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INDONESIA MERUPAKAN negara terbesar 
kedua asal pekerja migran di Asia Tenggara setelah 
Filipina. Menurut perkiraan Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, sekitar 700.000 pekerja 
migran berdokumen meninggalkan Indonesia setiap 
tahun untuk bekerja di luar negeri, utamanya di 
Asia Timur dan Asia Tenggara, serta Timur Tengah. 
Dari jumlah tersebut, 78 persen bekerja sebagai 
pekerja rumah tangga. Pada tahun 2009, sekitar 
4,3 juta orang Indonesia diperkirakan bekerja di 
luar negeri. Jika pekerja migran tidak berdokumen 
juga dihitung, jumlah pekerja migran Indonesia di 
luar negeri bisa 2 – 4 kali lebih tinggi.

Migrasi untuk pekerjaan menghasilkan manfaat 
nyata bagi pekerja migran dan keluarganya, karena 
uang kiriman meningkatkan pendapatan rumah 
tangga yang bisa digunakan dan memungkinkan 
anggota keluarga lainnya untuk mendapatkan 
pendidikan atau berinvestasi tanah atau 
perlengkapan rumah tangga.

Namun, pekerja migran Indonesia, yang sebagian 
besar berketrampilan rendah, menghadapi tantangan 
dan kesulitan besar selama proses migrasi, baik 
saat di Indonesia maupun saat di negara tujuan. 
Ini terutama bagi pekerja rumah tangga migran 
Indonesia, yang sering menjalani proses perekrutan 
dan pra keberangkatan yang panjang dan rumit. 
Pekerja rumah tangga migran Indonesia seringkali 
dikenai sekitar 33 – 50 persen dari upah mereka 
untuk biaya penempatan oleh agen perekrutan, 
sementara konvensi internasional dengan jelas 
menyatakan bahwa pengusaha harus menanggung 
biaya penempatan pekerja migran. Di Indonesia, 
pekerja rumah tangga migran diharuskan membayar 
mahal untuk dokumen penempatan, tes dan pelatihan 
teknis, namun seringkali mendapati diri mereka 
dibekali paspor dan izin kerja palsu, hasil tes palsu 
dan pelatihan di bawah standar. Selain itu mereka 
biasanya dikurung selama berbulan-bulan di pusat 
pelatihan sembari menunggu untuk ditempatkan, 
tidak bisa pergi. Pekerja rumah tangga migran 
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Indonesia, yang direkrut di tingkat desa dan hanya 
memiliki pendidikan yang rendah, mendapatkan 
sedikit atau bahkan tidak mendapatkan informasi 
dari agen perekrutan mengenai hak-hak dan 
kewajiban kontrak mereka. Akibatnya, masalah 
sering terjadi, setelah pekerja rumah tangga tiba 
di negara tujuan tanpa memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan yang diperlukan.

Pemerintah Indonesia membatasi kontrak bagi 
pekerja rumah tangga migran Indonesia  maksimal 
dua tahun, sementara banyak pekerja rumah 
tangga migran dan majikannya lebih menyukai 
kontrak yang lebih panjang. Akibatnya, pekerja 
rumah tangga diharuskan kembali ke Indonesia 
dan mengulangi seluruh prosedur penempatan 
dan pembayaran untuk memperpanjang kontrak. 
Perubahan kontrak kerja dua tahun ini adalah demi 
kepentingan agen penempatan di Indonesia dan di 
negara tujuan, di mana perubahan kontrak kerja 
tersebut menghasilkan pendapatan besar untuk 
mereka. Namun, persyaratan ini membuat pekerja 
rumah tangga Indonesia kehilangan penghasilan 
yang diperoleh dengan susah payah dan menambah 
beban hutang mereka.

Di sebagian besar negara tujuan, pekerja rumah 
tangga tidak dilindungi oleh undang-undang 
ketenagakerjaan dan ketentuan perlindungan sosial 
setempat. Akibatnya, upah, jam kerja dan kondisi 
kerja pekerja rumah tangga migran merupakan 
salah satu yang terburuk dari seluruh pekerja, dan 
pekerja rumah tangga migran sering mendapati diri 
bekerja untuk keluarga besar selama 18 – 21 jam 
sehari, dengan ketentuan waktu istirahat dan hari 
libur terbatas. Karena mereka bekerja di belakang 
pintu tertutup di rumah tangga pribadi, mereka 
sering menjadi sasaran pelecehan, kekerasan dan 
pemerkosaan, bahkan pembunuhan, tanpa ada 
kemungkinan untuk melarikan diri, karena majikan 
diberi wewenang oleh hukum untuk menahan kartu 
identitas mereka dan mengurung mereka di dalam 
rumah.

Karena kurangnya perlindungan tenaga kerja 
di negara tujuan, pekerja rumah tangga migran 
seringkali dieksploitasi secara ekonomi dan sering 
tidak menerima sebagian besar gaji sesuai kontrak 
mereka. Kedutaan dan konsulat Indonesia tidak 
selalu memiliki sumber daya dan tenaga kerja yang 
memadai untuk memantau kondisi pekerja rumah 
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tangga di dalam rumah tangga, atau memberikan 
bantuan hukum dan bantuan lainnya yang 
memadai, ketika pekerja rumah tangga mengalami 
masalah. Selain itu, akses ke peradilan bagi para 
pekerja migran penuh dengan hambatan, sebagian 
diantaranya adalah prosedur hukum yang panjang 
dan mahal dan sulitnya mendapatkan visa kerja 
selama persidangan. Akibatnya, pekerja migran 
paling hanya dapat berharap sebagian kecil dari gaji 
mereka sebagai “penyelesaian masalah”, sedangkan 
alternatif lain adalah bertahun-tahun proses 
hukum tanpa hasil yang seringkali berujung pada 
pembebasan sang majikan. Akibatnya, eksploitasi 
ekonomi dan kekerasan terhadap pekerja rumah 
tangga migran lazim terjadi di negara tujuan.

Persyaratan dan prosedur pengajuan klaim 
asuransi wajib bagi pekerja rumah tangga migran 
Indonesia sangat rumit. Akibatnya, banyak pekerja 
migran dan keluarganya tidak dapat memperoleh 
kompensasi hak mereka atas gaji yang tidak dibayar, 
kekerasan kriminal, kecelakaan atau kematian 
mendadak.

Saat kembali ke Indonesia melalui bandara 
Soekarno-Hatta Jakarta, pekerja migran Indonesia 

diharuskan masuk melalui Terminal 4 yang 
terisolasi, di mana mereka seringkali menjadi 
sasaran pelecehan dan pemerasan oleh petugas 
dan agen yang sangat tahu bahwa banyak pekerja 
migran membawa serta tabungan penghasilan 
mereka. Pekerja migran juga sering dilecehkan 
dan diperas oleh pengemudi bus berlisensi, jasa 
transportasi yang digunakan oleh pekerja migran 
dari bandara juga sangat mahal.

Saat pekerja migran pada akhirnya pulang 
ke rumah, mereka dirayakan sebagai “pahlawan 
devisa” oleh keluarga mereka dan masyarakat. 
Bagi sebagian besar keluarga pekerja migran, uang 
kiriman merupakan sumber utama pendapatan 
rumah tangga mereka. Ini juga berarti bahwa saat 
pekerja migran pulang ke kampung halaman, 
sumber utama pendapatan rumah tangga mengering 
dan tabungan rumah tangga pada akhirnya habis. 
Namun, karena sedikitnya peluang pendapatan yang 
tersedia di komunitas asal pekerja migran, sebagian 
besar pekerja migran Indonesia harus berulang kali 
kembali ke luar negeri untuk bekerja, guna untuk 
menjaga uang kiriman tetap mengalir ke rumah 
tangga mereka  yang miskin.
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Bagi Indonesia, uang kiriman pekerja migran 

merupakan sumber pendapatan asing terbesar 
kedua, dan sumber pendapatan utama bagi banyak 
propinsi asal. Pemerintah Indonesia akan mendapat 
manfaat dari pembuatan program-program untuk 
pengembangan ekonomi lokal yang menyediakan 
akses efektif ke kredit mikro, pendidikan keuangan 
dan pelatihan mata pencaharian dan kewirausahaan 
bagi pekerja migran dan keluarganya. Pengalaman 
dari negara asal lain, misalnya Filipina dan Meksiko, 
menunjukkan bahwa meningkatkan penggunaan 
produktif uang kiriman di komunitas asal para 
migran memiliki dampak positif yang kuat terhadap 
pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan. 
Pelembagaan program-program semacam itu 
juga akan berarti bahwa semakin banyak orang 
akan dapat mendapatkan pekerjaan produktif di 
Indonesia, daripada harus bermigrasi ke luar negeri.

Jika dilindungi secara baik dan diberdayakan 
secara fi nansial, pekerja migran dan keluarganya 
dapat mengkatalisasi pengembangan ekonomi lokal 
di komunitas asal yang marjinal di Indonesia, di 
mana sedikit peluang ekonomi lain tersedia pada 
saat ini.

Pemerintah Indonesia terus mempromosikan 
migrasi tenaga kerja dalam strategi nasionalnya 
sebagai sarana untuk mengatasi tingginya angka 

pengangguran dan menggenjot pendapatan 
nasional. Namun, perhatian lebih perlu 
diberikan kepada kerentanan pekerja migran, 
yang diakibatkan oleh kerangka kebijakan dan  
implementasi yang tidak memadai di Indonesia 
dan negara tujuan. Penting bahwa semua upaya 
dilakukan oleh para pemerintah ini untuk 
menjamin bahwa pekerja migran secara efektif 
terlindungi dan diperlakukan secara adil di seluruh 
tahapan siklus migrasi.

Pada tahun 2006, negara-negara anggota ILO 
mengadopsi Kerangka Multilateral ILO mengenai 
Migrasi Tenaga Kerja, sebuah dokumen yang 
menghimpun standar-standar internasional yang 
relevan dengan perlindungan pekerja migran, serta 
contoh-contoh praktik yang baik pelaksanaan 
standar-standar ini di tingkat nasional. Dipandu 
oleh kerangka ini, Indonesia, dengan bantuan dari 
ILO, ingin mempromosikan peluang dan kondisi 
kerja layak bagi pekerja migrannya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasionalnya yang paling mutakhir, 
RPJMN 2010 – 2014, Pemerintah Indonesia secara 
eksplisit mengakui bahwa reformasi kebijakan, 
peraturan dan kerangka implementasi nasional 
diperlukan untuk secara efektif melindungi dan 
secara fi nansial memberdayakan pekerja migran 
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Indonesia, untuk kepentingan penciptaan 

lapangan kerja dan pembangunan ekonomi nasional. 
Pemerintah juga menyatakan bahwa Indonesia 
berencana untuk meratifi kasi Konvensi Internasional 
tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran 
dan Anggota Keluarganya (1990).

Indonesia juga telah memilih mendukung 
adopsi Konferensi Perburuhan Internasional 
terhadap Konvensi ILO 189 dan Rekomendasi 
ILO 201 mengenai Kerja Layak bagi Pekerja 
Rumah Tangga (2011) guna untuk memperkuat 
kerangka  internasional untuk perlindungan hak-
hak ketenagakerjaan dan hak asasi manusia bagi 
pekerja rumah tangga di Indonesia dan di luar 
negeri. Selain itu, Indonesia sedang bernegosiasi 
dengan negara tujuan untuk memperkuat ketentuan-
ketentuan perlindungan yang terdapat dalam nota 
kesepahaman bilateral yang mengatur penempatan 
dan perlindungan pekerja migran dan pekerja rumah 
tangga migran.

Sementara itu, semakin banyak jumlah 
perempuan dan laki-laki Indonesia yang memilih 
migrasi tenaga kerja ke luar negeri sebagai cara 
terbaik untuk tetap memberikan pendapatan yang 
memadai bagi keluarga mereka dan keluar dari 
kemiskinan. Namun, biaya sosial dan ekonomi dari 
migrasi bagi para pekerja dan keluarganya sangatlah 
mahal, tetapi seringkali kurang dipahami dan 
didokumentasikan.

