
Derita Martina di Tangan Majikan    

(Halaman 125, Rubrik Hukum, 17  Des  2000)   

    

Seorang perwira polisi dituduh menganiaya pembantu yang belum dewasa. Tapi, perkara 

itu hingga kini menggantung tak pasti.  

 

MARTINA bukanlah Inem, sang pelayan seksi bernasib mujur. Dia pendiam, anak 

keluarga petani. Setelah tiga tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ternyata 

Martina tak jua memperoleh gaji untuk bisa menebus ijazah SD yang sudah lama 

ditinggalkannya. Dia cuma menerima upah berupa visum et repertum, yang mencatat 

berbagai luka di sekujur tubuhnya akibat kekerasan beruntun.  

 

Tentu nasib Martina jauh berbeda dengan Inem, kendati cuma di film. Nestapanya 

berawal dari tawaran bekerja di rumah keluarga Senior Superintenden Jhonny Anyiem, 

kini 51 tahun. Waktu itu tahun 1994. Martina gembira menerima pekerjaan berupah Rp 

30 ribu per bulan itu. Maklum, perempuan yang sekarang berusia 21 tahun itu harus 

menghidupi tiga adiknya di Desa Mobui, Sanggau, Kalimantan Barat. Ibunya sudah 

meninggal, sementara ayahnya menikah lagi.  

 

Pada Juni 1995, Jhonny pindah tugas dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat 

ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Martina pun dibawa serta oleh keluarga polisi 

itu ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Seminggu setelah pindah, ternyata kegarangan 

Jhonny, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1974, terhadap Martina muncul. Penyiksaan 

pertama terjadi saat Martina disuruh membeli sate. Setelah anak Jhonny, Danny 

Afriando, 18 tahun, memakan sate, entah kenapa pelajar kelas satu SMEA itu muntah-

muntah. Jhonny langsung marah dan memukul Martina dengan sapu lidi.  

 

Sejak itu, lembaran hitam menghiasi kehidupan Martina. Beruntun tendangan dan 

pukulan sering mendarat di tubuhnya, meski dia tak mengerti kesalahannya. Bahkan, 

Jhonny, yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Resor Pontianak, Kalimantan Barat, 

mencabut dua gigi depan bawah Martina dengan tang. Alasannya, gigi Martina sudah 

membusuk dan sering dikorek sehabis makan. Esok malamnya, giliran dua gigi atas 

Martina dicabut dengan cara serupa.  



 

Tak cuma Jhonny yang ringan tangan. Istrinya, Farida Tambengi, 46 tahun, juga ikut-

ikutan membenturkan kepala Martina ke tembok. Pasangan Jhonny-Farida pernah pula 

memukul jari tangan pembantu itu dengan palu karena ia dianggap tak bisa memasang 

tirai jendela. Si anak, Danny, pun tega-teganya menggosokkan seterika listrik yang 

panas ke punggung Martina. Gara-garanya, Martina dituduh terlambat mengantarkan 

pakaian. Melihat itu, Jhonny malah menyirami luka bakar di punggung Martina dengan 

air jeruk dan garam.  

 

Pada waktu lain, Danny tiga kali menyiram kepala Martina dengan minyak tanah. Dan, 

masya Allah, kepala Martina yang bersimbah minyak itu lantas disulutnya dengan api. 

Akibatnya, rambut dan kulit kepala Martina terbakar.  

 

Ironisnya, pelbagai luka Martina tak kunjung diobati sehingga menebarkan bau tak 

sedap. Malah pembantu itu sepertinya dihukum lagi dengan disuruh tidur di gudang dan 

kemudian di kandang ayam. Itu berlangsung berbulan-bulan.  

 

Akhirnya, Martina tak tahan menanggung derita. Kendati gaji bulanannya tak pernah 

dibayar, pada 6 Agustus 1997 tengah malam, dia kabur. Seorang ibu tetangga keluarga 

Jhonny menolongnya. Jadilah Martina bisa kembali ke kampung halamannya.  

 

Belakangan, Jhonny sempat ditahan selama 70 hari. Namun, nasib perkara 

penganiayaan itu tak kunjung jelas. Baru pada Juli 1999, Jhonny akan diadili di 

Mahkamah Militer Banjarmasin. Tapi, majelis hakim tak jadi menyidangkannya, cuma 

lantaran seorang anggota majelis absen.  

 

Setahun kemudian, perkara dibuka kembali. Majelis hakim, oditur, dan pembela 

didatangkan dari Medan, Sumatra Utara. Soalnya, di Kalimantan Barat dan Kalimantan 

Timur belum ada mahkamah militer untuk perwira menengah. Persidangan pun 

berlangsung di Hotel Kartika Puri, Pontianak.  

 

Ternyata, persidangan berujung seperti sebelumnya. Majelis hakim militer pada akhir 

November 2000 menolak dakwaan oditur. Kali ini alasannya karena perkara Jhonny 



disidik Markas Besar Kepolisian Indonesia. Seharusnya, kata hakim, penyidiknya dari 

Polda Kalimantan Timur atau Polisi Militer Tanjungpura.  

 

Akan halnya Martina, yang mengaku masih sering merasa pusing akibat penganiayaan, 

kelihatan beberapa kali menangis. Tapi itu bukan karena putusan sela hakim, yang tak 

dipahaminya. Dia mengaku masih takut bila melihat Jhonny dan keluarga. Kini, Martina 

bekerja sebagai buruh lepas pencabut rumput di perkebunan kelapa sawit, dengan upah 

Rp 7.000 per hari.  

 

Sayangnya, Jhonny, yang pernah dipindah ke Markas Besar Kepolisian Indonesia, 

enggan menjelaskan tuduhan di atas. Begitu sidang usai, ia bersama penasihat 

hukumnya langsung pulang ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang pembelanya, 

Asisten Superintenden Jonson Siburian, hanya berkata, \"Kalau diizinkan Kapolda 

Kalimantan Timur, baru saya bisa berkomentar,\" katanya.  

 

Agus S. Riyanto dan Edi Petebang (Pontianak)  
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Pahlawan Devisa yang Terlunta     

(Halaman 33, Rubrik Nasional, 22  Jul  2001)   

    

Lebih dari seratus pekerja Indonesia telantar di KBRI Uni Emirat Arab. Depnaker seolah 

tak mau tahu.  

 

BEKERJA di negeri orang tak selalu bikin senang, juga di tanah Arab, yang kaya minyak. 

Tengoklah nasib sekitar 145 pembantu rumah tangga (PRT) yang saat ini menghuni 

penampungan darurat di lingkungan Kedutaan Besar RI (KBRI) Uni Emirat Arab di Abu 

Dhabi. Alih-alih hidup makmur, hendak mandi atau buang air saja mereka harus rela 

antre panjang. Bayangkan, untuk orang sebanyak itu, hanya ada tiga kamar mandi.  

 

Lebih dari itu, saat hendak istirahat malam, mereka harus berbagi tempat di ruang celah 

antara tembok dan bangunan utama gedung kedutaan. Untungnya, saat ini celah itu 

telah beratap, hingga mengurangi gigitan dinginnya malam dan panasnya siang. Tahun 

lalu, saat celah itu masih dibiarkan menganga, mereka harus membentangkan tabir 

kain.  

 

Rasa jenuh dan rindu pulang pun tak tertahankan. Untuk mengobatinya, mereka 

mencoba bernyanyi atau berjoget, malam-malam. Mereka memutar keras-keras kaset 

dangdut, dermayonan (musik khas Indramayu), atau jaipong.  

 

Kadang, satu dua PRT nekat menyetel kaset di siang hari, saat kegiatan kedutaan masih 

berlangsung. Keluhan pun muncul, bukan dari staf KBRI, melainkan dari tetangga 

sekitar. Asal tahu, gedung KBRI berada di distrik Al Bateen, salah satu wilayah elite di 

Abu Dhabi. "Tahun-tahun lalu memang masih sering ada keluhan dari tetangga," kata 

Irwan Iding, yang saat itu menjabat kepala penerangan KBRI. Untung, kemudian mereka 

memahaminya.  

 

Lo, mengapa "pahlawan devisa" itu tersia-sia? Lari dari majikan adalah penyebab utama 

terdamparnya kaum pelayan rumah tangga itu. Ada yang langsung lari ke kedutaan, 

tetapi lebih banyak yang harus mendekam dulu di tahanan polisi. Soalnya, mereka 

tertangkap tangan tak punya paspor atau dirawat di rumah sakit karena kecelakaan.  



 

Dalih melarikan diri bermacam-macam. "Biasanya karena gaji yang tidak dibayarkan, 

perlakuan buruk majikan, atau dipaksa berbuat asusila," kata Sech Razie Alie, seorang 

staf konsuler. Tetapi banyak pula PRT yang kabur, menurut Razie, hanya karena merasa 

majikannya terlalu cerewet.  

