kerja.   

                                                             
48 Wisanggeni, “BMI Minta Perlindungan yang Layak dari Pemerintah”, diakses dari 
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/03/07/48703, pada tanggal 1 Mei 2012. 
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“Peran yang saya lihat di sana sangat bagus membela hak-
hak anak itu. Di sana sudah campur baur, ada kepentingan 
yang teman-teman advokasi dari TKI sendiri di luar Konjen 
ada yang tujuannya bisnis, membela tetapi harus ada timbal 
baliknya dan itu memang betul-betul diperjuangkan tetapi 
butuh support.” 
 

Protes terhadap kenaikkan harga harga dan BBM di dalam negeri juga 

disuarakan oleh para TKW ini. Ribuan TKW di Hong Kong menolak kedatangan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sana. Aksi solidaritas TKW dari 

berbagai negara antara lain Filipina, Korea, Singapura, dan orang-orang Hong 

Kong sendiri digelar di depan kantor pemerintahan Hong Kong sejak kedatangan 

Presiden SBY (13/3/2012). Tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah tolak 

kenaikkan BBM dan wujudkan perlindungan sejati terhadap buruh migran. Para 

TKW kecewa atas sikap Presiden yang anti buruh migran dan anti rakyat. Dan 

selalu menunjukkan sikap apatis dan tidak peduli terhadap rakyat kecil dengan 

menaikkan BBM pada April 2012.49 

 Aksi protes yang dilakukan para TKW di Hong Kong ini tidak selalu 

demonstrasi turun ke jalan. Seperti yang dilakukan para TKW yang tergabung 

dalam organisasi-organisasi non pemerintah pada Minggu (4/8/2013) yang 

menggelar aksi tausiyah dan doa bersama di depan KJRI-HK.50 Mereka 

memprotes kenaikkan harga di Tanah Air. Menurut mereka, kenaikkan harga 

bahan pokok membuat banyak TKW di Hong Kong terpaksa mengirim uang lebih 

                                                             
49 “Ribuan TKI Tolak Kehadiran SBY”, diakses dari 
http://makassar.tribunnews.com/2012/03/26/ribuan-tki-hong-kong-tolak-kehadiran-sby, pada 
tanggal 1 Mei 2012. 
 
50 Veby Mega, “BMI Akui Terpaksa Kirim Uang Dobel”, diakses dari 
http://suara.com.hk/2013/08/bmi-akui-terpaksa-kirim-uang-dobel-2/, pada tanggal 27 Desember 
2013. 
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banyak dari tahun sebelumnya demi menutupi kebutuhan keluarga di Indonesia. 

Jika biasanya para TKW ini mengirim HK$ 1.000 menjadi HK$ 2.000, bahkan 

HK$ 3.000. mereka menyatakan bahwa terpaksa mengirim uang berlebih untuk 

menutupi kebutuhan keluarga akibat naiknya harga pangan menjelang lebaran, 

kebutuhan uang seragam untuk tahun ajaran baru, serta rendahnya harga jual hasil 

panen dan ternak dari petani dan peternak. 

Protes atas kecurangan pihak penyelanggara mengenai standar gaji, tidak 

luput dari yang disuarakan TKW di Hong Kong. Menurut berita yang dimuat pada 

24 juli 2009 oleh www.kompas.com,51 Sringatin, selaku Ketua Indonesia Migrant 

Workers Union (IMWU) mengungkapkan 

BMI pada dasarnya berhak menerima gaji minimum HK$ 
3.580 (Rp 4,7 juta) per bulan. Namun TKW kerap 
menerima gaji tidak sesuai dengan nilai yang tertera dalam 
slip gaji. Sedikitnya tiga puluh persen dari 22.000 BMI di 
Hong Kong menerima gaji lebih rendah dari standar yang 
ada. Banyak BMI yang hanya menerima 1.800 – 2.000 (Rp 
2,3 juta – Rp 2,6 juta) per bulan. 
 

 Praktik ini terjadi karena oknum agen pekerja asing dan PJTKI 

memperlakukan mereka sebagai komoditi berdasarkan kualitas A dan B. TKW 

berkualitas A mendapat gaji penuh dan mereka yang berkualitas B dipaksa 

menerima gaji dibawah standar. IMWU menuntut pemerintah memasukkan agen 

pekerja asing dan PJTKI nakal tersebut dalam daftar hitam. Adapun proses hukum 

terhadap majikan yang membayar gaji di bawah standar tidak berjalan sesuai 

harapan. 

                                                             
51 Ham, “TKI di Hongkong Masih Digaji di Bawah Standar”, diakses dari 
http://qrc.kompas.com/web/site/story/110/705, pada tanggal 1 Mei 2012. 
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 Mengenai pembagian gaji TKW di Hong Kong berdasarkan kualitas kerja 

mereka juga diceritakan Bonari Nabonenar 

“… kebetulan ada pula teman di PT yang mengirim TKW 
ke luar negeri, calon TKW itu seperti kentang 
dikelompokkan mutu A, B, C… umpama diklasifikasi, 
mutu A masuknya biasanya Hong Kong atau Taiwan, 
dibawahnya Singapura, kalau sudah Malaysia, Timur 
Tengah…” 

 
Hong Kong pada penjelasan Bonari termasuk negara yang menginput mutu kerja 

TKW yang berkualitas A. 

 Jika para TKW ini ingin bekerja di Hong Kong, namun tidak memiliki 

mutu kualitas A, mereka akan sulit bekerja di sana, dengan klasifikasi yang dibuat 

pihak agen sendiri. 

“Kalau syarat mutu ABC-nya tadi gak masuk, akan susah 
masuk Hong Kong. Secara periodik pihak agensi Hong 
Kong akan mendatangi PT yang ada di Indonesia, calon 
TKW dibariskan, dan si agen itu memilih dari barisan itu, 
tingal nanti mengkonfirmasi dengan pengelola PT apakah 
bahasanya sudah bagus, dan lain-lain.” 

 
Mengkritisi hal tersebut menggerakkan para TKW mendesak Pemerintah 

Hong Kong untuk memasukkan soal pembantu asing dalam rancangan undang-

undang upah minimum. Menurut Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati), BMI 

berpengalaman kerja tentu dibayar lebih mahal dari mereka yang baru bekerja di 

Hong Kong. Apabila terjadi pelanggaran kontrak, upaya pemerintah untuk 

menertibkan dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik penempatan dan 

perlindungan TKW di Hong Kong. 
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