Oleh karena itu, wartawan dan fotografer 
Singapura, Sim Chi Yin, menghimpun publikasi 
unik dan belum pernah ada sebelumnya ini guna 
mendokumentasikan kehidupan dan pengalaman 
migrasi pekerja rumah tangga migran Indonesia.

Chi Yin melakukan perjalanan pribadi untuk 
mengunjungi keluarga-keluarga dan komunitas-
komunitas pekerja rumah tangga migran yang 
dengan murah hati membuka rumah dan hati 
mereka untuknya. Dalam kata-kata mereka sendiri, 
para perempuan ini dan keluarganya berbicara 
kepada kita melalui teks dan foto publikasi ini yang 
mendokumentasikan kehidupan sehari-hari mereka, 
momen-momen yang menyentuh, keputusan migrasi 
yang sulit dan sikap kepahlawanan sehari-hari 
dalam menghadapi masalah keuangan dan kesulitan 
saat bermigrasi.

Publikasi ini dipersiapkan oleh Proyek untuk 
Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan 
Pekerja Migran Indonesia, ILO, yang didanai oleh 
Pemerintah Norwegia.

ILO yakin bahwa gambaran unik kehidupan 
dan kondisi migrasi pekerja rumah tangga migran 
Indonesia dan keluarganya ini akan meningkatkan 
kesadaran dan rasa prioritas di masyarakat dan 
di antara para pembuat keputusan di Indonesia 
dan negara tujuan di Asia dan Timur Tengah. 
ILO percaya bahwa kesadaran semacam itu 
akan membantu pengembangan perlindungan 
tenaga kerja dan perlindungan hak asasi manusia 
yang diperlukan, serta prakarsa pembangunan 
masyarakat ekonomi sasaran, yang sangat 
dibutuhkan oleh kelompok migran miskin dan 
keluarganya yang besar dan terus berkembang ini.

Jakarta, Juli 2011

Peter van Rooij
Direktur
Kantor ILO untuk Indonesia

Lotte Kejser
Kepala Penasehat Teknis
Proyek Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan 
Pekerja Migran Indonesia, ILO 
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PADA SAAT saya sampai di sana, semua yang 
saya lihat adalah sebuah tubuh lemas di atas beton 
di kaki sebuah blok apartemen di pusat Singapura. 
Genangan berwarna merah menetes dari rambutnya 
yang hitam, menyatu dengan kulitnya yang coklat. 
Beberapa menit kemudian, polisi menutupinya 
dengan terpal biru.

Saya mengikuti jejak polisi menaiki tangga 
dan melihat para petugas di ruang tamu sedang 
mewawancarai seorang laki-laki Tionghoa—
kemungkinan majikan pekerja rumah tangga 
Indonesia yang tewas tersebut. Dengan lesu 
ditunjuknya pagar logam tepat di luar apartemen, 
seakan ingin menunjukkan bahwa pekerja tersebut 
memanjatnya sebelum tewas terjatuh. Di satu sudut 
ruang tamu, seorang pria tua—yang  kemungkinan 
dirawat oleh pekerja tersebut—duduk di bawah kipas 
angin langit-langit yang berputar, matanya terpaku 
pada sebuah program televisi seolah-olah semuanya 
hanyalah suatu sore yang lembab seperti sore-sore 
lainnya.

Selama tiga tahun sebelum saya mulai 
mengerjakan buku ini, saya telah melaporkan 
mengenai kehidupan pekerja migran di Singapura 
untuk pers lokal, yang meliputi kasus-kasus 
kekerasan fi sik, upah tidak dibayar, asrama ilegal dan 
kotor, cedera dan, kadang-kadang, kematian. Sebuah 
cerita berulang pada waktu itu—dan seringkali tidak 
dilaporkan di dalam pers—adalah kisah pekerja 
rumah tangga yang tewas terjatuh dari blok-blok 
apartemen tinggi. Kadang-kadang, kain pembersih 
atau galah pakaian dari bambu dan seprai ditemukan 
di samping jasad tersebut.

Statistik-statistik resmi tidak memberitahu kita 
apakah mereka jatuh karena kecelakaan, melakukan 
bunuh diri, atau sedang melaksanakan pekerjaan 
berbahaya yang diperintahkan oleh majikan mereka, 
tetapi statistik tersebut menunjukkan bahwa lebih 
dari 150 pekerja  rumah tangga tewas terjatuh dari 

Pada saat pelajaran bahasa Inggris di kedutaan Indonesia 
pada hari Minggu pagi, pekerja diajarkan untuk 
memperkenalkan diri. Saat ditanya apa pekerjaan mereka, 
banyak dari mereka menggunakan kata “housekeeper” 
atau “domestic worker” daripada “maid”.
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gedung di Singapura dari 1999 hingga 2005. Saya 
diberitahu oleh sumber resmi bahwa sekitar 90 
persen dari mereka yang tewas dengan cara itu 
adalah warga Indonesia. Mengapa, saya bertanya-
tanya, orang Indonesia, yang hanya 45 persen dari 
200.000 pekerja rumah tangga migran di Singapura, 
yang sangat tidak proporsional, direpresentasikan di 
dalam statistik mengerikan ini? Menurut beberapa 
pengamat, hal ini karena orang-orang pedesaan 
Indonesia tidak terbiasa dengan kehidupan di 
tempat tinggi. Tetapi dengan logika itu, pekerja 
rumah tangga Filipina, India, Srilanka dan Burma di 
Singapura juga sama rentannya. Apakah ada akar 
masalah yang utama untuk kondisi bahaya pekerja 
Indonesia ini? Dan jika ada, mengapa mereka lebih 
buruk daripada sesama pekerja migran dari negara-
negara lain?

Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong saya 
untuk melakukan perjalanan pertama saya ke Jawa 
Tengah pada tahun 2006 dan berkeliling desa-desa 
selama berhari-hari dengan segerombolan perantara 
lokal, atau calo, yang berburu “darah segar” untuk 
direkrut.

Saya juga didorong oleh satu pertanyaan lain. 
Dengan satu dari lima rumah tangga di Singapura 
mengandalkan para pekerja ini, laporan pers tentang 
penganiayaan atau kurangnya hak mereka sering 
memicu reaksi defensif dari masyarakat biasa dan 
juga pihak berwenang Singapura. Komentar balik 
agak angkuh yang sering terdengar: “Jika hal-hal 
buruk begitu terjadi di Singapura, mengapa mereka 
terus berdatangan?” Saya bertanya-tanya: apa yang 
membuat mereka datang kembali?

Dalam beberapa perjalanan ke beberapa desa 
di pedalaman Jawa antara tahun 2006 dan 2009, 
berkeliling dengan lebih banyak calo dan bertemu 
banyak pekerja dan keluarganya, saya menemukan 
beberapa jawaban yang telah saya duga dan 
beberapa jawaban lain yang mengejutkan saya. 
Sebagian besar  perempuan datang dalam upaya 
untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, 
dan itu adalah sesuatu yang telah saya duga. Tetapi 
sebagian lain pergi untuk lepas dari permasalahan 
rumah tangga. Sebagian bahkan datang karena 
kehidupan desa membosankan dan masa depan 
tampak ada di tempat lain.

Mereka yang tewas atau terluka saat bekerja 
di luar negeri mungkin sangat minoritas tetapi 
penderitaan mereka menyingkap masalah-masalah 
lebih luas dalam rantai migrasi—dari perekrutan 
di desa hingga penempatan di sebuah rumah 
tangga di luar negeri. Para calo Indonesia yang 
penuh semangat berkata terus terang mengenai 
praktik mereka mengirimkan perempuan di bawah 
umur (di bawah usia minimum di Singapura, 23) 
dengan dokumen perjalanan palsu atau dipalsukan. 
Kadang-kadang, masalahnya adalah bahwa para 
pekerja mendapatkan pelatihan yang tidak memadai 
sebelum dikirim ke luar negeri, atau mereka menjadi 
sangat terpesona oleh lingkungan baru mereka atau 
terbebani oleh hutang menggunung yang mereka 
dapat dari perekrut mereka pada saat mereka 
mendapatkan pekerjaan. Sebagian lain dikorbankan 
oleh para lelaki yang mereka coba bantu. Banyak 
suami menghabiskan uang secara bebas; sedikit yang 
terlihat berusaha sekeras para perempuan untuk 
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mendorong keluarga mereka untuk maju dan lebih 
baik lagi.

Dalam waktu yang saya habiskan bersama 
dengan para perempuan yang dengan murah hati 
membiarkan saya masuk ke dalam kehidupan 
mereka, saya mendengar banyak cerita—suka dan 
duka, mengenai majikan yang super baik dimana 
para pekerja itu  berharap untuk kembali bekerja 
padanya dan majikan mengerikan yang ingin 
mereka lupakan. Tetapi hampir tanpa kecuali 
mereka menceritakan kisah kesepian, kerinduan 
dan rasa bersalah telah meninggalkan keluarga 
mereka—sebagaimana  diceritakan di halaman-
halaman selanjutnya. Sebagian cerita, misalnya 
pekerja Muslim yang diharuskan memasak dan 
memakan daging babi bersama majikan Tionghoa 
mereka, atau pekerja yang tidak diperbolehkan 
melakukan shalat sehari-hari mereka—yang 
dianggap terlalu sensitif secara politis untuk dimuat 
di pers lokal—direkam di sini.

Perjalanan saya sendiri dengan mereka juga 
memberi suatu jendela untuk melihat bagaimana 
mereka memandang kita—majikan dan tuan rumah 
mereka. Sebagian pekerja yang telah kembali 
dari luar negeri mengemukakan pujian terhadap 
kehidupan kota yang moderen dan nyaman yang 
pernah mereka miliki, dan majikan Singapura yang 
penuh perhatian, yang membanjiri mereka dengan 
pakaian-pakaian Giordano, ayam bak kwa (daging 
panggang) atau hongbao (hadiah uang). Sebagian 
lainnya, misalnya seorang perempuan 27 tahun 
yang telah bekerja selama dua bulan yang tidak 

membahagiakan  di Singapura, menyatakan dengan 
skeptis bahwa saya “terlalu lembut” untuk menjadi 
warga Singapura, yang telah diasosiasikannya dengan 
“galak”.

Waktu demi waktu, setelah bercengkerama sesaat, 
para perempuan tersebut akan bertanya dengan 
penuh harapan apakah saya mau membawa mereka 
pulang sebagai pekerja rumah tangga saya. Sebuah 
promosi penjualan dengan daftar  keterampilan 
mereka sebagai berikut: “Saya bisa merebus sup 
Kanton”, “Saya sangat pintar pijat Indonesia” dan 
“Saya bisa mengurus orang tua seperti saya merawat 
nenek saya”. Mereka memiliki semangat untuk 
mendapatkan tempat yang aman dan baik untuk 
bekerja di saat jauh dari rumah. Seperti kita semua, 
mereka bekerja dan hidup, sebagaimana tertera di 
slogan yang terpampang di jendela sebuah agen 
ketenagakerjaan di Jakarta, “Untuk kehidupan yang 
lebih baik”.

Buku ini adalah upaya untuk mendokumentasikan 
sketsa-sketsa perjalanan yang ratusan ribu warga 
Indonesia jalani setiap tahun, meninggalkan rumah 
mereka untuk bekerja jauh dari keluarga. Buku 
ini adalah upaya untuk merekam kehidupan yang 
mereka jalani untuk kembali pulang setelah bertahun-
tahun bekerja untuk kita—yang kita, sebagai tuan 
rumah sementara mereka, tidak banyak tahu. Saya 
fokus pada kisah-kisah pekerja Indonesia yang 
bekerja di Singapura. Tapi keberhasilan, ujian dan 
kesengsaraan migrasi bersifat universal.