 

Kedutaan bukan satu-satunya tempat "penampungan". Hampir di tiap penjara di tujuh 

keemiran ("negara bagian") di Emirat terdapat PRT bermasalah dari Indonesia. Mereka 

masuk penjara pidana ringan, pelacuran, bahkan pembunuhan. Bersama wanita 

tunasusila dari Rusia, wanita nakal asal PRT dari Indonesia amat memusingkan aparat 

keamanan Emirat. Dari 40 wanita nakal yang pernah terjaring operasi CID (polisi 

rahasia Emirat), 17 di antaranya WNI.  

 

Tak kurang pula yang menghuni rumah sakit jiwa karena gangguan kejiwaan. Rata-rata 

karena para suami di Indonesia kawin lagi—justru dengan uang yang mereka 

kirimkan—atau karena trauma akibat pemerkosaan.  

 

Data tahun lalu, ada sekitar 12 ribu pekerja Indonesia di Emirat. "Tetapi itu data resmi," 

kata Sech Razie. Jumlah riilnya diperkirakan mencapai 25 ribu. Dari jumlah itu, 

setengahnya PRT. Lainnya penjahit, tukang, pramugari dan pilot, pramuniaga, pekerja 

hotel, dan teknisi.  

 

Kapan kaum telantar itu bisa kembali ke Indonesia? Jawabannya: wallahualam. 

Pasalnya, paspor mereka masih banyak yang ditahan pihak majikan atau aparat 

kepolisian Emirat. Ada juga yang sedang menunggu proses akhir perkara dengan 

majikannya di pengadilan, yang biasanya seputar tuntutan pembayaran gaji plus ganti 

rugi.  

 

Pihak KBRI ikut ketiban "pulung". Biaya hidup sehari-hari para PRT di penampungan 

menambah beban keuangannya. "Keperluannya sekitar US$ 5 seorang sehari, di luar 

biaya tak terduga seperti sakit," kata Hanan Soefriady, kepala tata usaha Kedubes. 

Untunglah, sejak tahun lalu pemerintah memberi dana US$ 50 ribu. Tetapi, untuk tahun 

ini, dana itu belum juga datang.  



 

Menurut satu sumber di KBRI di Emirat, dananya memang diambil dari pos non-

anggaran. Hanan sendiri menyatakan tak ingin mengulang tahun-tahun ketika semua 

staf KBRI pontang-panting mencari dana untuk biaya hidup PRT bermasalah. Waktu itu, 

selain sumbangan yang dikumpulkan dari para staf, majikan, dan agen tenaga kerja di 

Emirat, mereka juga mencari bantuan dari sana-sini. "Tapi itu tidak baik buat citra 

negara kita," kata Hanan. Uluran tangan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi? 

Belum ada, tambahnya.  

 

Konfirmasi benar-tidaknya hal itu belum bisa diperoleh. Saat dihubungi TEMPO, Dirjen 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Soeramsihono, menolak berbicara dengan alasan 

sibuk. "Saya ditunggu untuk rapat," katanya.  

 

Sikap kurang peduli Depnaker seperti itu pula, menurut sumber TEMPO di KBRI Emirat, 

yang menggagalkan upaya pemutihan PRT bermasalah yang ditawarkan pihak Emirat. 

Awal tahun ini, sedianya pemerintah Emirat akan memulangkan para PRT bermasalah. 

Hanya upaya tadi terbentur dana pemulangan, yang menurut sumber tak dapat 

dipenuhi pihak Indonesia. Akhirnya, pihak Emirat memilih tidak meneruskan rencana 

bagus itu.  

 

Sumber tersebut bahkan mengeluhkan lambatnya pembayaran biaya kepulangan 

sekitar 15 PRT yang ditalangi KBRI. Lalu bagaimana nasib para PRT telantar di Emirat? 

Ya, masih gelap….  

 

Darmawan Sepriyossa, Agus S. Riyanto, dan Rian Suryalibrata 

 

================ 

 

 

 

 

 

 Harkat Anggota Dewan dan Aib Onah  



 (29  Jul  2001)   

  

Seorang pembantu rumah tangga mengadukan anggota parlemen dari Golkar yang 

dituding telah menghamilinya secara paksa. Ada unsur pemerasan di baliknya?  

 

AHMADI Noor Supit, anggota DPR Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan 

Kalimantan Selatan, tiba-tiba raib dari tengah hiruk-pikuk Sidang Istimewa MPR. Itu 

bukan karena dia jeri akan ancaman dekrit pembekuan parlemen, bukan pula Presiden 

Abdurrahman Wahid penyebabnya, tapi karena kecerobohan yang membawa aib.  

 

Ini bermula dari kedatangan Onah, 24 tahun, Senin siang pekan lalu, ke Markas Besar 

Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meneruskan pengaduannya, pada 13 Juli silam, atas 

mantan majikannya itu. Datang sambil momong bayi merah berusia empat bulan, 

dengan dampingan dua pengacara, ia telak-melak menuding Ahmadi sebagai ayah dari 

anaknya.  

 

"Saya dendam. Kalau bisa, dia ditangkap. Saya tidak makan pun tak apa-apa," kata 

perempuan desa dari Kebumen, Jawa Tengah, itu dengan tangis yang menjadi-jadi. Onah 

bahkan bersedia menjalani tes DNA untuk membuktikan memang darah Ahmadi yang 

mengaliri tubuh bayinya. Menurut Sahala Limbong, pengacara Onah, mereka akan 

menuntut Ahmadi melalui pasal pencabulan dengan ancaman kekerasan.  

 

Bekas buruh kasar ini bekerja di rumah Ahmadi sejak Maret tahun lalu, setelah terkena 

pemutusan hubungan kerja dari sebuah per-usahaan farmasi di Bogor, Jawa Barat. Nah, 

pada Maret itu juga, pagi-pagi, ia lagi membersihkan kamar tidur majikannya—yang 

sedang mandi—di rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta. Hanya mereka berdua di sana. 

Istri Ahmadi tinggal di rumah pribadi mereka di Bintaro, Jakarta Selatan, dan hanya 

sesekali menjenguk.  

 

Sang anggota dewan tiba-tiba keluar. Hanya mengenakan handuk, ia mengunci pintu 

kamar, lalu langsung menyergap Onah dan memaksa perempuan itu meladeni 

berahinya. "Saya kaget, Bapak cuma pakai handuk, meluk-meluk saya. Saya takut," 

katanya terisak. Karena Onah meronta, persetubuhan paksa pun gagal. Marah, Ahmadi 



mengusirnya ke luar kamar. Kepada TEMPO, Onah mengaku tak pernah berhubungan 

seks sebelumnya.  

 

Tapi berahi tak mudah padam. Masih kata Onah, Ahmadi terus berupaya menggaulinya 

tiap kali ada kesempatan. "Bapak selalu ngecek, menelepon rumah, bertanya ada siapa. 

Kalau enggak ada siapa-siapa, langsung datang dan memaksa saya," paparnya. 

Pertahanan Onah akhirnya jebol juga. Bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang, hingga ia 

hamil. Meski telah diberi tahu, Ahmadi tak menggubrisnya.  

 

Onah sedih, marah, bingung, tapi juga ketakutan. Ia cuma bisa menangis. Tiap kali habis 

digauli, ia diancam Ahmadi agar bungkam. Perempuan jebolan SMU ini tak tahu mesti 

mengadu ke mana. Bayangan hidup terlunta-lunta di Jakarta menghantuinya. Baru pada 

Juli 2000, setelah tak tahan lagi, ia nekat kabur dan menumpang di rumah temannya. 

Tak lama kemudian, ia menumpang di rumah keluarga John Pardede di Ciputat, 

Tangerang.  

 

Setelah kabur, uniknya, Onah mengaku masih menjalin kontak telepon—bahkan 

bertemu beberapa kali, setidaknya dua kali—dengan Ahmadi. Pada pertemuan 

November lalu, Ahmadi memberinya uang Rp 2,5 juta. Lalu, Januari silam, di halte 

Pondokpinang, Jakarta Selatan, bekas majikannya itu menyerahkan Rp 1,5 juta. Malah, 

awal tahun ini, Onah masih terlihat di kompleks perumahan DPR Kalibata. Ma\'i dan 

Santo, penjaga rumah di dekat ke-diaman Ahmadi, misalnya, mengaku pernah melihat 

Onah, Februari lalu. Mulyani dan Neli, pembantu di rumah tetangga Ahmadi, 

membenarkannya.  

