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LAMPIRAN 2 
 
HASIL WAWANCARA 
 
Biodata Narasumber I: 
Nama  : Bonari Nabonenar 
Tanggal Lahir : Trenggalek, 1 Januari 1964 
Telp.  : 0818374138  
Email/blog/facebook : 

bonarine@gmail.com/www.bonarine.blogspot.com/Bonari Nabonenar 
Pendidikan terakhir : 

S1 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP  Surabaya (lulus 
1987) 

Prestasi : 
Menggagas dan menggelar Kongres Sastra Jawa (Solo, 2001) dan 
menerima Hadiah Rancage untuk aktivitasnya di Sastra Jawa (2010) 

Karya-karya : 
- Cinta Merah Jambu (kumpulan cerpen, JP-BOOKS, 2005) 
- Semar Super (Alfina, Surabaya, 2006) 
- Mimpi dan Badai (novel, Logung Pustaka, 2006) sebelumnya dimuat 

secara bersambung di Jawa Pos (1995) 
Aktivitas sekarang : 

- Penyunting Majalah Peduli (terbit di Hong Kong sekali dalam sebulan) 
- Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Trenggalek 
- Sekretaris OPSJ (Organisasi Pengarang Sastra Jawa) 

 
Hasil Wawancara: 
1. Berdasarkan kisah yang biasa diceritakan para TKW kepada bapak, 

bagaimana perlakuan para majikan, baik yg diskriminatif atau kebaikannya? 
Soal itu menariknya aku punya sumber orang Hong Kong asli yang kebetulan 
sangat fasih berbahasa Indonesia, mengimpor ke Hong Kong barang-barang 
kebutuhan dari Indonesia. Dan diamini beberapa kawan yang TKW, 
sebenarnya mereka risih disebut TKW, mintanya disebut BMI: Buruh Migran 
Indonesia, bahwa setidaknya ada tiga tipologi majikan: pertama, keluarga 
muda dan educated, cenderung egaliter. Kedua, keluarga tua yang cenderung 
konservatif, biasanya feodalistik. Ketiga, keluarga ekspatriat (orang asing yg 
tinggal di Hong Kong) biasanya egaliter, dan bahasa keseharian dengan 
pembantu Bahasa Inggris. BMI yang menurut saya lebih beruntung kalau 
dapat majikan "orang asing" (ekspatriat) itu, contohnya Etik Juwita yang kini 
sudah purna dan sudah sekian semester di Sastra Inggris Universitas Gajayana 
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di Malang mereka bisa memperlancar Bahasa Ingggrisnya, sedang Bahasa 
Kantonis mereka pelajari dari teman waktu hari libur. 
 

2. Tentang majikan yang berdasarkan tiga poin itu apa memang seperti itu atau 
relatif berdasarkan karakter? 
Karakter juga mestinya berperan, tetapi itu sudah jadi semacam kesimpulan 
tanpa penelitian resmi. Secara kasuistis, tentu ada saja kasus kekerasan 
misalnya, yg pelakunya adalah majikan dari kategori keluarga muda. 
 

3. Contoh kasus kekerasannya apa saja? 
Dari melukai mental, dengan kata-kata, amarah, hingga fisik. Kawan dari 
ATKI-HK bisa bercerita panjang soal ini kukira ada yang makan pun dijatah 
seperti kucing, volumenya sedikit, tidak diberi jatah hari libur, bayaran 
dibawah standar, dan seterusnya. Lalu bagi TKW yang baru kenal Hong 
Kong, ancaman interminate (pemulangan) biasanya sangat menakutkan kalau 
majikan marah dan menyebut istilah tersebut, itu teror mental bagi si TKW, 
karena begitu berangkat ke Hong Kong ia serta-merta berstatus berutang 
sekitar Rp 21 juta ke perusahaan pengerah jasa tenaga kerjanya. 
 