Jalan Pulang Yang Panjang20

BAGIAN I
BERANGKAT



Pendahuluan 21



Jalan Pulang Yang Panjang22

SELAMAT TINGGAL 
SEKALI LAGI

BAB SATU



Bagian I - Keberangkatan 23

ROLA DUDUK SENDIRIAN, memegang sebuah 
radio transistor hitam, di sudut sebuah beranda 
ubin tetangga. Gadis tujuh tahun tersebut memutar 
tombol-tombol sampai radio tersebut mengalunkan 
lagu-lagu pop Indonesia.  Semakin dekat saatnya bagi 
ibunya untuk meninggalkan dirinya—untuk “bermain 
ibu dan pembantu” bagi sebuah keluarga lain di 
sebuah negara yang tampak begitu jauh baginya.

Sugiyani Waryomiharjo berteriak memanggil 
putrinya agar masuk ke dalam. Tanpa memandang, 
Rola menjawab dengan cemberut, dan 
menangkupkan kepalanya di tangannya.

Sugiyani mundur ke sisi suaminya, di atas sebuah 
selimut yang dihamparkan di depan TV 14 inchi 
mereka. Warsun melingkarkan lengannya di pinggang 
istrinya saat mereka menonton program berita, 
seperti sore-sore lainnya. Hanya saja kali ini, sesekali 
diliriknya jam di atas TV atau pada ponsel Nokia 
bututnya.

Di belakang mereka tampak sebuah tas troli 
kotak-kotak coklat dan putih ukuran kabin, yang 
diisi  T-shirt dan celana, perlengkapan mandi, 
sabun cuci dan mie instan. Tas itulah yang terus 
menyadarkannya akan keberangkatannya yang sudah 
dekat. Tas tersebut juga memberinya harapan bahwa 
pekerjaannya ke luar negeri untuk keempat kalinya 
ini akan memberikan suatu kepastian untuk masa 
depan keluarganya. Dalam jangka pendek, pekerjaan 
tersebut akan mencegah mereka jatuh ke dalam 
hutang lagi.

Keputusan Sugiyani untuk pergi ke Singapura 
telah empat bulan dibuat. Jumlah yang keluarganya 
telah pinjam dari para kerabat untuk biaya rumah 
tangga telah merayap melampaui tiga juta rupiah 
(sekitar US$300 dengan nilai tukar saat itu). Mereka 
tidak bisa lagi mengandalkan pendapatan Warsun 
yang tidak tentu sebesar 30.000 rupiah sehari sebagai 
pekerja konstruksi tidak tetap atau buruh tani.

Beberapa jam Sugiyani berangkat ke Singapura, putrinya, 
Rola, menyingkir ke sudut beranda tetangga mereka, 
memeluk sebuah radio transistor hitam di tangannya yang 
kecil. Rola mengabaikan panggilan ibunya untuk pulang 
ke rumah dan tetap merajuk. Sorenya, Rola naik ke tempat 
tidur dan tidak bangun untuk mengucapkan selamat tinggal 
kepada ibunya.
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Jadi inikah  perpisahan? Sugiyani dan Warsun suaminya 
bercengkrama berdua  sebelum dia dijadwalkan berangkat 
ke Jakarta. Kesenjangan usia tiga belas tahun tahun ada di 
antara pasangan yang saling menyayangi tersebut, tetapi 
“dia membuat saya tetap muda”, Warsun berkata sambil 
tertawa. Pada saat-saat pribadi mereka, kata Sugiyani, 

suaminya mengatakan kepadanya bahwa  suaminya 
khawatir dia akan bertemu kekasih lain  saat dia bekerja di 
Singapura. Sebaliknya, Sugiyani mengatakan kepadanya: 
“Jangan sering-sering bermain saat saya pergi.” Dia 
menjawab: “Ngga usah ngomong seperti itu. Jangan 
khawatir.” 
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Pasangan itu mengambil persediaan dan menjual 
sepeda motor yang dibeli dengan penghasilannya dari 
dua tahun dia bekerja sebagai pekerja rumah tangga 
di Jeddah, Arab Saudi. Dengan lima juta rupiah dari 
sepeda motor tersebut, mereka membayar hutang 
mereka. Sisanya dialokasikan untuk merenovasi 
dapur usang di rumah bata satu lantai yang 
mereka tempati bersama ibunda Warsun dan suami 
keduanya. Rumah itu dibangun dengan penghasilan 
Ibunya yang  bekerja sebagai pekerja rumah tangga di 
Arab Saudi selama enam tahun.

Sugiyani telah pulang dari Jeddah selama hampir 
tujuh bulan saat dia mulai memikirkan ide pergi 
ke Singapura. Dia pergi ke calo langganannya dan 
mengambil langkah pertama ke kehidupan baru 
sebagai salah satu dari 90.000 pekerja rumah tangga 
Indonesia di Singapura. “Satu-satunya cara adalah 
saya harus bekerja di Singapura,” kata perempuan 24 
tahun tersebut. “Suami saya tidak memiliki pekerjaan 
tetap. Dan dengan harga beras yang sangat tinggi 
sekarang, dia tidak mendapatkan cukup uang untuk 
makan kami.“

Pekerja migran di seluruh dunia bertarung dengan 
campuran antara perhitungan yang realistis dan 
emosi yang kompleks. Di Indonesia—sebagaimana 
di tempat lain—kemiskinan merupakan kunci 
pendorong di balik pasukan enam juta pekerja 
migrannya yang tersebar di Timur Tengah dan Asia. 
Hampir 70 persen diantaranya adalah perempuan 
dalam  pekerjaan berketrampilan rendah, namun 
mereka mengirim pulang 120 trilyun rupiah pada 
tahun 2008, sumber utama devisa bagi Indonesia, 
setelah pendapatan dari minyak dan gas.

Sri Palupi, ketua LSM Institute of Ecosoc Rights di 
Jakarta, telah melakukan penelitian terhadap pekerja 
migran Indonesia. Dia berkata: “Kebanyakan orang 
yang bekerja di luar negeri berasal dari keluarga 
yang tidak memiliki tanah atau hanya memiliki petak 
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yang sangat kecil. Juga, pekerjaan di luar sektor 
pertanian sangatlah kurang. Dan bila ada pekerjaan 
di bidang pertanian, mereka dibayar sangat sedikit. 
Kenyataannya memang seperti ini, sementara biaya 
hidup terus meningkat. “

Sementara beberapa studi akademis mencatat 
bahwa perempuan migran meninggalkan rumah 
karena motivasi yang bercampur-baur—tekanan 
keluarga, keinginan untuk lari dari pernikahan yang 
gagal atau kehidupan desa yang membosankan, atau 
bahkan ingin melihat dunia—kemiskinan memberi 
dorongan mendasar. Survei Bank Pembangunan Asia 
pada tahun 2006, yang dilakukan di lima provinsi 
besar di Indonesia di mana banyak pekerja migran 
berasal, menemukan bahwa sebagian besar dari 
mereka meninggalkan rumah “agar terbebas dari 
kemiskinan” (37 persen) dan karena “kurangnya 
peluang kerja di negara tersebut“ (37 persen).

Sebaliknya, rumput tetangga terlihat subur 
dengan janji. Albert Bonasahat yang berkantor di 
Jakarta, Koordinator Program Nasional Organisasi 
Perburuhan Internasional (ILO) mengenai pekerja 
migran di Asia Tenggara, mengatakan: “Calon 
pekerja migran melihat bahwa kerabat atau tetangga 
mereka yang bekerja di luar negeri dapat mengubah 
hidup mereka—rumah baru, sepeda motor baru. 
Jadi, mereka juga berpikir bahwa bekerja di luar 
negeri merupakan satu-satunya cara untuk memiliki 
kehidupan yang lebih baik.“

Di Indonesia, di mana pengangguran berada 
di angka sekitar tujuh persen, pengiriman pekerja  
menjadi kebijakan yang didukung oleh negara sejak 
tahun 1980-an. Jakarta, yang ingin meningkatkan 
jumlah pengiriman tenaga kerjanya, secara terbuka 
mengakui manfaat kembar pengiriman pekerja 
keluar: mengurangi pengangguran dan membawa 
masuk uang kiriman.

Berjalan melalui sebuah desa di Temanggung, 
Jawa Tengah, manfaat bekerja di luar negeri tampak 
jelas terlihat. Sambil menunjuk pada beberapa 
rumah yang tampak lebih bagus, seorang perekrut 
bercerita: “Yang itu, istri di Hong Kong, suami di 
Malaysia. Yang ini, istri di Arab Saudi, suami di 
rumah. Sudah lima tahun. Dan rumah di sana itu, 
dia bekerja di Taiwan.” 
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Saat yang mereka takutkan tiba. Sugiyani memegang 
tangan suaminya beberapa saat sebelum dia menuruni 
teras miring, masuk ke dalam mobil perekrut yang 
menunggu. Kendaraan itu sudah hampir penuh dengan 
delapan perempuan lain yang menuju ke pusat pelatihan 
di Jakarta. Ayah mertuanya, Munarji (kiri), memandang. 
Seluruh keluarga sudah gelisah selama lima hari. Perekrut 

Sugiyani telah dua kali menunda—di  menit terakhir—
keberangkatannya. Sudah hampir pukul 22.00 ketika 
mobil berguncang melintasi desa yang telah terlelap 
tersebut, untuk menjemput Sugiyani. Warsun, suaminya, 
sudah tiga hari menderita demam, karena  khawatir akan 
kepergian istrinya. 
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Cerita seperti itu banyak ditemui di desa di 
jantung pertanian Indonesia ini. Entah bagaimana, 
persawahan padi yang luas di Temanggung, 
ladang-ladang cabai dan tapioka di Banyumas, dan 
tangkapan ikan samudera di pesisir Cilacap tetap 
tidak cukup untuk membuat orang bertahan di 
rumah. Di beberapa desa, ada beberapa perempuan 
berusia 20-an yang pergi.

Yang biasanya pergi adalah perempuan muda 
karena merekalah yang paling diminati sebagai 
pekerja rumah tangga dan perawat di Timur Tengah 
dan Asia. Data resmi menunjukkan bahwa pada 
tahun 2007, hampir 80 persen orang Indonesia 
yang bekerja di luar negeri adalah perempuan 
yang meninggalkan suami, anak dan orang tua 
yang sudah lanjut usia. Para lelaki yang tidak pergi 
bekerja di pabrik-pabrik Korea Selatan dan di 
lokasi konstruksi Malaysia tinggal di rumah untuk 
mendapatkan sedikit upah mengolah lahan orang 
lain atau menjajakan makanan dengan gerobak.

Sugiyani membutuhkan jari-jari di kedua 
tangannya untuk menghitung jumlah anggota 
keluarga besarnya yang telah mendapatkan 
pekerjaan di tiga negara. Ibunya dan ibu mertuanya 
sama-sama bekerja di luar negeri, sebelum dia 
mengambil jalan yang sama pada usia 18 dan pergi 
ke Arab Saudi untuk menjadi seorang pekerja rumah 
tangga.

Generasi ketiga mungkin menempuh jalan yang 
sama. Suatu malam, Rola, yang sedang belajar 
berhitung dalam bahasa Inggris untuk PR-nya, 
berseru bahwa dia ingin belajar bahasa Mandarin. 
“Saya akan pergi ke Taiwan,” katanya kepada 
ibunya. “Untuk menjadi seorang pembantu?” Tanya 
Sugiyani, matanya melebar penuh ketakutan. Rola 
mengangkat bahu.

Pada suatu Kamis pagi di Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi di kota Purwokerto—10 jam 
perjalanan sebelah timur Jakarta—calon pekerja 
migran berkerumun menunggu  dokumen yang 
akan membuat mereka bisa pergi untuk bekerja di 
luar negeri. Kepala Dinas, Pramudhito Handoyo, 
mengatakan bahwa pada tahun 2006, perempuan 
mengisi 95 persen dari 945 pekerja migran dari 
daerah tersebut yang pergi melalui kantornya 
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Dalam kehidupan desanya, Sugiyani bangun pada pukul 4.30 
setiap pagi dan memulai hari itu dengan menyapu dapur mereka 
yang usang dan mencuci pakaian, sebelum pindah ke tugas-tugas 
lain. Keluarganya berbagi sumur dan gubuk toilet dengan tetangga 
mereka. Rumah satu lantai di desa yang dia tinggali dibangun 
dengan uang yang dihasilkan oleh ibu mertuanya sebagai pekerja 
rumah tangga di Arab Saudi selama enam tahun.
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untuk bekerja di luar negeri. “Mereka hanya ingin 
memperbaiki kehidupan keluarga mereka,” katanya.