 

Sembilan bulan kemudian, 8 Maret 2001, si jabang bayi pun lahir—tanpa ayah. Bingung 

dan kehabisan uang, Onah menceritakan nasibnya kepada keluarga Pardede. Iba, 

mereka lalu menampung Onah. Mereka bahkan berinisiatif mencarikan pengacara 

untuk menuntut pertanggungjawaban Ahmadi.  

 

Ahmadi sendiri, kata Sahala Limbong, seperti tak ambil peduli. Sudah sejak dua bulan 

lalu pengacara Onah itu menghubungi Ahmadi, tapi sama sekali tak ada tanggapan. 

Cuma, pernah datang sepucuk surat yang menyatakan kesanggupannya merundingkan 



perkara ini. Pertengahan Juni lalu, mereka sepakat bertemu. Tapi Ahmadi ingkar. "Mana 

niat baiknya?" kata Sahala.  

 

Entah ada apa, kepolisian pun seperti enggan menangani perkara ini. Pengaduan 

pertama telah disampaikan pada 2 Juli lalu. Tiga kali Sahala datang, tapi selalu 

dikatakan bahwa pejabat yang berwenang lagi tak di tempat. Ia kemudian dipingpong 

dari satu bagian ke bagian lain. "Pasti mereka takut karena menyangkut anggota DPR," 

ujar Sahala.  

 

Sejak kasus ini mumbul ke permukaan, Ahmadi langsung raib. Berbagai upaya 

mingguan ini mewawancarainya tak berhasil. Telepon genggamnya dimatikan. Dicari di 

rumahnya di Jakarta dan di Banjarmasin, serta di kantornya di Senayan, ia tak ada. 

Seorang stafnya di DPR cuma menyatakan Ahmadi telah menerima surat permohonan 

wawancara dari TEMPO, tapi Memet—panggilan akrabnya—cenderung bungkam. "Yah, 

biarlah," katanya menirukan Ahmadi.  

 

Sambil menyatakan menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada kepolisian, Ketua 

Golkar Kal-Sel, Sulaiman H.B., melihat kemungkinan lain. "Bisa saja ada yang sengaja 

mengambil kesempatan dengan melakukan pemerasan," katanya. Ia mempertanyakan 

kenapa pengaduan baru dilakukan sekarang, setahun setelah Onah keluar dari rumah 

Ahmadi. Abadi Noor Supit, kakak kandung Ahmadi dan Ketua Golkar Banjarmasin, 

bahkan balik menuding pengaduan Onah sebagai fitnah.  

 

"Sebagai kakaknya, saya tahu betul perilaku Memet," ujar Abadi, "Tidak mungkin ia 

sampai melakukan perbuatan tak bermoral seperti yang diadukan Onah. Apalagi 

sekarang ia menyandang status terhormat selaku anggota dewan."  

 

Haruskah harkat anggota dewan mengabaikan aib yang menimpa seorang pelayan?  

 

Karaniya Dharmasaputra, Levianer Silalahi (Jakarta), Almin Hatta (Banjarmasin) 

 

=========== 

BILA MANUSIA DISAMAKAN DENGAN AYAM     



(16  Feb  2003)   

    

Aksi sindikat penjualan perempuan dan anak di perbatasan Indonesia-Malaysia makin 

gila. 

 

KEHENINGAN pagi di kantor penghubung Konsulat Jenderal Republik Indonesia di 

Tawau, Sabah, pecah oleh raungan tangis dua perempuan muda, awal Januari lalu. 

Dengan tergopoh-gopoh, Makdum Tahir, Konsul Indonesia di sana, segera menemui 

Ratna dan Tuti (bukan nama sebenarnya). Sambil sesenggukan, kedua tamu tak 

diundang itu meminta perlindungan dari sindikat penjual perempuan yang berniat 

melelang kegadisan mereka kepada pria hidung belang. Kini dua gadis malang itu 

bersiap dipulangkan ke kampung asal mereka di Jawa Timur.  

 

Kisah sedih Ratna dan Tuti melengkapi cerita keganasan para germo, atau istilahnya 

"bapak ayam", di Malaysia. Ironisnya, menurut Makdum, 90 persen germo yang menjual 

gadis Indonesia di Sabah berasal dari negeri sendiri. Dan kaki tangan mereka mencari 

korban hingga jauh ke berbagai pelosok Nusantara. Dalam laporan tertulis yang dibuat 

untuk Konsulat, Ratna dan Tuti menceritakan bagaimana mereka dijebak oleh 

Maesaroh, kaki tangan germo bernama Darwis, yang mempunyai rumah bordil di kota 

kecil Keningau, dekat Kota Kinabalu.  

 

Tragedi Ratna dan Tuti berawal di Pasar Turi, Surabaya, Desember lalu. Suatu siang, 

Ratna, 22 tahun, dan sepupunya, Tuti, 21 tahun, tengah asyik berbelanja di pasar itu. 

Saat melepas penat di sebuah warung kaki lima, tiba-tiba seorang perempuan berusia 

sekitar 30-an tahun menepuk pundak Ratna, dan dalam tempo singkat Ratna telah larut 

ngegosip dengan perempuan yang mengaku bernama Maesaroh itu. Padahal Ratna dan 

Tuti tak pernah kenal dengan wanita itu sebelumnya. Ketika ditawari bekerja di sebuah 

salon di Tawau, Ratna dan Tuti seperti kerbau dicocok hidungnya. Mereka berdua ikut 

saja. Maesaroh bilang Kota Tawau bukan di Malaysia, melainkan di perbatasan antara 

Indonesia dan Sabah.  

 

Tanpa pamitan kepada keluarganya di Surabaya, Ratna dan Tuti mengikuti Maesaroh ke 

kampungnya di Donomulyo, Malang. Setelah seminggu tinggal di Malang, Ratna dan Tuti 



lantas naik kapal motor Kerinci meninggalkan Surabaya menuju Pare-Pare, Sulawesi. Di 

sana mereka ditampung di rumah Usman, suami Maesaroh. Saat itulah seorang lelaki 

Bugis bernama Darwis datang menengok mereka. Dan setelah melihat paras Ratna dan 

Tuti, Darwis meminta kepada Usman agar mereka berdua dibuatkan paspor untuk ke 

Sabah. Tepat sepuluh hari di Pare-Pare, setelah paspornya kelar, Ratna dan Tuti naik 

kapal ke Nunukan, Kalimantan.  

 

Di kota kecil di ujung timur Borneo itu, Ratna dan Tuti cuma istirahat semalam di 

Losmen Sabar Menanti. Paginya, mereka berlayar meninggalkan Nunukan menuju 

Tawau lewat Pelabuhan Tunon Taka. Sejam berlayar, mereka tiba di Tawau. Dengan bus 

ekspres Saerah, mereka dibawa dari Tawau ke Kota Kinabalu, dan dengan mobil esok 

harinya mereka dikirim ke Keningau. Mereka tinggal di rumah Darwis, di Taman Mutow 

nomor 14, Keningau. Karena saat itu polisi Malaysia gencar merazia praktek prostitusi, 

Darwis menyembunyikan Ratna dan Tuti ke rumah rekannya di Keningau. Setelah 

seminggu, razia polisi tak kunjung reda. Karena merasa tak aman, Darwis mengirim 

Ratna dan Tuti ke Tawau kembali. Di sana mereka disekap di Motel Azura. Saat 

Maesaroh keluar motel untuk mencari pria hidung belang, kesempatan itu dipakai 

Ratna dan Tuti kabur ke kantor Konsulat Jenderal Tawau.  

 

Cerita lebih mengenaskan dialami Desi, gadis Kediri berusia 21 tahun. Ia mengaku 

sempat diperbudak Darwis tiga bulan. Mirip dengan Ratna dan Tuti, Desi dibujuk oleh 

kaki tangan Darwis yang mengaku bernama Yeni?kemungkinan nama lain dari 

Maesaroh. Sekitar September tahun lalu, Desi diiming-imingi bekerja di sebuah restoran 

di Sabah dengan gaji besar. Sehari kemudian, Desi dan Yeni naik bus dari Kediri ke 

Surabaya, kemudian berlayar menuju Nunukan. Tiba di sana, Desi dititipkan kepada 

Rahman, rekan Yeni. Lelaki inilah yang mengurus paspor Desi. Gilanya, paspor Desi siap 

cuma dalam beberapa jam. Malamnya, dengan dikawal Rahman, Desi berlayar menuju 

Tawau.  

 

Setelah itu, janda satu anak itu meneruskan perjalanannya ke Keningau. Esoknya, Desi 

diserahkan kepada Darwis di sebuah hotel kota itu. Saat itu Desi belum sadar bahwa 

dirinya telah masuk perangkap. Tiga hari kemudian, barulah Desi paham ketika seorang 

lelaki Melayu memintanya melayani nafsu syahwatnya. Ia mencoba berontak saat itu. 