4. Masalah jam libur bekerja, apakah sudah diatur berdasarkan agen sendiri atau 
dari majikan, bagaimana? 
Ada di surat perjanjian kontrak dan bahkan diatur dalam buku panduan yang 
diterbitkan Depnaker-nya Hong Kong, tetapi akses untuk memiliki buku itu 
biasanya yang dirintangi, misal dengan menggeledah TKW yang baru masuk 
rumah majikan. Sedangkan saat penandatanganan kontrak biasanya TKW 
tidak teliti. Aturan hari libur adalah sehari dalam sepekan, sebagian besar hari 
minggu, tetapi bisa diganti hari lain ditambah hari libur nasional. Hari libur 
nasionalnya Hong Kong dibagi dua, yang TKW ikut dapat libur, di luar yang 
sehari dalam sepekan tadi, dan tanggal merah yang tidak berlaku bagi TKW. 
Saya tidak tahu mana yang TKW ikut libur dan tidak itu kalau harus 
menyebutkan contohnya. Tetapi saat Idul Adha dan Idul Fitri setahu saya 
sebagian besar TKW di Hong Kong dapat libur, sehingga Taman Victoria 
yang dipakai salat berjamaah itu mendadak jadi lautan jilbab. 
 

5. Terkait kegiatan TKW diluar kerja bagaimana, komunitas atau kesibukan 
lainnya? 
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 
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yang ini sebenarnya illegal, jadi pedagang asongan, jual pulsa, air mineral, 
bahkan juga jualan rujak. 
 

6. Terkait beberapa berita dan artikel tentang perilaku menyimpang para TKW 
seperti lesbi atau nikah sejenis, bisa Pak Bonari jelaskan? 
Ada memang, malahan ada komunitasnya juga. Yang mengemuka malah 
istilahnya TB (tomboy), otomatis pasangannya kan lesbi. TB untuk perempuan 
yang berperan sebagai laki-laki. 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. Saya punya teman facebook yang mengaku sebagai 
pasangan sejenis di Hong Kong, kalau menurut dugaan saya, sebagian besar 
mereka sifatnya temporer kalau pulang 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. Hong Kong sangat lengkap, dari yang paling alim sampai yang paling 
liar. Baru saja belasan TKW tertangkap di diskotik kawasan Wan Chai kasus 
narkoba dalam beberapa hari belakangan ini. Hong Kong adalah negara bebas, 
bahwa sebagian besar TKW berangkat dengan masalah yang kompleks. 
 

7. Pengaruh budaya di Hong Kong atau memang permasalahan dari diri mereka 
sendiri? 
Ya. Ketika saya di Hong Kong, malam-malam jalan-jalan di Victoria Park, di 
tengah lapangan rumput, dalam keremangan tampak jelas pasangan laki dan 
perempuan sudah dalam posisi seorang menindih yang lain, dan tanpa 
mengetahui persisnya siapa. Kata teman saya, orang-orang, termasuk warga 
Hong Kong pasti dalam pikiran mereka berkata kalau bukan Philipine ya 
Indonesia. Sebagian besar TKW yang memiliki kekasih laki-laki di Hong 
Kong, laki-lakinya PKS (Pakistan). 
 

8. Kalau dari orang-orang Hong Kong sendiri menilai perilaku TKW yang 
seperti itu gimana, sudah wajar atau justru hal yang negatif dimata mereka? 
Sepertinya mereka cuek. Remaja seumuran SMA di sana, berciuman bibir di 
pagar atau bersandar di dinding di keramaian orang lalu-lalang sudah biasa. 
Tetapi di rumah, majikan yang baik akan menasihati pembantunya, kalau 
pulang belilah sawah, ada ladang atau sawah yang bisa dikerjakan lebih 
penting daripada membangun rumah bagus dan seterusnya Ada juga yg lucu, 
menanyai pembantunya, apakah di negerimu ada restoran bagus seperti ini? 
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jadi, sebagian warga Hong Kong yang tidak pernah ke Indonesia, mengira 
Indonesia ini primitif, ndesa semuanya, tidak punya gedung pencakar langit. 
 

