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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan  

Melakukan representasi terhadap sesuatu berarti seseorang dituntut untuk 

“melihat” sesuatu tersebut dari sudut pandang yang baru. Ketika melakukan 

represetasi terhadap stereotype, secara tidak langsung dituntut untuk menemukan 

suatu kebaruan. Itu pula terjadi pada TKW di Hong Kong dengan segala 

kehidupannya. Salah satu stereotype masyarakat Indonesia yang terbentuk selama 

ini adalah tindakan kriminalitas oleh pihak penyelenggara, majikan bahkan TKW 

itu sendiri. Hal tersebut terbentuk berdasar informasi oleh media yang seringkali 

memberitakan kasus kejahatan oleh atau kepada TKW bahkan sampai dengan 

tindak pidana. Lalu dengan munculnya karya-karya sastra yang berkisah tentang 

TKW di Hong Kong, khususnya kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok, 

menghadirkan sudut pandang baru masyarakat Indonesia dalam memandang 

TKW. Karena dalam kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok tidak hanya 

mengisahkan kriminal secara keseluruhan. 

Untuk memperluas stereotype yang baru tersebut diperlukan media-media 

yang lain yaitu media berita online dan pengalaman empiris. Media tersebut 

dipilih karena awal tercipta stereotype terhadap TKW itu sendiri sebagian besar 

berdasarkan informasi yang diberitakan oleh media. Pengalaman dengan majikan, 

sisi lain kehidupan TKW di Hong Kong, dan kritik sosial yang dilakukan oleh 

TKW di Hong Kong adalah jabaran dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen 
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Majikanku Empu Sendok yang menjadi batasan dalam mencari informasi pada 

media. 

Berdasarkan ketiga penjabaran yang didapat, hanya sebagian kecil saja 

yang menginformasikan atau mengisahkan tentang kriminal, dan hal tersebut 

terdapat pada analisis pengalaman dengan majikan. Pengalaman dengan majikan 

yang terdapat dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu 

Sendok tidak dijadikan tema besar, hanya ada beberapa perlakuan buruk dari 

majikan yang bisa saja dialami oleh semua TKW. Sedangkan berita kriminal pada 

media tidak hanya dilakukan oleh majikan saja, tetapi juga oleh TKW itu sendiri, 

meskipun niatan awal TKW ini bukan untuk kejahatan seperti berita tentang 

seorang TKW yang memberikan urin pada air minum majikan. 

Selama ini masyarakat juga menilai bahwa TKW di luar negeri hanya 

bekerja saja. Terdapatnya analisis sisi lain kehidupan TKW di Hong Kong 

membuktikan bahwa TKW di luar negeri tidak selalu bekerja, namun ada pula 

aktivitas-aktivitas yang prestatif. Adanya pemberitaan beberapa TKW yang 

memenangkan lomba dan produktif dalam berkarya sastra, dikuatkan dengan 

pengalaman empiris oleh Maria Bo Niok. Waktu libur yang didapat selalu diisi 

dengan kegiatan seperti kursus bahasa dan lain sebagainya. Selain itu juga 

bakatnya sebagai penulis dimanfaatkan untuk mengisahkan TKW dalam tiap 

karyanya. Bahkan kesuksesannya dalam hal mengumpulkan penghasilan selama 

menjadi TKW, juga dimanfaatkannya saat kembali ke Indonesia untuk 

berwirausaha. 
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Selain yang berkaitan dengan kegiatan prestatif TKW, ada pula aktivitas 

buruk yang dilakukannya selama bekerja di luar negeri. Budaya hedonis yang 

dimiliki oleh negara tujuan seperti Hong Kong, menjadikan para TKW ini terbawa 

pengaruh. Karakteristik orang Indonesia yang berbudaya timur dan memiliki 

keyakinan pada agama, sedikit demi sedikit mulai hilang dan tergantikan dengan 

kehidupan malam, pergaulan bebas, sampai dengan hubungan sesama jenis. 

Selain itu masyarakat menilai bahwa suatu hal klasikal orang yang bekerja 

sebagai buruh memiliki strata sosial yang rendah. Bahkan kedudukan strata sosial 

itupun dibuktikan dengan pemberitaan tentang TKW yang tidak berdaya dengan 

perlakuan kasar dan tindak kriminal yang dilakukan majikan atau penyelenggara. 

Di sisi lain dengan melihat kondisi itu, mereka justru memperlihatkan 

kecerdasannya dengan menciptakan kritik seperti dalam cerpen-cerpen pada 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok. Seperti yang dikisahkan dalam cerpen 

“Proposal”, tokoh Aku sebagai TKW pada cerpen tersebut mengritisi kondisi 

negara Indonesia yang tidak lagi nyaman untuk ditinggali, kerena banyak dari 

orang Indonesia yang memanfaatkan gelar kehormatan yang disandang untuk 

membodohi rakyat. 

Status sosial dan anggapan negatif yang diterima oleh para TKW 

sepertinya berbanding terbalik dengan label sumber devisa negara. Sebagai 

sumber devisa negara dan perempuan pekerja seharusnya kesejahteraan hidup 

didapatkan oleh TKW. Namun, kecurangan pihak penyelenggara dan lambannya 

kinerja dalam mengatasi tindak kriminal terhadap TKW masih saja terjadi. Hal ini 

yang mendorong solidaritas sesama TKW, yang dianggap berstatus sosial rendah 
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itu, membentuk kelompok pembela hak-hak mereka seperti Indonesian Migrant 

Workers Union (IMWU) dan lainnya. 

 

4.2 Saran 

a. Bagi masyarakat luas, mencerna informasi tidak hanya melalui satu sisi. Perlu 

adanya upaya untuk mendapatkan informasi yang valid agar ada keutuhan 

pada informasi yang didapatkan. 

b. Bagi pelaku sastra, terutama sastra TKW, berharap dapat selalu pada 

eksistensinya. Karena faktanya orang yang terlibat dalam karya-karya sastra 

TKW adalah mereka yang memiliki hubungan empiris dengan kehidupan 

TKW yang sebenarnya. Agar supaya masyarakat mendapatkan informasi yang 

benar dari orang-orang yang terlibat langsung meskipun dalam bentuk karya 

fiksi. Selain itu juga, bagi TKW penulis, diharapkan dapat selalu memperbaiki 

kualitas karya agar karya sastra TKW ini dapat sejajar dan prestisius di 

kalangan sastra pada khususnya. 

c. Bagi media pemberitaan, agar dapat menjadi penghubung dan memberikan 

informasi yang benar kepada masyarakat luas. Karena tidak semua 

permasalahan atau kehidupan TKW di luar negeri dapat terjangkau di dalam 

negeri. 

d. Bagi para peneliti sastra. Objek penelitian ini diangkat dari kumpulan cerpen 

Majikanku Empu Sendok yang menitik beratkan pada representasi kehidupan 

TKW di Hong Kong. Tetapi di dalamnya masih terdapat permasalahan yang 

memungkinkan adanya penelitian selanjutnya. 
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