Toh Desi tak kuasa melawannya. "Saya sudah bayar pada bapak ayam kamu. Ayo, layani 

saya," kata si lelaki. Setelah diperkosa, Desi hanya diberi duit 20 ringgit atau sekitar Rp 

40 ribu.  

 

Sejak itulah Darwis memaksa Desi melayani nafsu seks empat hingga lima lelaki setiap 

harinya. Jika menolak, ia disekap dan tak diberi makan atau minum, sampai Desi 

menyerah. Akhirnya, sejak September lalu, Desi dipaksa melacur tanpa dibayar sesen 

pun. "Saya hanya diberi makan," katanya, "Tak pernah diberi uang oleh bapak ayam." 

Darwis mengatakan, Desi harus membayar ongkos perjalanan yang dulu dikeluarkan 

untuk membawanya ke Keningau sebesar 4.000 ringgit atau sekitar Rp 8 juta. Setelah 

utang itu lunas, barulah Desi boleh menerima duit dari tamunya. Menyadari kenyataan 

pahit itu, Desi cuma bisa menangis setiap malam.  

 

Karena tak tahan lagi, awal Januari lalu Desi mencoba lari. Namun, dia kepergok dan 

tertangkap. Desi kemudian dikurung di kamar sempit dan pengap. Untungnya, Desi tak 

putus asa. Suatu hari, seusai melayani tamunya di Hotel Sri Menanti, ia melihat 

kesempatan untuk lari dari lubang pembuangan selebar badan manusia di kamar 

mandi. Lewat pipa itulah Desi lantas berhasil kabur dan setelah naik bus selama 10 jam 

dia mencapai kantor Konsulat Jenderal di Tawau. Berkat bantuan Konsul, kini Desi 

sudah berada di Nunukan dan bersiap pulang ke Kediri.  

 

Menurut Gadis Arivia, aktivis pembela hak-hak wanita dari Jurnal Perempuan, ada 

banyak modus untuk menjerat para korban. Selain memakai ilmu gendam (semacam 

hipnotis) seperti dialami Ratna dan Tuti tadi, ada modus operandi lain. Desember lalu 

Arivia menelusuri perdagangan perempuan di perbatasan Kalimantan Barat hingga 

Serawak. Di Kota Entikong, Kabupaten Sanggau, ia melihat langsung para calo merayu 

gadis belia dan orang tuanya agar rela melepas anaknya bekerja sebagai pembantu di 

Serawak.  

 

Arivia menemukan anak berusia 12 tahun yang dapat dibujuk. Mirip di Nunukan, cukup 

dengan duit Rp 800 ribu gadis kecil itu bisa mendapat paspor dan KTP "aspal" di 

Sanggau. Paling lama dua jam. Setelah itu, si calo mengantar gadis belia ke perbatasan. 

Di kantin sekitar Kantor Imigrasi Tembedu, kota di perbatasan Serawak, para agen 



pembantu asal Malaysia telah menunggu. Selain mendapat ganti biaya paspor, si calo 

mendapat upah sekitar Rp 600 ribu per anak dari agen. Dari jumlah itu, para calo 

memberi orang tua si gadis sekitar Rp 200 ribu.  

 

Soetrisno, seorang calo di Entikong, mengaku mampu membawa 50 hingga 200 gadis 

belia setiap harinya. Dan bayangkan, dalam sehari Soetrisno mampu membawa pulang 

Rp 20 juta. Ironisnya, Arivia menemukan ada orang tua yang menjual anak gadisnya 

sendiri. Menurut penuturan Soetrisno, hal ini semakin sering terjadi sejak krisis 

menghantam Indonesia pada 1997 lalu.  

 

Penderitaan lain yang sering menimpa para gadis itu terjadi bila si majikan atau agen 

nakal. Contohnya adalah yang dialami Rani, 20 tahun. Sejak tiga tahun lalu, ia bekerja di 

Serawak sebagai pembantu rumah tangga. Tiga bulan sebelum kontraknya habis, Rani 

dipacari seorang pemuda?yang belakangan diketahui sebagai orang suruhan seorang 

agen penjual wanita bernama Aseng. Tak lama kemudian, pemuda itu mengajak Rani 

menikah. Tentu saja Rani girang. Tapi, saat kandungannya menginjak tiga bulan, si 

pemuda raib entah ke mana. Padahal kontrak kerja Rani telah habis. Belum lagi surat 

nikahnya ternyata palsu.  

 

Pada saat kepepet begitu, Rani memilih tetap bekerja pada majikannya, walau tanpa 

dibayar. Sebab, jika menolak, Rani diancam bakal dilaporkan ke polisi sebagai pekerja 

gelap. Saat itu dengan licik Aseng si agen penjual wanita menawarkan diri untuk 

membantunya: mempekerjakan pada seseorang bernama Tante Bong. Tak tahu maksud 

buruknya, Rani menerima. Padahal Tante Bong ini nantinya berniat menjual anak yang 

dikandung Rani. Hal itu diketahuinya dari sesama penghuni yang disekap. Ibu si bayi 

biasanya diberi duit Rp 5 juta. Untungnya, dua minggu sebelum anaknya lahir, polisi 

Malaysia menggerebek rumah Tante Bong, sehingga Rani dan bayinya selamat.  

 

Baik Gadis Arivia ataupun Makdum Tahir mengatakan penyebab maraknya 

perdagangan perempuan dan anak dari Indonesia ke Malaysia itu adalah lemahnya 

penegakan hukum di perbatasan kedua negara. Bahkan, menurut seorang pejabat 

imigrasi Malaysia, ironisnya ada aparat polisi dan imigrasi yang terlibat dalam 



perdagangan manusia ini. "Di perbatasan negeri Anda itu banyak sampahnya," katanya, 

"Masa, gadis umur 12 tahun bisa dapat paspor."  

 

Tapi, baik Wakil Bupati Nunukan Kasmir Foret maupun Kepala Imigrasi Sinar Ritonga 

membantah keras keterlibatan bawahannya. "Jika ada aparat pemda yang terlibat 

jaringan bapak ayam, bawa ke pengadilan, akan saya pecat," kata Kasmir.  

 

Menurut Gadis Arivia, tak ada jalan lain untuk memberantas sindikat penjualan manusia 

ini kecuali membenahi pemerintahan. "Tak ada jalan lain, pemerintah harus 

memberantas korupsi di lingkungan imigrasi, kepolisian, dan aparat pemerintah daerah 

yang ada di perbatasan. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan," katanya.  

 

Makdum Tahir sependapat. "Sebagian besar germo di Sabah itu warga negara 

Indonesia," katanya. "Pemerintah mesti menindak tegas mereka yang terlibat dalam 

jaringan ini."  

 

Mengingat korban-korban telah berjatuhan, Arivia berharap pemerintahan Megawati 

bisa mengambil langkah konkret. "Toh, Ibu Mega juga perempuan. Saya kira beliau 

memahami perasaan para korban."  

 

Iwan Setiawan, Rusman (Nunukan)  

 

  

=========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak Gentar Berburu Dinar    



(9  Nov  2003)   

   

Derita TKW tak kunjung usai, tapi pemerintah tak menghentikan pengiriman. Akan 

membentuk lembaga lima departemen.  

 

MATAHARI tepat di atas kepala ketika lebih dari 10 ribu orang berkumpul di halaman 

kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada hari pertama Ramadan lalu. 

Lapar dan dahaga tak menyurutkan sorak-sorai para perempuan muda berkerudung 

dan berseragam hitam-putih itu. "Hidup TKI," seru mereka. Beberapa membawa poster 

bertuliskan "Kami Butuh Pekerjaan".  

 

Jalan Gatot Subroto, yang terbujur di depan kantor itu, langsung macet. Selain bus para 

pengunjuk rasa yang diparkir di bahu jalan, para demonstran juga "tumpah" ke badan 

jalan. Mereka, para tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perusahaan pengerahnya, 

menuntut pemerintah agar tak menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri.  

 

Erni, 32 tahun, mengaku ingin bekerja ke negeri jiran untuk menghidupi dua anaknya. 

"Daripada melacur, lebih baik jadi TKI," ujarnya enteng. Tempik sorak makin riuh ketika 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwa Wea, tampil dan menegaskan tak 

akan menghentikan pengiriman TKI. "Hidup Pak Menteri!" teriak mereka dengan nada 

puas.  

 

Tak setitik rasa gentar membayang di wajah mereka. Padahal, dalam dua minggu 

terakhir, berita tentang para tenaga kerja wanita (TKW) yang tiba di Terminal III 

Bandara Sukarno-Hatta, Jakarta, setelah dianiaya dan diperkosa majikannya, memenuhi 

layar televisi dan halaman media cetak. Berita kedatangan 1-3 mayat TKI tiap hari di 

Bandara Juanda, Surabaya, pun tak membuat nyali mereka ciut.  