Di laci meja kerja perekrut Machsun Imron 
ada buku catatan perjalanan kelilingnya di 
Temanggung, Jawa Tengah, dengan kendaraan 
roda empat, berburu perempuan untuk menjadi 
pekerja rumah tangga di luar negeri. Berulang-ulang 
dia berpromosi: “Singapura sangat bagus. Jangan 
khawatir, pemerintah Singapura akan mengurus 
Anda. Jika Anda bertemu dengan majikan yang 
buruk, koran akan melaporkan.“

Dia merekrut 20 hingga 30 perempuan 
sebulan, membujuk suami atau ayah mereka agar 
mengizinkan mereka pergi, dan mengirimkan 
mereka ke agen ketenagakerjaan dan pusat pelatihan 
di Jakarta. Buku catatan bersampul tebalnya 
menyimpan di halaman demi halaman foto paspor 
para perempuan muda. Di samping foto mereka 
tertulis nama, usia, tingkat pendidikan, tanggal 
keberangkatan dan tujuan mereka—Malaysia, 
Taiwan, Arab Saudi, Hongkong, Singapura.

Machsun tidak mau mengatakan berapa 
banyak dia dibayar untuk setiap perempuan yang 
didapatnya, tetapi rumahnya merupakan yang 
termegah di desanya—lengkap dengan taman 
dan kolam, beranda, lukisan minyak dan barang-
barang dekoratif. Para perekrut desa lainnya yang 
diwawancarai pada tahun 2006 mengatakan bahwa 
mereka menerima 1,5 juta rupiah untuk setiap 
pekerja—bagian dari jumlah yang harus dibayar 
kembali oleh para perempuan itu sendiri melalui 
pemotongan gaji mereka setelah mereka mulai 
bekerja di luar negeri.

Tini, seorang anggota staf di PT Mitra Karya 
Sarana Nusa, sebuah agen ketenagakerjaan satu 
jam perjalanan dari pusat kota Jakarta, mengatakan 
dalam sebuah wawancara pada akhir 2008 bahwa 
harga permintaan telah naik. Perusahaannya 
membayar perekrut desa (dikenal dalam bahasa 
lokal sebagai calo, yang berarti perantara atau 
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Sebuah buku catatan di laci seorang perekrut desa memiliki 
halaman demi halaman detail pribadi para perempuan yang telah 
dikirim ke luar negeri dari daerah tersebut: foto paspor, tanggal 
keberangkatan, tujuan dan kualifi kasi pendidikan. Perekrut 
mengeluh bahwa pasokan “darah segar” semakin menurun—
karena sangat banyak perempuan desa sudah  bekerja di luar 
negeri. 



Jalan Pulang Yang Panjang32

makelar) tiga hingga empat juta, atau sebanyak lima 
juta rupiah untuk setiap pekerja perempuan. Ini jelas 
merupakan perdagangan yang menguntungkan—
perdagangan yang diperjuangkan oleh pemerintah 
Indonesia berjuang untuk dikendalikan dan diatur 
dalam beberapa tahun terakhir.

Hari-hari ini, perekrut desa mengeluh bahwa 
dengan begitu banyaknya perempuan muda yang 
sudah dikirimkan, tidak banyak darah segar yang 
tersisa. Itu juga yang mendorong naiknya harga 
yang diminta untuk setiap perempuan yang mereka 
dapatkan—yang pada gilirannya mengakibatkan 
biaya lebih tinggi pada pihak pekerja. “Ada 
banyak persaingan sekarang untuk mendapatkan 
perempuan,” kata Tini. “Itulah situasinya. Ada lebih 
banyak calo sekarang.” James Loing, yang memiliki 
agen ketenagakerjaan di kota pelabuhan Cilacap di 
Jawa Tengah, mengatakan: “Kadang-kadang, hingga 
10 calo berupaya mendapatkan satu perempuan 
yang sama “.

Meskipun demikian, tidaklah sulit untuk 
meyakinkan para perempuan yang sebelumnya telah 
bekerja di luar negeri untuk pergi ke luar negeri lagi. 
Sebagaimana yang dilakukan oleh Sugiyani, banyak 
yang seringkali mendatangi perekrut sendiri. Mereka 
diberi label “Eks”.

 “Eks-Malaysia, eks-Singapura dan sekarang 
akan ke Hongkong,” kata seorang perekrut, 
memperkenalkan Inah Suraji, 32, yang murah 
senyum, yang duduk di sebuah agen ketenagakerjaan 
tingkat provinsi, menunggu surat-suratnya diproses. 
Dia sedang menabung untuk pendidikan dua putri 
remajanya, katanya dalam bahasa Inggris sederhana 

yang dipelajari dari empat tahun di Singapura. 
“The money I earned, no more already. Get money 
very diffi cult, but use very fast,” (Uang yang saya 
peroleh, sudah tidak lebih. Sangat sulit, tetapi 
cepat menghabiskannya) kata perempuan kurus itu 
dengan tertawa. Sebagaimana kebanyakan pekerja 
migran lainnya, dia tampak terjebak dalam siklus 
berangkat dan pulang.

Uang yang diperoleh di luar negeri habis 
dalam waktu singkat. Setelah membangun rumah 
keluarga yang bagus, membeli sepeda motor 
baru, dan mencukupi kebutuhan makanan dan 
kebutuhan sehari-hari, maka segera tiba waktunya 
untuk pergi keluar untuk mendapatkan lagi. 
Rumah-rumah desa yang paling mewah, yang 
lengkap dengan pilar-pilar bergaya Romawi, 
jendela sepanjang lantai hingga langit-langit 
dan lapisan cat baru dan, kemungkinan besar 
adalah milik penduduk desa yang bekerja selama 
bertahun-tahun di Hongkong atau Taiwan, di 
mana upahnya lebih tinggi dari pada di Singapura 
atau Malaysia. Di beberapa desa, setiap keluarga 
memiliki beberapa perempuan yang bekerja di luar 
negeri.

Lotte Kejser, Kepala Penasihat Teknis Program 
ILO mengenai pekerja migran di Asia Tenggara, 
mengatakan: “Jika mereka dituntut mencari 
nafkah untuk mendukung keluarga besar mereka, 
keluarga dapat menekan mereka untuk pergi ke 
luar lagi. Para pekerja itu sendiri mungkin merasa 
semakin sulit untuk berintegrasi kembali ke desa 
mereka dan tidak ada pekerjaan berupah bagus 
untuk mereka di sana. “
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Tumbuh semakin besar, Sugiyani tahu 
keluarganya miskin, tapi seperti anak lainnya, dia 
tidak pernah bercita-cita menjadi pekerja rumah 
tangga. “Kami tidak punya mimpi. Kami selalu 
merasa, ‘Apa yang bisa kita lakukan?’ Saya hanya 
ingin memiliki pekerjaan yang bagus,” katanya. 
“Tetapi sekarang saya sudah menikah, kami 
perlu uang. Ini takdir. Kemiskinan memaksa saya 
untuk menjadi seorang pekerja rumah tangga, dan 
sekarang saya sudah terbiasa dengannya.“

Orang tuanya memanen sawah orang lain 
dan tidak mampu membiayainya melanjutkan 
lebih dari sekolah menengah. “Yuni lulus semua 
ujian tapi kami tidak punya uang,” kata ibunya 
Warsini, 44, menyebut putrinya dengan nama 
kesayangannya. Pada usia 16, begitu keluar dari 
sekolah, Sugiyani menikah dengan Warsun, yang 13 
tahun lebih tua. Dua tahun kemudian, ketika bayi 
perempuan mereka Rola baru berusia tujuh bulan, 
Sugiyani meninggalkan desa untuk naik pesawat 
pertamanya yang membawanya ke Madinah, Arab 
Saudi. Mengingat kembali bagaimana dia sampai 
pada keputusan itu, dia berkata: “Saya melihat 
perempuan lain di desa yang kembali dari Arab 
Saudi dan tampaknya mereka memiliki banyak 
uang untuk keluarga mereka. Mereka membeli 
tanah, sepeda motor, rumah. Saya pikir daripada 
menganggur di rumah, saya harus pergi juga.“

Perjalanan pertama itu berakhir buruk. Selama 
tujuh bulan, dia bertahan dari rayuan majikan 
laki-lakinya. Ketika akhirnya dia mengadu kepada 
istri majikan, dia segera dipulangkan. Dia hanya 
mendapatkan penghasilan yang cukup untuk 
menutup apa yang telah dibayarkannya kepada 
agennya. Setelah tujuh bulan di rumah, dia pergi 
lagi, kali ini ke Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab.

Majikannya memperlakukannya dengan baik 
tetapi Sugiyani mengaku dia tidak dibayar selama 
dua tahun dia bekerja disitu. Dia pulang selama 

lima bulan sebelum pergi ke Jeddah. Kali ini, dia 
dibayar 600 real (sekitar US$160 dengan kurs saat 
itu) sebulan—dan mengirimkan ke rumah sekurang-
kurangnya separuh dari semua yang dia dapatkan. 
Uang tersebut digunakan untuk membayar sepeda 
motor baru, gudang, peralatan pertanian, perabotan 
untuk kamar Rola, serta pesta pernikahan kakaknya. 
Dan ada tabungan yang disisihkan juga.

Tetapi saat dia pulang, dia mendapati suaminya 
telah menghabiskan uang yang dimasukkannya ke 
rekening bank mereka. Semuanya habis. “Habis! 
Saya sangat marah,” kenangnya. “Saya merasa sia-sia 
bekerja.”

Ketiadaannya juga mahal dalam hal lain. “Ketika 
saya ada di sini, suami saya sangat baik, dia bahkan 
membantu saya memasak,” katanya. “Tetapi ketika 
saya tidak ada di sini, saat saya menelepon ke rumah, 
dia sering keluar. Sebagian besar perempuan yang 
bekerja di luar negeri, uang mereka digunakan oleh 
suami mereka untuk bersenang-senang. Suami saya 
mungkin melakukan hal yang sama, dia mungkin 
sangat kesepian.”

Jika dia mempertanyakan kesetiaan suaminya, dia 
tidak meratapinya. Rasa bersalahnya terpusat pada 
gadis kecil mereka, Rola. Pertama kali dia pulang, 
sang anak tidak mengenalinya. “Dia tidak mau saya 
gendong, atau didekati,” katanya, menyadari bahwa 
dia menghabiskan hanya dua dari tujuh tahun usia 
putrinya di rumah bersamanya. “Setiap kali saya 
pulang, Rola berbeda.” Sugiyani akan mengajaknya 
jalan-jalan ke Mal Moro—pusat perbelanjaan 
terbesar di kota terdekat mereka, Purwokerto. Di 
sana, dia membelikan anaknya pakaian, permainan, 
cokelat dan wafer Tango kesukaannya. Saat Sugiyani 
berada jauh, ayahnya yang berusia 47 tahun, 
Waryomiharjo, bercerita: “Saat Yuni ada di rumah, 
Rola selalu  meminta uang padanya untuk  jajan 
daripada makan, dan Yuni selalu memberinya. Saat 
dia pergi, Rola makan apa pun yang kami makan. “
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Terbiasa ibunya jauh dari rumah, Rola mengerjakan 
sendiri PR-nya di ruang tamu keluarga, bersandar pada 
sofa usang. Dalam beberapa hari, Sugiyani akan pergi 
dari sisinya lagi untuk bekerja di luar negeri.
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Kamar Rola memiliki sebuah meja belajar anak 
dari kayu pinus dengan laci dan rak, dan sebuah 
tempat tidur berangka kayu dengan tangga untuk 
kegunaan tertentu. Di atas meja ada sebuah tas 
sandang Barbie Nutcracker berwarna merah muda, 
yang dia gunakan untuk ke sekolah. Saat berada di 
rumah, Sugiyani memperhatikan kebutuhan sehari-
hari putrinya. Dia memandikan Rola di sumur 
yang digunakan bersama dengan tetangga mereka, 
mengantarnya ke sekolah, menyuapinya makan 
siang dan membantu memompakan ban sepedanya.