9. Pak Bonari sudah berapa kali ke Hong Kong? 
dua kali 2005 dan 2007 masing-masing selama lebih kurang dua pekan. 
 

10. Benar tidak pak menjadi TKW di Hong Kong lebih banyak enaknya 
ketimbang menjadi TKW di negara lain? 
Benar, walau masih saja ada kasus kesewenangan majikan, tetapi hukum di 
Hong Kong juga tampaknya lebih bagus. Hong Kong tidak pernah ragu 
menghukum majikan yang terbukti bersalah. Ada beberapa kasus yang TKW-
nya dapat ganti rugi, selain majikannya masuk penjara dalam hal upah, 
sepertinya Hong Kong juga lebih baik atau bersaingnya mungkin dengan 
Taiwan. Saya pernah masuk PT, kebetulan ada pula teman di PT yg mengirim 
TKW ke luar negri, calon TKW di PT itu seperti kentang dikelompokkan 
mutu abc. Umpama diklasifikasi, mutu a masuknya biasanya Hong Kong atau 
Taiwan. Di bawahnya ada Singapura, kalau sudah Malaysia, Timur Tengah, 
biasanya, secara umum, pilihan belakangan. Kecuali, karena alasan tertentu 
memang dari awal TKW-nya yang memilih ke Malaysia atau Timur Tengah. 
Misalnya, alasan yang berkaitan dengan keagamaan karena sebagai orang 
belum berpengalaman, membayangkan akan susah kalau tidak di Malaysia 
atau di Timur Tengah yang islami. Praktiknya memang di Hong Kong ada 
majikan yang melarang pembantunya solat. Salah satu alasannya terutama 
pada malam hari, takut melihat tubuh dibalut rukuh, mungkin mengingatkan 
mereka pada hantu-hantu seperti di film-film mandarin itu. 
 

11. Jadi calon TKW ini bisa memilih negara tujuan, begitu? 
Iya, tetapi 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, 
tinggal nanti mengkonfirmasi dengan pengelola PT apakah bahasanya sudah 
bagus, dan lain-lain. 
 

12. Ketika ditampung di agen atau tempat pelatihan, mereka mengeluarkan uang 
ya pak, seberapa besar? 
Itu tidak banyak, yang banyak adalah yang terhutang oleh mereka sebelum 
direvisi, satu orang bisa kena 21 bahkan ada yg sampai 24 juta rupiah itu nanti 
dipotong gaji selama tujuh bulan. 
 

13. Dari tuntutan pada saat demonstrasi, apa saja yang mereka suarakan? 
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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 atau mana saya lup. Hampir tiap minggu ada demo kadang mereka 
bergabung pula dengan warga lokal yang di demo pemerintah Hong Kong, 
dan sering juga demo di depan KJRI isu yg mereka angkat ya soal 
pengupahan, soal perburuhan, dan sekitar itu. 
 

14. Tanggapan yang di demo bagaimana, apakah ada jalan keluarnya atau lalu 
saja? 
Kadang ada impact-nya soal kenaikan upah misalnya. Seperti juga demo di 
Indonesia. 
 

15. Tentang perhatian pemerintah Indonesia atau Hong Kong terhadap TKW, 
bagaimana? 
Sepertinya pemerintah hanya melihat mereka semata-mata sebagai pengeruk 
devisa, belum terlihat nyata peran pemerintah memperkuat komunitas-
komunitas kreatif di kalangan TKW Hong Kong. Padahal, misalnya, mereka 
bisa pula berperan sebagai duta budaya. 

Wawancara dilakukan pada 10 Oktober 2013 melalui media chat facebook.
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Biodata Narasumber II: 
Nama : Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag 
Alamat : Jl. Jemur Wonosari Gg III no.3 Surabaya 
Telp. : 08123176756/03171482126 
Email : LubnaLukLuk@yahoo.com 
Pendidikan terakhir : 

S3 Islamic Studies IAIN Sunan Ampel Surabaya 
Profesi : 

Wakil Dekan I dan Dosen pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Sunan Ampel Surabaya 

Hasil Wawancara: 
1. Bapak sudah berapa kali ke Hong Kong? 

Saya dua kali ke Hong Kong 2011 dan 2012 dan masing-masing satu minggu. 
Itu semua saya dengan tim Pemprov Jatim pada Bulan Ramadan. 
 

2. Bagaimana perlakuan para majikan terhadap para TKW di Hong Kong, baik 
yang sifatnya kebaikan atau diskriminatif? 
Ada dua kondisi yang dialami antara TKW dengan para majikan, tergantung 
nasib. 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 dari majikan maka kondisi yang seperti ini 
mereka sangat kerasan lagipula gajinya besar untuk skala seorang pekerja 
rumah tangga gajinya rata-rata 4.500 sampai 5.000 dolar kurs Singapura, satu 
dolarnya 1.500 kalau dikalikan 4.500 atau 5.000 berarti lima juta lebih untuk 
per bulannya. Jadi mereka bias melakukan suatu kegiatan dengan tujuan yang 
baik. Jadi ada kegiatan yasinan, sholawatan, pengajian. 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. Bagaikan buah 
simalakama, di satu sisi jika memakan, dia melanggar agama, di sisi yang lain 
dia takut akan dipulangkan atau interminate. Interminate itu mencari juragan 
baru, ya kalau langsung dapat dengan mudah juragannya, kalau tidak dia akan 
terus di penampungan. 
 