 

Lihatlah Erni. Sudah tiga kali ia bekerja di Arab Saudi. "Sukses terus," ujar perempuan 

asal Cilacap, Jawa Tengah, itu. Yang diperkosa dan dianiaya, katanya, hanya segelintir 

orang. Padahal, gara-gara berbagai kisah sedih itu, beberapa politikus, tokoh 

masyarakat, dan LSM langsung angkat bicara. Ketua MPR Amien Rais dan Wakil Ketua 

DPR Muhaimin Iskandar mendesak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar 



menghentikan sementara pengiriman TKI ke luar negeri. Demikian pula cendekiawan 

muslim Nurcholish Madjid, dan Imam Prasodjo dari LSM Nurani Dunia.  

 

Tapi, perkara belum selesai, Muhaimin menggugat Jacob gara-gara tokoh PDIP itu 

dinilai melecehkannya. Berawal dari permintaan Muhaimin agar Jacob mundur dari 

kursi menteri jika tak mampu membela kepentingan TKI. Jacob langsung menyambut, 

"Muhaimin tidak pinter sebagai pimpinan Dewan, malah cenderung bodoh."  

 

Ironisnya, ribuan TKI malah berencana menuntut para wakil rakyat dan tokoh yang 

meminta pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Menurut Direktur 

Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum TKI, Munir Achmad, mereka akan menuntut 

Cak Nur, Amien, Imam, dan Muhaimin, yang mengkritik Jacob.  

 

Sebelum polemik berkembang jauh, Presiden Megawati Soekarnoputri memutuskan 

pengiriman TKI ke luar negeri tak akan dihentikan. Namun, pemerintah berjanji 

membenahi berbagai masalah, termasuk perangkat undang-undang. "Langkah ini bukan 

atas desakan DPR," kata Jacob seusai menghadap Mega, Rabu lalu.  

 

Menurut Jacob, penghentian pengiriman TKI pernah dilakukan pada Januari-Maret 

2003 dengan alasan meningkatkan kualitas TKI. Namun, "Banyak duta besar dari Timur 

Tengah yang memprotes pada saya," ujarnya. Karena itu, sejak 1 April 2003 ia kembali 

membuka keran pengiriman TKI. Lagi pula lapangan kerja di dalam negeri memang 

sempit.  

 

Angka pengangguran di Indonesia mendekati 10 juta, sedangkan pengangguran tak 

kentara mencapai 40 juta. Pada saat ini sekitar 2 juta TKI bekerja di luar negeri. Alasan 

lainnya tentu soal fulus. Menurut data Departemen Tenaga Kerja, dari sekitar 160 ribu 

TKI legal, devisa yang masuk pada 2003 mencapai US$ 2,5 miliar. Bahkan bisa lebih, 

karena sebagian besar uang langsung ditransfer ke rekening keluarga TKI di daerah. 

Belum lagi uang yang mengalir dari para TKI ilegal.  

 

Kabupaten pemasok TKI terbanyak, seperti Tulungagung, Jawa Timur, pada 2001 

menerima Rp 400 miliar kiriman para TKI kepada keluarganya. Data ini diperoleh dari 



pelacakan arus transfer uang di Bank BNI 1946, BRI, dan Kantor Pos Tulungagung. 

"Mayoritas dari Malaysia," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Tulungagung, Sunindya. Derasnya arus rezeki ini menyuburkan bisnis money changer di 

kota kecil itu.  

 

Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyambut hangat keputusan 

pemerintah. Ketua Apjati, Husein A. Alaydrus, menganggap penundaan pengiriman itu 

tak perlu. "Ide ini sangat merugikan perusahaan pengerah tenaga kerja ke luar negeri," 

katanya kepada Jobpie Sugiharto dari TEMPO.  

 

Kalangan LSM pun pada dasarnya tidak menyetujui penghentian pengiriman TKI secara 

total. Sebab, menurut Salma Safitri, Koordinator Program Solidaritas Perempuan, 

"Mencari kerja di luar itu merupakan kebebasan tiap orang." Mereka hanya berharap 

pemerintah melakukan jeda pengiriman sementara bagi TKW pembantu rumah 

tangga?kelompok paling rentan kekerasan?ke Timur Tengah.  

 

Menurut Wahyu Susilo, Sekretaris Eksekutif Konsorsium Pembela Buruh Migran, 

pembenahan aturan sangat diperlukan. Selama ini TKI selalu menjadi korban sejak di 

Tanah Air, sebelum diberangkatkan, saat ditempatkan, bahkan sampai ketika pulang ke 

Tanah Air. Sementara sebelum berangkat para TKI sudah dipungut macam-macam 

biaya rekrutmen, saat ditempatkan pun banyak masalah.  

 

Gara-gara pengawasan yang kurang serta peraturan perundangan yang lemah, kasus 

gaji tak dibayar penuh, penganiayaan, dan pelecehan seksual sering terjadi. Jika mereka 

melarikan diri, tak jarang mereka justru dipenjarakan atau ditampung oleh komplotan 

yang kemudian menjadikan mereka pelacur.  

 

Ketika pulang ke Tanah Air, di bandara saja mereka ditarik ongkos gila-gilaan. 

Resminya, para TKI dipungut biaya Rp 160 ribu dan kompensasi jasa pelayanan 

pemulangan TKI sebesar Rp 25 ribu, yang dikelola Induk Koperasi Kepolisian. Tapi 

perusahaan angkutan bisa memainkan angka. "Untuk ke Cianjur, misalnya, satu TKI bisa 

kena Rp 800 ribu," kata seorang petugas di Terminal III. Kurs di bandara pun sering 

dimainkan dengan memanfaatkan ketidaktahuan para TKI.  



 

Di bisnis pengerah, paling tidak kini ada 600 PJTKI legal dan ratusan yang ilegal. Toh, 

Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, I Gusti Made Arke, 

mengatakan Indonesia memerlukan 800 PJTKI. Pernyataan itu jelas mendorong 

tumbuhnya bisnis keringat ini. "Pemerintah berparadigma komoditas karena melihat 

TKI sebagai barang," ujar Wahyu.  

 

Untunglah, pemerintah akan segera membentuk lembaga perlindungan TKI di luar 

negeri. Pada awal 2004, lembaga hasil kerja sama lima departemen?Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Luar Negeri, Kehakiman dan HAM, Agama, Perhubungan?ini sudah 

berfungsi. "Tiap 10 ribu TKI akan diawasi satu orang," kata Menteri Koordinator Kesra 

Jusuf Kalla, Jumat lalu.  

 

Untuk tahap awal, lembaga yang akan menitikberatkan perhatiannya pada pembelaan 

dan penyelesaian kasus hukum ini dibentuk di Arab Saudi dan Kuwait. \"Negara lain 

tidak terlalu signifikan,\" kata Jacob. Pada awal November atau akhir Desember, Jacob 

berencana menemui Menteri Perburuhan dan Sosial Arab Saudi untuk bernegosiasi.  

 

Masalahnya, bagaimana jika peraturannya masih lemah? Sebab, selama ini para TKI 

hanya punya payung hukum tertinggi berupa Keputusan Menteri No. 104A Tahun 2002. 

Sebenarnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan TKI itu sudah lama diselesaikan 

di DPR. Enam bulan lalu, usul inisiatif undang-undang itu pun sudah diserahkan kepada 

pemerintah agar Presiden menunjuk menteri untuk membahas bersama. \"Tiga kali 

surat mereka layangkan, namun hingga kini tak ada tanggapan,\" kata Muhaimin.  

 

Salma dan Wahyu sependapat, pemerintah tidak bisa mengharapkan negara luar 

melindungi TKI jika Indonesia sendiri tidak punya Undang-Undang Perlindungan TKI. 

Karena itu, pemerintah pun harus meratifikasi Konvensi PBB tentang perlindungan 

buruh migran dan keluarganya, agar bisa menyelesaikan masalah antarbangsa.  

 

Menurut Imam Prasodjo, baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat punya andil 

kesalahan. Ia menyarankan Indonesia mencontoh Filipina. Selain memiliki Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Migran dan meratifikasi Konvensi PBB, negeri yang 30 



persen APBN-nya berasal dari pekerja migran itu memandang buruh sebagai manusia, 

bukan sekadar komoditas. \"Jangan mau duitnya doang,\" ujar sosiolog dari Universitas 

Indonesia itu.  