“Saat saya tidak di sini, saya merasa suami saya 
sering meninggalkan Rola sendirian,” kata Sugiyani. 
“Kalau Ibu, nggak begitu merawat anak” Saat dia 
pergi, orang tuanya datang dengan mengendarai 
sepeda motor dari desa sebelah untuk menjenguk 
Rola hampir setiap hari. Ibu mertua Sugiyani, yang 
tinggal dirumah dengan menjalankan usaha kecil 
menjual tempe goreng, kembang tahu dan sayuran 
di belakang rumah mereka, terlalu sibuk untuk 
memberi Rola banyak perhatian.

Saat waktu semakin dekat bagi Sugiyani untuk 
pergi lagi, tidak ada air mata. Yang ada hanya 
tanda-tanda halus bahwa anaknya sedang bersedih. 
“Kalau lagi baik, paling Rola hanya minta saya 
membawa pulang banyak hadiah saja,” kata 
Sugiyani. Tapi suatu pagi, putrinya berkata, “Ada 
banjir di Jakarta, Bu. Ibu akan kebasahan. Ibu tidak 
bisa pergi ke Singapura.” “Itulah yang dikatakannya 
ketika dia tidak ingin saya pergi, “kata Sugiyani.

Selama dua hari berturut-turut, perekrut 
desa, Selamat, memberitahu Sugiyani bahwa 
dia akan berangkat malam itu ke Jakarta, 
pemberhentian pertamanya dalam perjalanan ke 
Singapura. Di kedua malam itu, dia menelepon 

untuk membatalkan, dengan mengatakan bahwa 
dokumen belum selesai.

Sugiyani sangat ingin mendapatkan 800.000 
rupiah yang Selamat janjikan sebagai imbalan 
menggunakan jasanya dan memilih Singapura. 
Tidak seperti menuju ke Hongkong dan Taiwan, 
sebagian besar perempuan yang menuju ke 
Singapura dan Malaysia tidak perlu membayar 
biaya. Akibatnya, mereka mengambil pinjaman 
di muka dari agen mereka untuk menutup biaya 
pemeriksaan medis, dokumen, pelatihan dan 
perjalanan.

Rantai perekrut desa biasanya berbagi tiga 
hingga lima juta dari fee agen cabang propinsi 
untuk setiap pekerja. Kepala kantor Jakarta, yang 
membayar cabang, pada gilirannya mengenakan 
biaya kepada rekan agennya di Singapura. Tingkat 

Kanan atas

Sugiyani memompa ban sepeda Rola, putrinya. Ibu 
24 tahun tersebutberada dirumah hanya selama dua 
dari tujuh tahun usia Rola. Ketika dia ada di situ, dia 
mengasuhnya, memandikannya di sumur, mengantarnya 
ke sekolah, menyuapinya dan bermain dengannya. Rasa 
bersalahnya karena telah pergi jauh terlihat melalui 
kamar Rola—yang berperabot paling baik di rumah 
itu—dan uang jajan yang dia berikan kepada gadis 
kecilnya itu setiap hari.

Kanan bawah

Dalam waktu terbatas yang dia habiskan di rumah, 
Sugiyani berusaha menjadi ibu sebagaimana 
lazimnya, mengurus setiap kebutuhan Rola, termasuk 
mengantarnya berangkat ke sekolah dengan tas sekolah 
barunya berwarna merah muda cerah.
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biaya yang berlaku pada tahun 2006 adalah sekitar 
S$ 1.300 (sekitar US$ 900 pada nilai tukar saat 
itu) untuk setiap pekerja, kata sebuah agen Jakarta 
dalam sebuah wawancara pada saat itu. Pada akhir 
2008, tingkat biaya tersebut kemudian meningkat 
menjadi sekitar S$ 1.700 per pekerja, menurut 
Wibowo Tanjung, pemilik agen ketenagakerjaan PT 
ABCD di Jakarta.

Pekerja rumah tangga Indonesia di Singapura 
memulai menjalankan tugas pekerjaan mereka 
dengan hutang sekurang-kurangnya S$ 1.500. 
Hutang sebesar itu membuat mereka membutuhkan 
sekitar tujuh hingga sembilan bulan bagi mereka 
untuk membayar hutang, yang berarti mereka 
mendapatkan tidak lebih dari S$ 10 atau S$ 20 dari 
upah mereka setiap bulan untuk waktu itu. Itupun 
setelah menghabiskan waktu sekitar tiga bulan di 
pusat pelatihan Indonesia yang mempersiapkan 
untuk pekerjaan mereka, juga tanpa membayar.

Tini, seorang anggota staf di sebuah agen di 
Jakarta, mengatakan: “Banyak orang bertanya, 
‘Mengapa begitu banyak potongan?” Tetapi ada 
begitu banyak perekrut yang terlibat. Kami tidak 
punya pilihan. Jika kami tidak membayar calo 
dalam jumlah besar, kita benar-benar tidak bisa 
mendapatkan pekerja dan tidak bisa menjalankan 
usaha.“

Sebuah survei di penghujung tahun 2008 oleh 
kelompok advokasi Transient Workers Count 
Too menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga 
Indonesia yang baru tiba di Singapura sekarang 
biasanya membutuhkan waktu delapan hingga 
sembilan bulan untuk membayar hutang mereka. 
Tini mencatat: “Ini berbeda dengan 10 tahun lalu 
ketika pemotongan gaji  hanya selama tiga bulan 
atau kurang.” Pada saat itu, pengusaha membayar 
biaya pelatihan dan perjalanan pekerja mereka. 
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Saat Sugiyani pergi bekerja ke luar negeri, Warsun 
dan ibunya akan mengasuh Rola. Tetapi Sugiyani 
mengatakan: “Ini beda dengan cara  ibu mengasuh 
anak.” 
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Dalam tahun-tahun belakangan, sementara biaya 
yang dikeluarkan dalam migrasi pekerja meningkat, 
biaya yang dibayarkan oleh pengusaha Singapura 
kepada agen mereka tidak. Bahkan, sejak kira-kira 
saat krisis keuangan Asia tahun 1997, agen-agen 
Singapura mulai mengiklankan “pembantu $0” 
atau “pembantu $88”. Dengan itu, mereka mulai 
mengenakan biaya kepada majikan jauh lebih sedikit 
dan pekerja sendiri semakin banyak menanggung 
biaya pergi ke Singapura untuk bekerja.

Wibowo mengatakan: “Sebelum tahun 1997, 
keadaan lebih baik, ketika majikan membayar 
seluruh biaya migrasi. Saya tidak tahu mengapa 
hal-hal berubah. Anda harus bertanya kepada orang 
Singapura.”

 “Sistem saat ini menciptakan masalah. 
Pekerja hanya tahu bahwa dia membutuhkan 
pekerjaan. Beberapa perekrut dan agen akan 
memberitahukannya bahwa ada pekerjaan di 
Singapura dan berapa besar gaji yang dia bisa 
dapatkan dan secara alamiah pekerja hanya akan 
mengatakan ‘saya mau’.”

Bila pada awal masa kerja pekerja mengalami 
masalah dengan majikan mereka  dan meminta 
pergantian tempat kerja, agen mereka kadang-
kadang menggabungkan hutang mereka dan para 
perempuan tersebut harus terus bekerja tanpa upah 
selama berbulan-bulan hingga selesai—kadang-
kadang selama lebih dari satu tahun.

Selamat, sang perekrut, telah mempersiapkan 
Sugiyani untuk bulan-bulan pemotongan gaji, tapi 
Sugiyani tidak tahu banyak tentang kehidupan 
barunya. “Berapa gaji di Singapura? Seberapa besar 
rumah-rumahnya? Apakah orang-orang memiliki 
banyak anak, keluarga besar?” Dia bertanya kepada 
saya, mengingat bagaimana dia pernah bekerja 
untuk sebuah rumah tangga beranggotakan 16 
orang di Arab Saudi.
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Beberapa hari sebelum dia berangkat ke Jakarta, berita 
menyebar ke penjuru desa mengenai keberangkatannya 
sebentar lagi. Tetangga mengunjunginya untuk 
mendoakan keberuntungan baginya dan untuk 
mengucapkan selamat tinggal. 
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Pemilik agen ketenagakerjaan, James Loing, yang 
telah bergelut dalam bisnis tersebut selama lebih dari 
15 tahun, menyalahkan perekrut desa karena tidak 
memberitahukan kepada para perempuan tersebut 
semua fakta tentang apa yang ada di depan. “Para 
perekrut tidak memberitahu mereka yang informasi 
yang sebenarnya, mereka hanya memberitahu 
mereka tentang gaji dan manisnya bekerja di 
Singapura. Mereka tidak pernah menceritakan 
kondisi kerja yang nyata,” katanya.

Tetangga Sugiyani—seorang perempuan yang 
suka memamerkan boneka beruang raksasa yang 
diberikan kepadanya oleh majikan Singapuranya—
mengatakan bahwa anak-anak Singapura 
berkelakuan baik, dan bahwa pekerja rumah tangga 
menerima Hongbao (amplop merah) di Tahun Baru 
Imlek.

Tetapi Sugiyani sadar akan sisi lain. “Ada 
seorang perempuan dari desa ini yang meninggal 
saat bekerja di Singapura. Kalau tidak salah, dia 
jatuh dari gedung tinggi.”, katanya. Perempuan 
itu mungkin salah satu dari lebih dari 150 pekerja 
rumah tangga—sebagian besar warga Indonesia—
yang tewas terjatuh dari gedung karena kecelakaan 
atau bunuh diri di Singapura antara tahun 1999 
dan 2005. Tidak ada angka yang secara resmi dirilis 
dalam beberapa tahun terakhir.

Peneliti Sri Palupi, yang pada tahun 2005 
mempelajari masalah yang dihadapi oleh pekerja 
rumah tangga Indonesia di Singapura, mencatat 
bahwa tidak ada peraturan yang memadai mengenai 
proses perekrutan dan penempatan dan para 
perempuan tersebut sepenuhnya berada dalam 
kekuasaan individu-individu secara perorangan—
dari agen hingga majikan. Lebih rendahnya upah di 
Singapura dan Malaysia membuat para perempuan 
miskin atau yang pertama kali pergi akan memilih 

negara tujuan tersebut, sedangkan yang lebih 
berpengalaman dan tangguh menuju Hongkong atau 
Taiwan yang membayar lebih tinggi.

Menghadapi persaingan tajam, beberapa perekrut 
menawarkan para perempuan tersebut “uang 
saku” masing-masing hingga satu juta rupiah untuk 
menarik perhatian mereka, cerita para pemilik agen. 
“Kadang-kadang, para perempuan pergi bukan 
karena mereka benar-benar ingin menjadi pekerja 
rumah tangga, tetapi karena mereka butuh uang 
secara cepat untuk memecahkan masalah mereka,” 
kata Loing.

Perekrut kadang-kadang tidak mengatakan yang 
sebenarnya mengenai usia dan kualifi kasi pendidikan 
para perempuan tersebut.

Kanan atas

Beberapa hari sebelum dia berangkat ke Jakarta, 
kakek dari ayah Sugiyani, Tamiarji, 80, dan ayahnya, 
Waryomiharjo, 47, berdoa bersamanya di pemakaman di 
desa di mana dia dibesarkan dan di mana orangtuanya 
masih hidup. Mereka mencari berkah dan perlindungan 
untuknya sebelum setiap perjalanannya.