3. Aktivitas TKW sendiri diluar jam kerja, bagaimana pak? 
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 
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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 
sesame jenis. Ada yang perempuan menyerupai laki-laki, tomboy gitulah. Jadi 
kalau hari libur terutama mereka layaknya orang berpacaran, gandengan 
tangan, peluk-pelukan seperti itu. 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. 
 

4. Penilaian masyarakat Hong Kong sendiri terhadap TKW yang berperilaku 
menyimpang seperti itu, bagaimana? 
Hong Kong negara bebas dalam pergaulan, tetapi sangat taat pada peraturan. 
Asal yang melakukan itu tidak mengganggu ketertiban umum, tidak membuat 
rebut, dan tidak melanggar hukum ya tidak masalah. Jadi mau berciuman 
dengan lawan jenis atau sesama jenis kalau tidak mengundang keributan, tidak 
menjadi masalah, karena di Hong Kong sendiri banyak sekali orang yang 
menjalankan hubungan seperti itu di tempat umum. 
 

5. Peran agen atau PJTKI terhadap para TKW ini, adakah diskriminatif? 
Jadi ketika di PJTKI mereka di training selam berbulan-bulan, jika belum juga 
memenuhi syarat atau kualitas kerja sebagai buruh di Hongkong ya mereka 
terus di training mulai bahasanya kalau di Hongkong itu kebanyakan 
berbahasa kanton atau mandarin atau minimal bahasa inggris. Kerena mereka 
ketika di PJTKI itu bayar, jadi semacam pendaftaran. Kalau sampai dengan 
berbulan-bulan di PJTKI terus tidak disalurkan ya serba salah juga, mau 
pulang sudah terlanjur menjual sawah untuk bayar itu. Jadi di Indonesia ini, 
ada PJTKI yang bertugas memberikan pelatihan bagi para calon buruh ini. 
 

6. Apa ada tindakan hukum Pemerintah Indonesia bagi agen atau PJTKI yang 
nakal atau diskriminatif? 
Tentu ada, karena tiap tahunnya ada evaluasi secara keseluruhan masalah 
TKW dari masalah yang terjadi di Hong Kong maupun di Indonesia. Ada 
tindakan, tapi memang tidak bisa langsung ditindak karena ada proses 
hukumnya yang berdasar pada undang-undang yang dibuat oleh Kementerian 
Tenaga Kerja. 
 

7. Kalau peran Pemerintah Indonesia yang berada di Hong Kong? 
Perannya yang saya lihat di sana sangat bagus membela hak-hak anak itu. Di 
sana sudah campur baur, ada kepentingan yang teman-teman advokasi dari 
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TKI sendiri di luar Konjen (Konsulat Jendral) ada yang tujuannya bisnis, 
membela tetapi harus ada timbale baliknya dan itu memang betul-betul 
diperjuangkan tetapi butuh suport. Bagi teman-teman yang ingin mengambil 
jalan cepet ada perhatian ada tindakan ini butuh suport. Karena semakin 
banyak yang menjadi permasalahan, surat numpuk, kurang ada respon 
prioritas, jadi anak-anak itu para TKW sering demonstrasi. 
 

8. Pemerintah Hong Kong sendiri dan hukum di sana bagaimana? 
Hong Kong itu negara bebas tetapi hukum di sana itu berjalan sangat disiplin 
dan sesuai aturan. Kalau hukum di Hong Kong memperlakukan TKW itu 
sangat melindungi sebenarnya. Jadi jika ada majikan yang tidak memberikan 
hari libur satu hari dalam seminggunya, majikan itu harus membayar ganti 
rugi atau gaji pengganti libur yang besarnya sudah ditetapkan. 
 