 

Hanibal W.Y. Wijayanta, Istiqomatul Hayati, Agriceli (TNR), Dwidjo U. Maksum 

(Tulungagung)  

 

============= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rintihan dari Balik Ruang Depresi     

(Halaman 63, Rubrik Selingan, 28  Dec  2003   

   



DARI balik Ruang Depresi Rumah Sakit Kramatjati, Jakarta, kabar itu terdengar seperti 

kidung yang menyayat. Ratusan buruh migran perempuan Indonesia menjadi korban 

kekerasan ketika bekerja di luar negeri. Mereka disiksa, diperkosa, dan dirampok ketika 

kembali ke Tanah Air. Tak sedikit yang kembali ke kampung halaman dalam peti mati. 

Pemerintah dituding tak mampu melindungi warga negara yang justru bekerja untuk 

mendatangkan devisa buat Republik. Pemerintah menuduh negara penerima tenaga 

kerja Indonesia yang tak mau bekerja sama. Sementara itu, para calo tenaga kerja dan 

birokrat yang lapar terus mengintai para pembantu rumah tangga itu untuk melucuti 

uang hasil kerja para wanita tak berdaya tersebut.  

 

Inilah kisah duka yang melarat-larat.  

 

SEBUAH ruang berukuran sedang dengan nama yang menyeramkan: Ruang Depresi. 

Tak seperti kamar lainnya, ruang ini dilapisi terali besi yang kukuh, juga berjeruji 

seperti sel penjara. Di balik terali di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Pusat 

Sukanto Kramatjati, Jakarta, November lalu, Lina terdampar. Ia bekas tenaga kerja 

wanita yang baru kembali dari Timur Tengah dan mengalami depresi hebat.  

 

Lina menutup mukanya yang putih dan cantik itu dengan kedua tangan. Berkali-kali ia 

menggelengkan kepala, menolak tatapan iba dari orang-orang yang lewat. Sambil 

memekik tak jelas, tangan kanannya mengulurkan tutup botol air mineral, tangan 

kirinya menunjuk gigi: ia membutuhkan sikat untuk menggosok gigi.  

 

Wajah ketakutan tersirat setiap melihat lelaki yang mendekatinya. \"Buka! Endi kuncine 

(mana kuncinya)?\" katanya dengan suara yang tak jelas. Tangan kanannya mengibas-

ngibas ke depan wajah tanda ia menyuruh orang lain pergi.  

 

Lina adalah satu dari 15 tenaga kerja wanita yang baru kembali Oktober lalu dari luar 

negeri dan dirawat di rumah sakit polisi itu. Sebelas di antara teman-temannya 

mengalami depresi setelah mengalami tragedi memilukan seperti penipuan, penyiksaan 

fisik, dan kekerasan seksual. Lina adalah pasien tergawat sehingga dokter memutuskan 

mengisolasinya untuk beberapa lama. Menurut salah seorang suster di ruang depresi 



itu, belum jelas mengapa ia mengalami deprasi hebat. \"Kemungkinan ia diperkosa 

hingga takut melihat sosok laki-laki,\" kata perawat itu.  

 

Lina hanyalah contoh kecil tentang nasib buruk yang dialami tenaga kerja wanita 

(TKW) kita. Hingga akhir tahun ini, dari sekitar 1,8 juta orang Indonesia yang bekerja di 

luar negeri, 21 ribu orang di antaranya tergolong bermasalah. Mereka disiksa, 

diperkosa, bahkan dibunuh. Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia, lembaga 

swadaya masyarakat yang memberikan perhatian pada buruh migran, menyebutkan 

hingga September 2003, 94 TKW mati di tempat tugas dan puluhan lainnya hilang tak 

berbekas.  

 

Kondisi buruk inilah yang membuat aktivis buruh migran menggelar seminar besar di 

Jakarta pekan lalu. Berbagai persoalan buruh migran dibahas. Lalu, untuk mengingatkan 

publik akan persoalan ini, seminar ditutup dengan demonstrasi massal.  

 

Tak mudah, memang, mengobati luka TKW kita dengan demonstrasi dan sebuah 

seminar. Luka telanjur menganga dan terus mengucurkan darah.  

 

Di Rumah Sakit Kramatjati, Lina tak sendiri. Sebelum Lina datang, ada pula Halimah, 

kita sebut saja namanya begitu. Perempuan asal Blitar itu berteriak-teriak terus tak 

keruan. Ia melolong meminta tolong orang yang menghampirinya agar memberi kabar 

suami dan anaknya. Ia mengaku tak mengetahui di mana saat itu ia berada.  

 

Ia meracau: menyebut suami, anak, alamat rumahnya, dan kota terakhir tempatnya 

bekerja, Oman, Saudi Arabia. Tapi ingatannya hanya sampai di situ. Ia dipindahkan ke 

kamar isolasi karena ia hampir membakar tempat tidur ketika masih disatukan dengan 

TKW lain.  

 

Kini Halimah sudah lebih baik. Menurut ibu dari dua anak ini, ia baru bekerja di Oman 

dua bulan. Sebelumnya, ia sempat berpindah-pindah majikan. Dan tak pernah lama. 

\"Saya tak tahan. Tiap hari dipukul terus, apalagi majikan laki-laki maunya mencium 

saya terus,\" kata Halimah. Karena acap kali berpindah majikan, praktis hanya dua 

bulan ia bekerja di satu tempat. Karena itu pula, tak sesen pun yang dikirimkan ke 



kampung. Gaji dua bulan pertama selalu dipotong perusahaan yang 

memberangkatkannya.  

 

Di sudut ruangan, meringkuk Mila, gadis asal Cianjur yang bungkam sejak tiba di 

Indonesia. Kata dokter, saat pertama kali datang suhu badannya tinggi. Selang infus 

menancap di tubuhnya. Perempuan itu sama sekali tak bereaksi atas pertanyaan atau 

sekadar sapaan. Kata ibunya, di Madinah, Arab Saudi, tempatnya bekerja, majikannya 

telah memperkosa Mila.  

 

Empat tenaga kerja wanita lainnya dirawat di bagian dalam rumah sakit karena 

mengalami kekerasan fisik oleh majikannya. Ada yang mengalami patah paha dan kaki 

karena mencoba kabur dari rumah majikan. Ada pula yang sekujur tubuhnya luka-luka 

karena berkali-kali dipukul dengan benda tumpul hingga mengakibatkan cacat seumur 

hidup.  

 

Seorang di antaranya bahkan mengalami kebutaan karena ditusuk dengan garpu oleh 

majikannya. Penderitaannya itu semakin lengkap ketika ia kemudian diperas di Tanah 

Air. Dua tahun bekerja di Arab Saudi, Laila, nama tenaga kerja itu, membawa US$ 600 

(sekitar Rp 4,8 juta). Tapi semuanya ludes di Bandara Soekarno Hatta. \"Semua bawaan 

saya diambil orang bandara. Katanya saya sakit, jadi barang mereka bawakan. Tapi 

semuanya enggak pernah balik lagi,\" tuturnya. Bahkan perhiasan emas seperti kalung, 

gelang, cincin ludes dipereteli orang tak jelas.  

 

Farida, 18 tahun, asal Kalimantan Barat, juga menderita depresi mental. Diduga ia 

diperkosa oleh agennya di Sarawak, Malaysia Timur. Sementara itu, 20 kawan Farida 

lainnya diintimidasi dan disiksa karena mereka tak bersedia dijadikan wanita tuna 

susila.  

 

Tak hanya mendapat perlakuan buruk dari majikan dan penyalur tenaga kerja, 

perlakuan jahat terkadang diterima TKW justru oleh aparat keamanan negeri tempat 

mereka bekerja.  

 



Indriani, seorang buruh migran lainnya, mengisahkan bagaimana jika mereka 

mengadukan nasib buruk mereka ke polisi, kerap kali justru aparatlah yang 

\"menangguk untung\". Dalam perjalanan dari penjara kecil ke penjara besar di Kuwait, 

untuk \"mengamankan\" para buruh itu polisi tak jarang membelokkan mobil yang 

membawa para buruh perempuan itu ke hotel, lalu menggilir TKW satu per satu. \"Saya 

nyaris diperkosa. Tapi, karena berontak, saya berhasil melarikan diri dan masuk ke 

dalam lift. Beruntung ada petugas hotel yang melihat saya menangis, sehingga polisi itu 

tidak berani berbuat macam-macam,\" kata Indriani ketika ditemui TEMPO.  

 

Penderitaan buruh migran itu sesungguhnya bukan cerita baru. Tahun 1990-an 

lembaga swadaya masyarakat Solidaritas Perempuan mengungkapkan adanya masalah 

serius dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Mereka, misalnya, mensinyalir 

kematian misterius para TKW. Tapi ketika itu pemerintah tak bergerak.  