Kanan bawah

Ayah Sugiyani, Waryomiharjo, 47, memberinya apel 
untuk perjalanannya ke Jakarta. Ketika dia berangkat 
dalam kegelapan malam, dia memeluknya dan terus 
mengulang-ulang: “Hati hati, Yun”. Beberapa malam 
sebelumnya, dia berkata: “Saya tidak ingin dia pergi, jika 
saya bisa memberinya uang yang cukup. Tapi saya tidak 
bisa. Dia membutuhkan uang sendiri untuk membeli 
sepeda, membangun rumah. Jika dia tidak bekerja di luar 
negeri, dia tidak bisa melakukan semua itu. Saya hanya 
dapat berdoa agar dia akan baik-baik saja, aman.” 
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Hanya beberapa jam sebelum ibunya akan dijemput 
untuk perjalanan panjang jauh dari rumah lagi, Rola 
menyembunyikan   diri ke tempat tidur dan tidak mau 
bangun untuk mengucapkan selamat tinggal.
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Semua orang yang menuju ke Singapura secara 
otomatis berusia 23—usia minimum resmi di negara 
tersebut—atau lebih. Seorang agen di Jawa Tengah 
mengatakan: “Sepanjang kami tahu pekerja tersebut 
memenuhi syarat, usia tidak begitu penting. Jika dia 
baru 21 tahun tetapi sudah bekerja sebagai pembantu 
selama lima tahun di Jakarta, dia akan lebih siap 
dari pada mereka yang berusia 23 tahun tapi belum 
berpengalaman.” 

Bagaimanapun, Sugiyani merasa siap berangkat 
ke Singapura. “Saya tidak takut,” katanya. Pada 
hari-hari sebelum meninggalkan rumah, dia 
berdoa untuk kehidupan barunya. “Saya meminta 
perlindungan, majikan yang baik dan bahwa saya 
akan menyelesaikan kontrak, bahwa saya tidak akan 
terkena masalah, bahwa saya akan memiliki uang 
untuk Rola,” katanya. “Saya hanya ingin dia bisa 
menyelesaikan sekolah menengah.”

Pada malam perpisahan, dia mencemaskan 
suaminya yang sedang demam. Warsun, di sisi lain, 
tampak lebih pragmatis. “Bila dia tidak di sini, saya 
harus bangun pada pukul 6, bukan pukul 7, untuk 
mencuci piring, pakaian, membantu usaha ibu saya, 
membantu Rola,” katanya. “Jika istri saya bekerja di 
Taiwan, saya bisa memiliki ponsel yang lebih baik. 
Saya bisa memiliki dua ponsel. “

Sebelum perjalanan darat 10 jamnya ke Jakarta, 
orang tua Sugiyani datang membawa lontong 
buatan sendiri untuk bekal di perjalanan. Perekrut 
mengatakan mobil akan datang pada pukul 19.00.

Saat itu pukul 14.45 WIB. Rola masih duduk di 
luar, mengutak-atik radio transistor. Sugiyani dan 
suaminya mengambil waktu berdua, menyendiri 
dikamar mereka. Pintupun ditutup.

Satu jam kemudian, sebuah mobil bergemuruh 
menuruni jalan sempit berlubang di depan rumah 
mereka. Warsun keluar kamar tidur, tetapi mobil itu 
tidak berhenti. Dia kembali ke istrinya. Rola berjalan 
ke kamar tidurnya dan membenamkan dirinya ke 
tempat tidur.
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Pintu mobil  menutup dengan keras,  Sugiyani bersedih. 
Itulah awal 10 jam perjalanan darat ke Jakarta di mana 
dia akan menghabiskan beberapa bulan berikutnya 
untuk mempersiapkan pekerjaannya sebagai pekerja 
rumah tangga di Singapura. Warsun, suaminya, 
berjongkok di atas got di depan rumah, jauh dari 
anggota keluarga lain yang mengetuk sisi mobil dan 
berseru “Yun, Yun” (nama panggilan kesayangan 

Sugiyani) saat pintunya ditutup. Seperti delapan 
perempuan lain di dalam mobil tersebut, Sugiyani 
meninggalkan rumah dengan harapan mengangkat 
keluarganya dari kemiskinan. Pergi ke Singapura 
merupakan “jalan satu-satunya”. Begitu berada didalam 
mobil, dia menarik tudung jaket tipisnya ke atas kepala 
dan memejamkan mata.
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Desa telah senyap ketika dua buah mobil tiba 
di rumah tersebut menjelang pukul 22.00. Warsun 
kembali berlari keluar dari kamar tidur, diikuti oleh 
Sugiyani, sambil menggosok matanya. Rupanya, 
dia tertidur menunggu. Warsun mengambil koper 
istrinya dan menuju pintu.

Orang tua dan mertua Sugiyani berada di teras; 
tetangga sekitarnya berdiri mengerumun. Sugiyani 
mengusap lembut wajah Warsun dan bersandar 
lembut pada tubuhnya.

Dia berjalan ke arah jalanan. Ayahnya merangkul 
Sugiyani dipundaknya. Ketika akhirnya Ayahnya 
melepaskan rangkulannya, dia masuk ke dalam 
mobil bertempat duduk 10 orang tersebut. Mereka 
memanggil nama kesayangannya “Yun, Yun”. Tapi 
tak seorang pun menitikkan air mata.

Sugiyani duduk dengan wajah kaku dan diam, 
mengabaikan orang-orang lain di dalam mobil. 
Dia merogoh tas tangannya, mengambil beberapa 
permen rasa stroberi, dan meraba gantungan kunci 
bertuliskan nama putrinya di atasnya. Sejurus 
kemudian, dia menarik  tudung jaket tipisnya ke 
atas kepalanya dan menutup matanya, tidur seiring 
mobil melaju ke arah ibukota.

Pada saat Rola terbangun keesokan paginya, 
kami tiba di lalu lintas Jakarta yang merayap. 
Sugiyani,  tampaknya, tak lagi punya tawa ceria. 
Senyumnya seakan  ditinggalnya dirumah. Dia 
mencari ponsel dan mengirim sebuah pesan singkat, 
sebelum melirik keluar ke arah gedung-gedung 
pencakar langit.

Ada delapan perempuan lain yang juga menuju 
ke luar negeri di dalam mobil tersebut. Mereka 
mulai bercakap-cakap. “Kerja dimana sebelumnya?” 
“Bisa Bahasa Inggris? Kanton?”

Pada pukul 08.00 WIB, mobil berhenti di 
kompleks berpagar sebuah pusat pelatihan pekerja 
migran di pinggiran Jakarta Barat. Inilah tempat 
para perempuan tersebut akan menghabiskan 
dua hingga enam bulan berikutnya untuk belajar 
memasak, membersihkan, merawat bayi dan orang 
lanjut usia, dan belajar bahasa Inggris, Kanton (jika 
menuju Hongkong) atau Mandarin (untuk Taiwan).
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Beberapa jam setelah sampai di pusat pelatihan di 
Jakarta, perjalanan darat 10 jam semalaman  dari 
desanya, Sugiyani duduk di lantai semen asrama—yang 
memiliki tempat  tidur untuk 200 orang—berusaha 
menghubungi ibu dan suaminya sebelum dia 
harus menyerahkan ponselnya. Peserta latih dapat 
menggunakan telepon umum tetapi tidak diperbolehkan 

menggunakan ponsel mereka karena “suami mereka 
akan menelepon dan mereka akan terganggu,” 
jelas Narti Yani, asisten pemasaran pusat pelatihan 
tersebut. Banyak pusat pelatihan semacam itu 
menyita ponsel pekerja dan tidak memperbolehkan 
pekerja meninggalkan tempat pelatihan. 
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Sugiyani dan pekerja yang baru datang lain kecewa 
dengan asrama pusat pelatihan yang  panas, lembab 
dan sangat sederhana di mana mereka ditempatkan di 
Jakarta. Mereka akan menghabiskan tiga bulan di sini 
sebelum dikirim ke luar negeri. 
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Sugiyani dikirim ke asrama bagi peserta latih 
Singapura. Seorang peserta latih senior menunjukkan 
di mana lemari penyimpanan, kamar mandi dan 
kantin. Sugiyani memilih sebuah ranjang susun dan 
mulai membongkar kopernya.

Asrama itu besar dan bersih, berisi ruang tempat 
tidur dek ganda untuk 200 orang. Namun, meja 
kayu sangat sederhana di kelas dan dinding semen 
tak bercat nampaknya membuat pendatang baru 
itu kecewa. Sambil berjongkok di luar kantin, 
mereka berjabat tangan untuk sebuah rencana untuk 
mengadu kepada agen mereka dan meminta pindah 
ke pusat yang lebih baik. Mereka mengemasi tas 
mereka dan duduk di sebuah bangku di luar, menolak 
masuk ke kelas bahasa.

Pada pukul 13.00 WIB, seorang agen Handoyo 
Widiyanto datang dan membelikan mereka es teh. 
Satu per satu, dia membawa mereka ke kantor untuk 
urusan dokumen. Sugiyani muncul dari pertemuan 
itu, dengan alis berkerut.

Handoyo dan pemilik pusat pelatihan secara 
bergantian membujuknya bahwa mengingat 
pengalamannya di masa lalu, dia tidak akan tinggal 
lama. Mereka mengingatkannya bahwa dia telah 
menandatangani kesepakatan, dan jika dia berhenti 
dari pusat itu sekarang, dia harus membayar tiga 
hingga empat juta rupiah. “Benar-benar tidak begitu 
buruk di sini. Jangan khawatir,” kata Handoyo 
sambil tersenyum. Bersedia tetap tinggal, Sugiyani 
bergabung dengan para perempuan lain.

Seperti di pusat pelatihan lainnya, mereka tidak 
akan diizinkan meninggalkan kompleks tersebut. 
“Mereka akan lari jika kita membiarkan mereka 
pergi,” jelas Narti Yani, asisten pemasaran pusat 
pelatihan tersebut. Untuk mencegah para perempuan 
tersebut pergi keluar, beberapa pusat pelatihan 
dikelilingi oleh kawat berduri dan memiliki petugas 
keamanan yang ketat berjaga.

Tini, seorang anggota staf di sebuah agen lain 
di Jakarta, mengatakan: “Mereka yang beragama 
Kristen, kami izinkan pergi ke gereja pada hari 
Minggu, tetapi dengan seorang pengawas dari pusat 
kita. Pengalaman kami menunjukkan bahwa jika 
para perempuan tersebut tetap dapat  keluar, mereka  
akan pacaran dan saat visa mereka siap, mereka akan 
memiliki tes kehamilan positif.”
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Beberapa jam setelah tiba di Jakarta, Sugiyani 
diwawancarai oleh seorang agen yang akan 
mempersiapkan dokumennya untuk mempromosikannya 
kepada para majikan di Singapura 
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Tetapi Albert Bonasahat dari ILO menyanggah: 
“Setiap kali saya mengunjungi pusat-pusat pelatihan 
semacam itu, mereka selalu menggunakan alasan 
yang sama: bahwa para perempuan akan lari dan 
hamil. Tapi mereka ini orang, bukan kucing! Alasan 
sebenarnya adalah bahwa mereka merasa para 
calon pekerja tersebut merupakan investasi mereka. 
Ini seperti mereka sudah membeli kehidupan para 
perempuan tersebut dan tidak ingin merugi.”

Seorang yang sudah lebih lama memiliki pusat 
pelatihan, Wibowo, lebih jujur mengenai hal itu. 
Dia mengatakan, pekerjanya yang sedang dalam 
pelatihan bisa pulang ke kampung mereka jika ada 
anggota keluarga sakit atau jika ada krisis di rumah, 
tetapi hanya jika perekrut desa mereka meninggalkan 
“jaminan”—dengan menyerahkan sepeda motor 
milik keluarga sang pekerja atau sesuatu yang serupa 
sebagai jaminan. “Kami sudah menghabiskan uang 
untuk membawanya ke sinilah,” katanya, sembari 
menjelaskan bahwa dia menghabiskan sekitar tujuh 
juta rupiah untuk merekrut seorang pekerja dari desa, 
melatihnya dan mengirimnya ke Singapura. Biayanya 
hampir sama untuk mengirim satu pekerja ke Taiwan 
atau Malaysia, dan sekitar sembilan juta rupiah ke 
Hongkong.