9. Bagaimana sikap atau peran Pemerintah Indonesia secara keseluruhan dalam 
perhatiannya terhadap segala permasalahan TKW? 
Pemerintah sendiri sebenarnya sangat memperhatikan nasib para TKW ini. 
Contoh dari Pemprov Jatim yang rutin mendatangkan orang-orang wirausaha 
yang sukses ke Hong Kong untuk dijadikan motivator anak-anak ini. Karena 
dari data yang ada, tiga per empat dari sebanyak kurang lebih dua ratus ribu 
TKW yang dikirim ke luar negeri tiap tahunnya adalah berasal dari Jawa 
Timur. Maka dari itu Pemerintah Jawa Timur khususnya, merasa ini adalah 
tanggung jawab, karena mengingat kerja TKW yang bisa menghasilkan devisa 
negara yang sangat besar. Atau juga kegiatan Ramadan yang saya juga selalu 
dilibatkan di dalamnya untuk mengisi layaknya pesantren Ramadan di 
Indonesia. 
 

10. Apa perlunya diadakan kegiatan semacam ini dari pemerintah sampai rutin 
tiap tahunnya? 
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. 

Wawancara dilakukan pada 5 Oktober 2013. 
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Biodata Narasumber III: 

Nama  : Siti Maryam/Maria Bo Niok 
Tanggal lahir : Wonosobo 28 April 1966 
Alamat rumah : Pasunten RT 03/ RW 02, Lipursari, Leksono, Wonosobo 56362 
Telp  : 081314943509 
Email/blog/facebook : 

maria_gh69@yahoo.com/www.udmari.blogspot.com/Maria Bo Niok 
Pendidikan terakhir : SMA 
Profesi  : Novelis, tutor, pengusaha Tiwul Instan 
Karya-karya : 

Novel: Ranting Sakura, Geliat Sang Kung Yan, Sumi Jejak Cinta 
Perempuan Gila, Putri Kelana, Sebuah Nama yang Terlupa, Mukena dan 
Sajadah untuk Soya, Perempuan Ingin Azan, dan yang lain kolaborasi 
bersama teman-teman (judulnya lupa karena banyak). 

 
Hasil Wawancara: 
1. Berapa tahun bekerja sebagai TKW dan di negara mana saja? 

Enam tahun di Hong Kong, dan dua tahun di Taiwan. 
 

2. Sudah berapa kali ganti majikan? 
kontrak kerja dua tahun sekali jadi ya empat kali ganti majikan. 
 

3. Bisa diceritakan pengalaman dengan majikan, baik yang diskriminatif atau 
yang baiknya? 
Alhamdulillah semua majikan yang aku ikuti rata-rata baik walau majikan 
yang pertama pelitnya setengah mati. Sedihnya ya seringkali saat ikut majikan 
yang pertama tahun 1996 itu makan satu kali saja. 
 

4. Perlakuan majikan terhadap masing-masing TKW bagaimana? 
Bermacam-macam mbak. Yang pertama pelit, yang kedua di Taiwan juga pelit 
apalagi kerjaku momong orang strooke yang bopong-bopong gitu. Makan 
tidak terjamin, kalau mau kenyang ya aku beli sendiri, selama dua tahun di 
Taiwan itu. Kalau yang ketiga di Hong Kong majikanku baik sekali, yang 
cewek bidan, yang cowok insinyur, jd mereka sangat menghargai waktu 
kerjaku, tiap jam delapan malam aku harus berhenti kerja dan boleh 
nongkrong nonton tivi, sayangnya majikan perempuan cemburuan itu aja si 
ganjalannya. Kalau yg keempat, aku momong anak TK di Hong Kong, 
majikan enggak mau tau kerjaku yang penting anaknya diam. Anak itu sudah 
seperti anakku yang selalu nempel kemana-mana karena ibunya sopir taksi, 

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

mailto:udmari@blogspot.com


145 

 

bapaknya sopir bus. Praktis anak itu bersamaku setiap saat, hanya pas malam 
saja dengan ibunya, majikanku baik dua-duanya. 
 

5. Masalah jam libur kerja, apakah sudah diatur peraturan atau dari majikannya 
sendiri? 
Kalau jam libur itu sesuai rembugan kita. Kalau kita anak baru biasanya 
dikasih libur sebulan dua kali, tapi kalau sudah kawakan seperti aku, mereka 
yang ngasih libur. Bahkan setiap tanggal merah disuruh libur tapi kitanya yang 
enggak mau, karna akan boros sekali kalau sering-sering liburan. 
 