 

Selain lemahnya perlindungan TKW oleh pemerintah, hal lain yang ditunjuk sebagai 

biang keladi penderitaan buruh migran kita adalah ulah agen penyalur tenaga kerja.  

 

Secara bisnis, mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memang menggiurkan. 

Sebuah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) bisa mengantongi sekitar Rp 3 

juta hanya dari pengurusan dokumen perjalanan seorang tenaga kerja. Di Nunukan, 

Kalimantan Timur, misalnya, menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

biaya resmi pembuatan paspor cuma Rp 115 ribu. Tetapi para calon tenaga kerja yang 

akan masuk Malaysia dipungut hingga 1.400 ringgit atau sekitar Rp 3,2 juta. Uang inilah 

yang harus dicicil oleh TKI selama 2-3 tahun lewat pemotongan gaji.  

 

Jadi, PJTKI bisa untung dua kali dengan jumlah yang berlipat ganda. Para TKW di 

Taiwan, meski dengan penghasilan di atas Rp 3 juta sebulan, selama dua tahun tak 

mendapat utuh penghasilan mereka karena harus melunasi utang mereka kepada para 

agen.  

 

Ketika mengunjungi Ruang Depresi Rumah Sakit Pusat Polri, Jakarta, Cendekiawan 

Islam Nurcholish Madjid meminta pemerintah menghentikan sementara pengiriman 

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Tetapi, kata Sekretaris Eksekutif Konsorsium 



Pembela Buruh Migran (Kopbumi) Indonesia, Wahyu Susilo, usulan ini justru akan 

menambah persoalan pengangguran dan penyediaan lapangan pekerjaan di dalam 

negeri.  

 

\"Ini bukan lagi tanggung jawab Departemen Tenaga Kerja, Kedutaan Indonesia di luar 

negeri, atau agen, melainkan tanggung jawab presiden. Soalnya, ini menyangkut 

rentetan sistem yang tidak benar. Untuk mengatasi persoalan ini, perlu menunjuk 

spesial agen untuk melakukan monitoring kekerasan yang terjadi pada TKW di luar 

negeri,\" kata sosiolog Imam Prasodjo. Imam kini mengetuai Yayasan Nurani Dunia, 

yang salah satu aktivitasnya adalah menampung para TKW asal Kuwait.  

 

Pemerintah sebetulnya bukan tak berbuat. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

Jacob Nuwa Wea, misalnya, pernah menghentikan pengiriman TKI ke beberapa negara 

di Timur Tengah untuk sementara waktu. Ia juga mengganti pejabat eselon I dan II di 

departemennya, yang menurut istilahnya sendiri telah menjadi sarang pemerasan TKI. 

Ia juga membatasi masa berlaku paspor bagi TKI, yang tujuannya membedakan TKI 

dengan pelancong lain sehingga mudah dimonitor. Ia juga pernah berjanji menindak 

sejumlah PJTKI yang dipandangnya nakal.  

 

\"Yang paling mendesak dilakukan adalah membersihkan seluruh aparat, baik di 

Depnakertrans maupun departemen lain, yang melahirkan persoalan dalam 

penempatan TKI termasuk PJTKI,\" kata Jacob.  

 

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Dana Pembangunan PBB untuk 

Perempuan (United Nations Development Fund for Woman) di Jakarta awal Desember 

lalu, Jacob mengatakan bahwa perlindungan terhadap buruh migran mestinya tidak 

hanya dilakukan negara pengirim, tetapi juga negara penerima. Karena itu, perlu ada 

nota kesepahaman antara negara pengirim dan penerima. Namun, selama ini, tuturnya, 

banyak negara?terutama di Timur Tengah?yang tidak mau meneken nota tersebut. Di 

Arab Saudi sendiri, kata Jacob, pemerintah sulit melakukan perlindungan terhadap TKI 

karena soal pembantu dianggap urusan rumah tangga keluarga masing-masing.  

 



Sulit, memang, menata soal pembantu ini. Sementara itu, di Rumah Sakit Kramatjati, 

Jakarta, pembantu yang bernasib sial terus berdatangan. \"Buka! Endi kuncine?\" kata 

Lina berulang-ulang. Seperti nasib buruh migran lainnya, ia kini terkurung persoalan. 

Mimpi mendapat gemerincing uang kini lenyap bersama tangis dan derita.  

 

I G.G. Maha Adi, Fitri O., Andi Dewanto, Istiqomatul, Fasabeni (TNR)  
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Cerita Derita Tiada Tepi     

(Halaman 72, Rubrik Selingan, 28  Dec  2003)   

   

Mereka datang untuk mengadu untung. Namun, kemalangan yang diraihnya: dianiaya, 

dilecehkan, bahkan hingga cacat seumur hidup.  

 

SUNARTI, 20 tahun, berjalan tertatih-tatih dengan menggunakan dua tongkat 

penyangga. Perempuan warga Sumbergesing, Gedangan, Malang, itu tengah menyusuri 

jalan setapak untuk mencapai rumahnya yang terletak di ujung jalan. Ia cacat seumur 

hidup setelah dilempar dari lantai enam sebuah apartemen di Singapura, saat ia 

menjadi tenaga kerja di sana, Februari silam. Goretan luka bekas jahitan di tangan, 

leher, dagu, dan wajahnya menjadi saksi bisu betapa tragis nasib yang dialaminya. 

\"Saya dilempar setelah uang saya dirampas. Saya tidak tahu siapa pelakunya,\" Sunarti 

berkisah.  

 

Kisah pilu Sunarti diawali kala ia mendaftar sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di 

Singapura. Ia mendaftar melalui Fadillah?seorang calo warga Blimbing, Malang, Jawa 

Timur?dengan menyetor duit Rp 200 ribu. Sunarti lalu disalurkan oleh PT Bina Swadaya 

Kerta Utama, Surabaya, dan ia berangkat ke Negeri Singa pada pertengahan Juni 1999. 

Di Singapura, Sunarti bekerja di rumah Kooh Siok Hoon. Di rumah berlantai tiga itu, 

selain majikan dan istrinya, juga tinggal dua anaknya, orang tua Kooh Siok Hoon, dan 

seorang adiknya. \"Saya tidak tahu apa pekerjaan majikan saya,\" ujar gadis lulusan 

sekolah dasar itu.  

 

Jam kerja Sunarti dimulai pukul lima pagi hingga larut malam. Dan ia kerap kali masih 

harus bekerja hingga pukul dua dini hari. Tugasnya mencuci, memasak, membersihkan 

rumah, mengasuh dua anak, dan merawat kedua orang tua majikannya yang telah 

lumpuh. Ia tak pernah mendapat libur. Pada hari Minggu, beban kerjanya justru 

bertambah. Menurut dia, setiap Ahad pasti ada pesta keluarga besar majikannya. 

Sunarti hanya bisa benar-benar menikmati libur kala hari raya Idul Fitri tiba.  

 

Beruntung, majikan Sunarti cukup baik. Anak kedua pasangan Ruslan dan Sartini itu tak 

pernah dimarahi, apalagi sampai dipukul. Ketika kontrak selama dua tahun berakhir, ia 



diminta memperpanjangnya. Alasannya, anak-anak Kooh Siok Hoon masih kecil-kecil 

dan masih membutuhkan perawatan Sunarti.  

 

Hingga suatu hari pada Februari 2003, petaka itu datang. Sunarti didatangi seorang 

perempuan muda. Saat itu rumah majikannya sedang sepi. Perempuan itu menggedor-

gedor pintu belakang. Ketika pintu dibuka, perempuan itu menadahkan tangan meminta 

uang. Alasannya, suaminya sudah meninggal dan anaknya banyak. Karena iba, Sunarti 

mengiyakan?dan ia lantas mengambil uang di tasnya dalam kamar.  

 

Tapi, ketika Sunarti kembali, perempuan itu ternyata tak sendiri. Di depannya sudah 

menghadang dua laki-laki berwajah sangar. Saat itulah Sunarti langsung diseret ketiga 

orang itu dan dimasukkan ke mobil. Tas berisi uang hasil gaji selama 20 bulan, kalung, 

cincin, dan gelang emas dirampas. Dalam perjalanan, Sunarti dianiaya tanpa tahu 

alasannya. \"Mulut dan mata saya ditutup, tangan serta kaki saya diikat. Lalu sekujur 

tubuh saya dipukul dan ditendang,\" kata Sunarti.  

 

Perempuan lugu itu dibawa ke sebuah apartemen. Di satu ruangan, ia disuruh menulis 

surat kepada orang tuanya yang menyatakan ia hendak bunuh diri. Semula, Sunarti 

menolak. Tapi, karena lehernya ditodong sebilah pisau, ia bersedia. Setelah itu, Sunarti 

digiring ke depan pintu yang menghadap ke jalan raya. \"Saya melihat mobil yang ada di 

jalan raya tampak kecil,\" tuturnya.  