Saat berada di pusat pelatihan, para pekerja 
seringkali dilarang memegang ponsel mereka sendiri 
atau menggunakannya. “Suami mereka akan 
menelepon dan kemudian mereka akan khawatir,” 
kata Narti. Di pusat Sugiyani itu, ponsel disita pada 
saat kedatangan tetapi peserta dapat menggunakan 
telepon umum pusat tersebut, setelah pelajaran 
sehari-hari yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 
pukul 16.00.

Tiga hari kemudian, Sugiyani berada di sebuah 
kelas berisi sekitar 30 perempuan. Duduk di baris 
kedua, wajahnya menunduk berkonsentrasi saat dia 
menggunakan jemarinya untuk menghitung dengan 
suara keras dalam bahasa Inggris. Sebagaimana 
lazimnya pelatihan perempuan untuk ke Singapura, 
dia mengenakan T-shirt merah muda yang kebesaran.
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Tiga hari dalam kehidupan barunya di pusat pelatihan di 
Jakarta, Sugiyani telah menguasai sedikit Bahasa Inggris. 
Dia menyebutkan daftar nama sayuran dan bertanya, 
“Sudah makan siang, Nona?” Tawanya sudah kembali 
dan dia berkata, “Saya baik-baik saja di sini.” Tetapi dia 

belum mampu menghubungi suaminya dan masih tidak 
tahu apakah demamnya sudah mereda atau bagaimana 
kabar Rola. Para peserta latih diberikan kaos seragam 
untuk dipakai—warna berbeda bagi peserta latih yang 
menuju ke Singapura, Hongkong, Malaysia dan Taiwan. 
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Di hadapan masing-masing pekerja ada setumpuk 
tebal foto kopi contoh-contoh pertanyaan untuk 
membantu mereka berlatih tes keterampilan dan 
bahasa yang harus lewati dengan baik saat mereka 
tiba di Singapura. Mereka tertawa terbahak-bahak 
saat guru mengajarkan mereka percakapan bahasa 
Inggris: “Katakan, ‘May I go to the toilet, Ma’am?’ 
(Boleh saya ke toilet, Bu?). Bukan ‘I want to urine, 
Ma’am’ (Saya ingin kencing, Bu).” 

Sugiyani sendiri tampak telah sedikit lebih 
kerasan. Senyumnya telah kembali.

Dengan semangat dia berkata: “Saya bisa 
berbicara Bahasa Inggris sekarang.” Melihat saya, 
dia mencoba sebuah frase: “Have you lunch, 
Miss?” (Sudah makan siang, Nona?). Dia masih 
membutuhkan lebih banyak latihan. Dia harus belajar 
40 kata baru setiap hari, untuk kemudian, dia siap ke 
Singapura.

Catatan penulis:

Sugiyani tiba di Singapura untuk bekerja pada 
pertengahan 2007. Ketika dikontak, agen Singapura 
yang mencarikannya pekerjaan mengatakan 
majikannya meminta dia tidak boleh dikontak oleh 
penulis atau pers.
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PERGI,
PERGI, HILANG

BAB DUA



Bagian I - Keberangkatan 57

RATUSAN RIBU perempuan muda seperti 
Sugiyani meninggalkan keluarga dan kehidupan 
pertanian mereka setiap tahun untuk menjadi apa 
yang orang Indonesia—dengan  kecenderungan 
mereka terhadap singkatan—istilahkan sebagai 
“TKI” atau “TKW” (Tenaga Kerja Indonesia, yang 
berarti ‘pekerja migran Indonesia’ atau Tenaga Kerja 
Wanita, yang berarti ‘pekerja migran perempuan’). 
Di antara hampir 700.000 warga Indonesia yang 
menjadi pekerja migran pada tahun 2007, jumlah 
perempuan melampaui jumlah laki-laki lebih dari tiga 
setengah kali, menurut data pemerintah.

Diambil dari kehidupan desa oleh para perekrut 
lokal, para perempuan tersebut dibawa ke sebuah 
pusat pelatihan di Jakarta atau kota-kota besar lain di 
Indonesia, di mana mereka tinggal selama berbulan-
bulan untuk mempersiapkan pekerjaan mereka di 
luar negeri. Saat para perempuan tersebut belajar 
menyeterika, berbicara bahasa Inggris, Kanton atau 
Mandarin, dan memasak sup herbal Cina dan ikan 
kukus yang mungkin akan disukai majikan beretnis 
Tionghoa mereka, orang-orang yang meninggalkan 
rumah untuk pertama kalinya diliputi dengan 
keraguan dan dilema tentang apa yang ada di depan.

Sugiyani Prayitno, seorang pelatih di agen 
ketenagakerjaan PT ABCD di pinggiran Jakarta, 
berupaya sebaik-baiknya untuk memberikan jawaban 
yang menenangkan atas kecemasan para pekerja 
tersebut. Sugi, yang mengkhususkan diri dalam 
pelatihan pekerja yang akan berangkat ke Singapura, 
mengatakan: “Saya memberitahu mereka bahwa 
jika majikan meminta mereka memasak daging babi 
dan mencicipinya saat mereka membuat masakan 
itu, itu tidak apa-apa. Tuhan akan memahami. Kami 
berharap lah. Dan kami memberitahu para pekerja 
jika majikan mereka tidak mengijinkan mereka untuk 
shalat lima kali sehari, terimalah. Saya kira Tuhan 
menerimanya.“

Di atas sayap harapan dan doa itu, para 
perempuan tersebut pergi ke kehidupan baru mereka.

Berpapasan dengan  dua perempuan yang sebelumnya 
mereka kirim ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga, 
perekrut Ming (kanan) dan Iwan (kedua dari anan) berhenti 
untuk bercakap-cakap. Arina (kedua dari kiri), 24, baru 
saja kembali dari Singapura karena majikannya mengalami 
kesulitan keuangan dan tidak bisa lagi membayarnya. 
Kakaknya yang pemalu, yang menolak untuk menyebutkan 
namanya, pernah bekerja di Arab Saudi selama tiga tahun. 
Sudah sangat banyak  perempuan di daerah itu telah 
bekerja  ke luar negeri. Sedemikian banyaknya hingga 
disepanjang  jalan desa dan di halte bus, para perekrut 
perantara lokal dapat dengan mudah menunjuk satu 
persatu para perempuan sambil berkata, “Yang ini eks-
Singapura, eks-Taiwan.”
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RUMI ISWATI, 22
Lajang.
Pernah bekerja di Langkawi, Malaysia selama dua 
tahun.
Menuju Singapura.
Temanggung, Jawa Tengah.

Setelah berdiam delapan bulan di rumah, kini 
waktunya untuk keluar negeri lagi. Kali ini, Rumi 
ingin pergi ke pilihan utama sebagian besar pekerja 
rumah tangga migran Indonesia:  Taiwan--”untuk 
uang besar”, begitu katanya. Upahnya akan 
membantu orang tuanya, yang merupakan petani 
tembakau, dan adiknya yang berusia 13 tahun, 
menyambung hidup.

Tepat sebelum dia meninggalkan rumah bata 
berlantai satunya dan naik ke kendaraan roda empat 
sang perekrut, Ibunya menyorongkan segenggam 
rupiah ke tangannya. Keluarga Rumi berdiri di anak 
tangga di luar rumahnya, melihat dan melambaikan 
tangan. Untuk menghilangkan ketegangan atau 
kesedihan, sang perekrut, Iwan, membuat lelucon. 
Rumi terkikik, malu-malu.

Pada saat dia sampai di agen di Jakarta—12 jam 
perjalanan dari desanya—dia kelelahan. Kemudian 
impian Taiwannya berakhir bahkan sebelum 
dimulai. Staf agen memberitahukan kepadanya—
acuh tak acuh—bahwa dengan pengalaman kerja 
dua tahun di Malaysia, dia “tidak memenuhi syarat” 
untuk Taiwan, “karena kamu tidak berbicara 
bahasa Inggris dan terlalu pendek.”
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Manajer operasional agen tersebut, Khamidah 
Noerroestam (dikenal sebagai Bu Mida oleh para 
perempuan tersebut), 28, mewawancarainya, 
berbicara singkat dan membuat catatan di buku 
catatan berjilid spiral. Rumi dicecar pertanyaan 
mengenai pengalaman kerjanya dan mengapa 
dia ingin pergi ke Taiwan. Dia diminta berbicara 
sedikit dengan bahasa Inggris. Ketika dia tidak bisa, 
Khamidah menyatakan tujuan barunya Singapura, 
di mana dia akan mendapatkan upah jauh lebih 
rendah. Rumi sangat kecewa hingga meruntuhkan 
ketabahannya. Dia menangis.
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UMI HARIYAH TRISNO, 28
Lajang.
Pernah bekerja di Ipoh, Malaysia selama dua tahun.
Menuju Singapura.
Temanggung, Jawa Tengah.

Paspor Umi Hariyah Trisno menyatakan dia lahir pada 
tahun 1978 tapi dia mengakui bahwa dia beberapa tahun 
lebih muda. Perekrut yang membantunya mendapatkan 
paspor menaikkan usianya sehingga dia memenuhi 
persyaratan minimum.

Sebagai seorang remaja yang banyak bercerita, 
Umi mengaku sebagai seorang penggemar serial 
drama Korea—kecenderungan yang didapatkannya 
saat bekerja di Malaysia. Dia bilang, dia suka 
menjadi pekerja rumah tangga—satu-satunya 
pekerjaan yang dikenalnya dalam hidupnya. “Saya 
senang bersih-bersih di rumah.”

Uang yang dia terima dan kirim pulang 
merupakan sumber utama pendapatan bagi orang 
tuanya yang petani, neneknya yang lanjut usia dan 
tiga saudara kandungnya. Kali ini, dia juga berencana 
untuk menabung sebagian uang bagi dirinya sendiri 
untuk menikah.

Dua hari sebelum dia berangkat ke Jakarta, 
perekrut lokal pergi ke rumahnya dengan lembaran-
lembaran kertas yang perlu ditandatangani oleh 
ayahnya untuk memberinya izin  bekerja jauh dari 
rumah. Ayahnya, Trisno Yogo, 48, tidak berbelit-
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Pekerja rumah tangga di dalam pelatihan dilatih 
mengucapkan salam yang sopan dalam bahasa Inggris, 
Cina dan Kanton sebelum mereka dikirim ke Singapura, 
Taiwan atau Hongkong. Mereka sering diberi seragam 
untuk dipakai saat berada di pusat  pelatihan dan 
diajarkan untuk “patuh” kepada majikan mereka. 
Mereka juga diajarkan untuk melaksanakan pekerjaan 
rumah tangga dengan peralatan listrik yang mungkin 
tidak mereka gunakan di rumah di desa mereka, dan 

beberapa dasar-dasar merawat bayi dan orang lanjut 
usia. Banyak pusat pelatihan tidak memperbolehkan 
para pekerja meninggalkan kompleks mereka atau 
menggunakan ponsel, tetapi memberikan waktu untuk 
rekreasi dan shalat sehari-hari. Di kalangan pekerja 
rumah tangga migran Indonesia, yang sebagian besar 
adalah Muslim, kekhawatiran umum adalah apakah 
majikan mereka akan memperbolehkan mereka 
melakukan shalat sehari-hari mereka.
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belit mengenai itu semua. “Tidak apa-apa Umi pergi 
karena dia ingin menghasilkan uang,” katanya. 
“Saya tidak khawatir karena Tuhan akan selalu 
memberkatinya. Ketika dia di Malaysia, tidak ada 
telepon dan tidak ada surat selama dua tahun tetapi 
dia kembali ... “ menyela, Umi menjelaskan dalam 
bahasa Inggris sederhana:”Boss no give (Majikan 
tidak mengijinkan)“.