6. Terkait aktivitas TKW di luar kerja, komunitas, kesibukan atau apa saja yang 
dilakukan? 
Banyak sekali komunitas di Hong Kong, tapi aku waktu itu hanya mengikuti 
acara-acara yang digelar oleh kawan-kawan, pun kalau pas libur. 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. 
 

7. Tentang pergaulan atau pengaruh budaya Hong Kong ada pengaruhnya 
terhadap perubahan karakter TKW? Seperti mungkin kehidupan malam,  seks 
menyimpang, dan lainnya? 
Aku rasa itu pasti. Tapi sekali lagi, hanya dengan bekal iman hal itu akan bisa 
dihindari. Tidak munafik, disana banyak juga yang hidupnya hura-hura seolah 
tidak ada keluarga dirumah, itu yg bikin aku sangat khawatir. Pihak majikan 
sama sekali tidak ada masalah dengan hal ini tapi kita sesama warga negara 
Indonesia, sering juga mengingatkan dan sangat prihatin. 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 media Hong Kong, banyak sekali 
kawan-kawan yang termotivasi untuk pulang dan mendirikan usaha mandiri, 
itu perkembangan yang baik sekali seperti yang aku harapkan. 
 

8. Permasalahan apa saja yang biasanya menjadi kritik para TKW, diluar dari 
permasalahan dengan majikan dan sesama TKW? 
Rata-rata yang selalu jadi 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 peraturan, paling-paling tentang hak gaji yang 
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minta dinaikkan, itu mereka sering demo turun jalan, dan akhirnya kini 
dikabulkan gaji naik berkat usaha mereka sendiri. 
 

9. Timbal balik sikap yang diberikan dari pemerintah dan lainnya atas protes atau 
kritik yang disuarakan TKW bagaimana? 
Kalau di Hong Kong, semua kritik dari TKW langsung didengar dan 
ditindaklanjuti. Saat demo juga  kawan-kawan akan dikawal oleh polisi dan 
diikuti oleh para polisi kemana mereka mau, ya terus di kawal dengan tertib, 
polisi tidak ada yang buka mulut, mereka diam dan menuntun mereka sampai 
tujuan. Di sini (Indonesia), semua teriak, didengan sebentar lalu hilang tak ada 
jejak. Banyak contoh LSM yang turun jalan, mana hasilnya. Migrant Care, 
kalau tidak langsung terjun ke permasalahan tidak akan ada hasil seperti 
sekarang. 
 

10. Benar tidak menjadi TKW di Hong Kong lebih banyak enaknya dibanding di 
negara lain? 
Itu benar sekali tapi dengan tanda kutip enak karena dibebaskan berbuat 
semaunya, enak ikutan majikan yang baik, enak gajinya yang tinggi atau enak 
yang bagaimana. Kalau dibandingkan dengan Malaysia dan Arab pasti enak di 
Hong Kong karena masuk semua kategori tadi. 
 

11. Ceritakan aktivitas ibu sekarang? 
Aku masih tetap bikin novel, diluar kegiatan lain seperti menjadi BPD Dusun 
Lipursari, KPMD PNMP-MD Kecamatan Leksono. Saya juga sering jadi tutor 
olahan pangan, semua ini dari usaha mandiri saya yang namanya UD.MARI 
yang saat ini lagi gencar promo Tiwul Instant. Bulan November kemaren tiwul 
ku ini berhasil menjadi juara satu UKM Pangan Award tingkat Nasional 
menyisihkan 136 peserta UKM lainnya. Maakanya makin asyik di tiwul aneka 
rasa ini karena yang memburu makin banyak dari dalam dan luar negeri, dan 
insya Allah lagi persiapan untuk ekspor, doanya saja semoga bisa 
kesampaian. Yang mendampingi UD MARI ini tidak main-main, langsung 
dari Kementrian Perdagangan dan dari IPB Bogor. Dan satu lagi. aku lagi 
memberanikan diri maju menjadi Calon Legislatif DPRD Wonosobo dari 
partai PKB. Eh siapa tahu gusti Allah memberiku jalan untuk menyuarakan 
suara BMI langsung di meja legislatif, jadi harapanku tidak lagi seperti ini 
bersuara melalui tulisan, cerpen, puisi dan novel, tapi langsung di forum DPR. 

Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2013 melalui media email. 

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