Dia tampak berharap bahwa dia akan 
mendapatkan majikan yang lebih baik di Singapura. 
Ketika kami sampai di pusat pelatihan Jakarta, Umi 
berulang kali bertanya kepada saya: “Singapore 
is okay ah? My boss good ah? Can SMS ah?” 
(“Singapura tidak apa-apa kan? Majikan saya baik 
kan?  Bisa SMS kan?.” Menunjuk ke tumpukan 
mukena yang terlipat di tempat tidur susun di 
asrama, dia bertanya: “In Singapore, can take this 
ah? Can pray ah? Five times, one day, can?” (“Di 
Singapura, bisa menggunakan inikan? Bisa shalatkan? 
Lima kali, sehari, bisa?”)
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SITI CHOLIFAH, 27
Menikah, memiliki seorang putri berusia dua tahun.
Bekerja di Singapura selama dua bulan, kemudian 
dua tahun di Arab Saudi.
Ketangi, Semarang, Jawa Tengah.

Siti berencana pergi ke Singapura atau Hongkong untuk 
bekerja setelah putrinya sedikit lebih besar.

Hanya masalah waktu sebelum Siti mengemas 
tasnya dan meninggalkan rumah lagi. Dia berharap 
perjalanannya ke luar negeri yang ketiga juga akan 
berhasil.

Pengalaman pertamanya ke luar negeri—di 
Singapura—berlangsung selama dua bulan. Dia 
harus bekerja di dua rumah dan mengurus seorang 
bayi serta ibu majikannya yang lanjut usia yang 
memukulnya dengan tongkat. Dia meminta 
untuk dipindahkan ke majikan lain tetapi karena 
merebaknya wabah SARS tahun 2003, agennya 
menyuruhnya pulang. Setelah pulang selama 
satu bulan, dia memutuskan untuk mencoba 
peruntungannya di Arab Saudi. “Saya ingin shalat 
lima kali sehari dan, di Singapura, saya tidak 
diperbolehkan shalat,” katanya. Dan saya harus 
memasak daging babi untuk bayi itu—meskipun 
saya tidak memakannya.”

Pekerjaan di Arab Saudi yang hanya selama 
dua tahun dijalaninya dengan baik. Sekarang di 
rumah, dia berencana untuk pergi lagi setelah anak 
perempuannya sedikit lebih besar. “Ini untuk masa 
depan anak saya. Dan rumah kami bahkan belum 
selesai,” katanya, sambil duduk di sofa usang di 
rumahnya dengan lantai, dinding dan balok atap 
dari semen polos.
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Itulah jalan yang dilalui di keluarganya. Ibunya 
meninggalkan rumah ketika dia berusia 10 tahun 
untuk bekerja di Arab Saudi.

Ketika Siti tumbuh dan menjadi pekerja rumah 
tangga juga, dia dan ibunya pernah bekerja di 
Timur Tengah pada waktu yang sama. Satu-satunya 
pilihan Siti jika dia tinggal di rumah adalah kembali 
ke pekerjaan lamanya di sebuah pabrik garmen di 
dekat rumahnya di mana dia mendapatkan 800.000 
rupiah (sekitar US$ 80 pada kurs saat itu) per bulan. 
“Saya ingin gaji lebih besar,” katanya.

Setelah dia pergi, rencananya, suaminya, Tohir, 
35, dan ibunya, Fatimah, 50, akan merawat 
anaknya. “Pada awalnya saya tidak setuju dia 
pergi ke Singapura untuk bekerja karena di sana 
mereka memiliki agama yang berbeda. Tetapi 
kami mendiskusikannya dan saya setuju. Saya 
harap dia akan bertemu majikan yang baik” 
Tohir pernah bekerja di sebuah pabrik kayu lapis 
di Malaysia selama tiga tahun sebelumnya, dan 
sekarang mendapatkan 200.000 rupiah sebulan 
untuk pekerjaan memotong rumput dan menyapu 
halaman sekolah dasar setempat. “Bila anak kami 
sedikit lebih besar, saya akan memperbolehkan istri 
saya pergi ke luar negeri untuk bekerja lagi karena 
kami butuh uang,” katanya. “Saya akan merawat 
anak kami. Saya akan berusaha mencintainya 
sebagaimana layaknya seorang ibu.”

Pasangan ini berharap bahwa generasi ketiga 
dalam keluarga mereka tidak akan harus melakukan 
pengorbanan yang sama. Siti berkata: “Saya ingin 
anak saya menjadi guru atau perawat di rumah 
sakit—seperti apa yang saya cita-citakan saat saya 
tumbuh dewasa. Saya ingin dia menjadi lebih baik 
dari saya. Menjadi pembantu tidak bagus.”
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TOYIMA, 34
Menikah, memiliki dua anak, berusia 10 dan tiga 
tahun.
Suami melarang rencananya untuk pergi ke 
Singapura untuk bekerja.
Temanggung, Jawa Tengah.

Menjual jajanan di luar pagar sebuah sekolah 
setiap hari yang mendatangkan 3.000 rupiah per 
hari tidak cukup untuk makan bagi Toyima dan 
keluarganya. Rumah mereka dari bambu dan kayu, 
berada dilereng kecil berdebu dan berlantai tanah. 
Dua ekor kambing dan sejumlah burung tinggal di 
dapur mereka. Pasokan listrik mereka didapat dari 
sebuah kabel yang disalurkan dari rumah tetangga.

Dengan kenyataan suaminya pergi menjual 
bakso dengan gerobak jalanan di Jakarta, Toyima 
ingin pergi ke Singapura untuk menjadi pekerja 
rumah tangga. Dia menghubungi seorang perekrut 
desa untuk meminta bantuan. “Saya ingin pergi 
dan mendapatkan uang karena kami tidak punya 
uang,” katanya. “Saya sudah menikah 10 tahun. 
Kami miskin seperti ini setiap hari. Tidak ada yang 
berubah ... Saya melihat orang lain yang telah pergi 
ke Singapura. Mereka pulang dan membangun 
rumah besar yang bagus dengan batu bata, bukan 
bambu. Saya juga ingin pergi.”

Dia mendengar dan melihat berita tentang 
pekerja rumah tangga yang disiksa di Singapura 
dan di tempat lain. Sang perekrut, yang mampir 
ke rumahnya, meyakinkannya bahwa “Singapura 
sangat baik”. Tidak perlu khawatir, katanya, karena 
jika ada masalah, “pemerintah di Singapura akan 
mengurus” dan jika dia mendapat majikan yang 
buruk, “surat kabar akan melaporkan”. Dia siap 
untuk pergi.

Beberapa minggu setelah dia mendapat bantuan 
perekrut berkenaan dengan dokumen yang 
diperlukan, suaminya pulang dari Jakarta dan 
melarangnya pergi ke Singapura. Suaminya khawatir 
dia akan mendapatkan majikan yang buruk.



Pendahuluan 71



Jalan Pulang Yang Panjang72



Bagian I - Keberangkatan 73

RUBINAH SOBIRIM, 28
Menikah, memiliki satu anak berusia dua tahun.
Mempersiapkan diri untuk pergi ke Hongkong.
Bekasi, timur Jakarta.

Dengan tangan cekatan, Rubinah merapikan 
tempat tidur seperti layaknya seorang pekerja 
profesional. Dia dilatih untuk Hongkong di mana 
dia akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dia 
pernah bekerja di Singapura selama tiga setengah 
tahun, pertama untuk sebuah rumah tangga 
Tionghoa, kemudian untuk sebuah rumah tangga 
ekspatriat Inggris. Setelah pulang ke rumah untuk 
menikah, dia melahirkan seorang anak laki-laki dan 
sekarang perlu pergi ke luar negeri lagi untuk mencari 
uang.

Suaminya bekerja di sebuah pabrik rotan, dan 
kadang-kadang sebagai sopir. Saat dia berada di pusat 
pelatihan di Jakarta selama tiga bulan, suaminya 
mengunjunginya dua kali seminggu, menghabiskan 
beberapa jam dengannya setiap kali berkunjung, dan 
menyenangkannya dengan membelikan ayam goreng 
dan telur kesukaannya.
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SRI WARTUTI, 31
Dua anak berusia 12 dan satu tahun.
Bekerja di Singapura selama dua tahun,
mencoba untuk pergi ke Taiwan.

Sambil memeluk erat bayinya di dadanya, Sri 
membonceng sepeda motor suaminya selama dua 
jam untuk pergi ke agen ketenagakerjaan di Kota 
Banyumas, Jawa Tengah.

“Tidak ada sponsor (agen) di dekat desa saya,” 
jelasnya. Selama dua tahun, Sri bekerja di apartemen 
Bukit Timah untuk seorang dokter dan keluarganya. 
Setelah dua tahun di rumah, uang itu habis dan 
pendapatan tak tentu dari suaminya sebesar 50.000 
rupiah (sekitar US$ 6 pada kurs saat itu) per minggu 
dari menjual ayam di sebuah pasar tidak cukup 
untuk menyambung hidup. Dia mencoba  pergi ke 
Taiwan sebagai pekerja rumah tangga, tapi sejauh 
ini gagal pada tes medisnya. Dia mengatakan dia 
memiliki masalah jantung dan diabetes, dan sedang 
menunggu perawatan sebelum melakukan tes lagi.
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BAGIAN II
KEHIDUPAN DI LUAR 
NEGERI, KEHIDUPAN 
YANG DITINGGALKAN
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BEGITU BERADA DI LUAR NEGERI, pekerja 
rumah tangga hidup sebagai bagian dari keluarga 
majikan mereka, berbagi rumah dan makanan 
mereka, dan mengurus mereka baik yang muda 
maupun yang tua. Jika mereka mendapat hari libur, 
mereka membangun kehidupan sosial yang baru bagi 
diri mereka sendiri, pergi ke masjid atau karaoke, 
mengambil kursus tata rambut, atau berolahraga.

Apakah majikan harus memberi pekerjanya 
satu hari libur per minggu masih menjadi topik 
kontroversial di Singapura sejak pekerja rumah 
tangga asing ada—sejak tahun 1978. Sementara satu 
hari libur rutin sekarang direkomendasikan oleh 
pihak berwenang, majikan masih dapat membayar 
pekerja mereka sebagai pengganti hari libur tersebut, 
dan pemerintah telah menolak membuat peraturan 
hari istirahat mingguan. Banyak pekerja migran 
Indonesia yang pertama kalinya bekerja dalam 
diberitahu bahwa “tidak ada hari libur” akan 
menjadi bagian dari kontrak awal mereka.

Sebagian keluarga perempuan migran merasa 
klausul “tidak ada hari libur” di Singapura adalah 
satu nilai lebih, kata Tini, seorang anggota staf di PT 
Mitrakarya Sarananusa, agen ketenagakerjaan satu 
jam perjalanan dari pusat Kota Jakarta.

“Kadang-kadang suami dan keluarga di kampung 
merasa ‘lebih aman’ jika perempuan pergi ke 
Singapura, karena mereka tahu para majikan sangat 
ketat, tidak memperbolehkan pembantu pergi keluar 
dan juga tidak memberikan hari libur. Hongkong dan 
Taiwan memberikan gaji tinggi tetapi suami merasa 
cemas bila istri mereka pergi ke sana. Cemburu lah.”

Bagi pekerja rumah tangga—yang seringkali 
merupakan pencari nafkah utama dalam 
keluarga—tujuannya, pada akhirnya, adalah untuk 
menghasilkan banyak uang tunai untuk dibawa 
pulang. Tapi ada harga yang harus dibayar karena 
berada jauh dari suami dan anak-anak mereka 
sendiri. Kisah perkawinan hancur saat perempuan 
bekerja di luar negeri banyak terjadi—sebagaimana 
juga kisah-kisah anak-anak yang ditinggalkan yang  
salah jalan atau tidak mengenali ibu mereka sendiri 
setelah bertahun-tahun terpisah.

Pada suatu Minggu pagi, pekerja rumah tangga Indonesia 
pada hari libur mereka melakukan pemanasan untuk 
bermain voli pada hari olahraga bagi para pekerja 
migran.
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