 

Sunarti sempat bertanya kenapa ia dibawa ke tempat itu. Perempuan itu berkata bahwa 

Sunarti harus mati dan tidak boleh tahu siapa yang membunuhnya. Lalu, blas..., tubuh 

Sunarti didorong meluncur ke bawah.  

 

Perempuan muda itu baru sadar ketika berada di General Hospital Singapura. Menurut 

pemeriksaan dokter, Sunarti mengalami patah tulang belakang dan kaki. Luka-luka 

pada bagian tangan, muka, dagu, dan leher. Ia juga mengalami keretakan pada kepala 

bagian belakang.  

 

Setelah enam bulan dirawat, ia diperbolehkan pulang. Sunarti mengatakan, ia tak tahu 

siapa yang membayar biaya rumah sakit di Singapura dan membayar tiket pesawat. Ia 



juga mengaku tak tahu apakah ada perwakilan Indonesia yang mengurusnya selama 

sakit. \"Saya pulang sendiri dengan naik kursi roda,\" katanya lirih. \"Saya kapok, tak 

mau lagi bekerja di luar negeri.\"  

 

Nasib tragis juga dialami Mursini, 25 tahun, tenaga kerja asal Magetan, Jawa Timur. 

Luka bakar membekas di tangan kirinya, dan kakinya pincang. Mursini adalah satu di 

antara 460 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari Malaysia melalui 

Pelabuhan Belawan, Medan, pertengahan November lalu. Ia ditangkap polisi saat 

belanja di pasar karena terbukti sebagai pekerja ilegal. Ia sempat mendekam di penjara 

sebelum dipulangkan ke Tanah Air. Menurut pengakuannya, ia sudah dua tahun 

mengadu nasib di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Ia masuk secara ilegal dari 

Tanjung Balai dengan membayar Rp 2 juta kepada seorang tekong (calo TKI).  

 

Selama di Malaysia, Mursini sempat enam bulan bekerja di keluarga Melayu, sebelum 

pindah ke keluarga Tionghoa. Nah, saat bekerja di keluarga Tionghoa itulah ia mendapat 

perlakuan keras dari majikannya. Suatu hari, ia diseterika anak majikannya hanya gara-

gara terlambat mengambilkan air minum. \"Memang saya sempat dirawat, tapi hanya 

diberi obat, tak sampai dibawa ke rumah sakit,\" ia menambahkan.  

 

Perlakuan kedua menimpa Mursini ketika istri majikannya marah lantaran ia terlambat 

bangun. Sang istri majikan memukul dengkul kakinya dengan tongkat berpaku. Luka 

akibat paku itu membuat kakinya infeksi sehingga ia harus istirahat seminggu sebelum 

kembali bekerja. \"Sampai sekarang, saya masih ngilu sehingga jalan saya pincang,\" 

kata Mursini lirih.  

 

Sulung dari empat bersaudara keluarga petani miskin ini mengaku kapok bekerja di 

negeri orang. Mursini merasa lebih baik menjadi petani di kampungnya atau menjadi 

pembantu di Indonesia saja. Ia mengalami segumpal trauma terhadap apa yang diterima 

ketika bekerja di negeri jiran. Yang lebih tragis, meski sudah dua tahun bekerja di 

Malaysia, sepeser pun ia tak membawa uang ke kampung. \"Semua habis dikuras polisi 

di sana, dan gaji tak dibayar karena masuk penjara. Agen di sana juga raib,\" tuturnya.  

 



Begitulah. Selain mendapat perlakuan kasar, sejumlah TKW juga mengalami pelecehan 

seksual dari majikannya. Bahkan ada yang sampai hamil lalu melahirkan. Arsita binti 

Ismail Doan, misalnya. TKW asal Taliwang, Sumbawa, ini dianiaya dan diperkosa oleh 

majikannya. Kondisi fisiknya sungguh mengenaskan. Rahang perempuan 27 tahun itu 

miring, pada bagian perutnya ada lima jahitan bekas luka, dan kedua kakinya patah.  

 

Petaka yang menimpa Arsita terjadi saat ia menjadi TKW di Arab Saudi. Ia bekerja 

sebagai pembantu pada keluarga Mansyur Saad al-Rasyid di Kota Riyadh. Suatu hari 

pada Agustus 2002, ketika Arsita menyiapkan makan malam, ia dipanggil majikannya 

yang tengah asyik menonton film cabul. Majikannya meminta Arsita mendekat. Malam 

itu, rumah sedang sepi karena istri majikan tengah dirawat di rumah sakit.  

 

Karena curiga, Arsita menolak mendekat. Ternyata majikannya marah besar. \"Kamu 

itu pembantu saya, kamu harus mengikuti perintah saya,\" kata sang majikan dengan 

nada tinggi. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Arsita pun mendekat. Saat itulah 

majikannya menarik jilbab Arsita sehingga ia jatuh ke dalam pelukan sang majikan. 

Malam jahanam itu datang: Arsita dipaksa melakukan seks oral, sebelum ia akhirnya 

diperkosa.  

 

Esoknya, saat majikannya masih tidur, Arsita kabur. Ia mendatangi kantor polisi 

setempat. Arsita, yang menolak kembali ke rumah majikannya, akhirnya dikirim ke 

Tassaul, tempat penampungan buruh migran yang bermasalah. Tapi, tiga hari 

kemudian, dua orang utusan majikannya menjemput Arsita.  

 

Ternyata, Arsita lalu ditempatkan di rumah lain milik majikannya. Lagi-lagi ia dipaksa 

melayani nafsu berahi sang majikan. Ia lalu hanya bisa pasrah hingga suatu ketika Arsita 

menyimpan sebilah pisau di bawah bantal. Saat majikannya kembali mencoba 

memperkosanya, ia pun menghunus senjata itu. Saling berebut pisau, Arsita terluka. 

Sang majikan bahkan berhasil mencekik Arsita hingga pingsan.  

 

Selama empat bulan, Arsita baru siuman. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, 

Arsita \"dipungut\" dari jalanan dalam kondisi sekarat. Setelah genap tujuh bulan 

dirawat di rumah sakit, ia dijemput agen di sana. Arsita lalu dibuatkan surat perjalanan 



laksana paspor, dibelikan tiket, dan akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 

pertengahan Juni lalu.  

 

Lain lagi kisah Turkiyah. Janda 21 tahun ini melahirkan seorang bayi karena, selama 

menjadi TKW di Arab Saudi, ia diperkosa berkali-kali.  

 

Perempuan asal Desa Gemel, Lombok Barat, itu berangkat melalui sebuah perusahaan 

penyalur tenaga kerja di bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Sesuai dengan kontrak, ia 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saat Alfahadi di Kota Riyadh, dari 30 

November 1999 hingga Juni 2002. Turkiyah mengantongi gaji 500 real per bulannya.  

 

Di rumah majikannya itu, selain lima anaknya, ada seorang keponakannya bernama 

Abdur Rahman. Pemuda 18 tahun inilah yang membawa petaka bagi Turkiyah. Awalnya, 

pemuda itu hanya menggodanya. Hingga suatu hari, ketika rumah sedang sepi, Turkiyah 

dipaksa melayani nafsu berahinya. Selama bekerja di rumah itu, kejadian serupa 

terulang sampai tiga kali.  

 

Waktu terus berlalu. Turkiyah hamil. Ia lalu meminta tanggung jawab Abdur Rahman. 

Tapi, seperti dalam adegan sinetron, pemuda itu menolak bertanggung jawab. Bahkan, 

ketika usia kandungannya menginjak empat bulan, Abdur Rahman kabur dari rumah. 

Turkiyah lalu melaporkan ke majikannya. Sang majikan malah murka: ia diusir dan 

dipulangkan Juni 2002 saat usia kandungannya telah 8 bulan.  

 

Turkiyah diberi uang Rp 10 juta?gajinya selama ia bekerja di sana. Setibanya di 

Indonesia, nasib buruknya belum berakhir. Dalam perjalanan Jakarta-Lombok, 

perempuan berwajah bulat itu menjadi bulan-bulanan calo. Di Bandara Juanda, 

Surabaya, ia diperas petugas sebesar Rp 600 ribu.  

 

Beberapa hari setelah kembali ke rumahnya, Turkiyah melahirkan bayi laki-laki. Setelah 

itu, ia mengalami trauma berat. Bila berhadapan dengan laki-laki, meski itu warga 

kampung sendiri, ia ketakutan. Ia juga takut berjalan sendirian, meski siang hari.  

 



Traumanya perlahan-lahan berkurang setelah ia dibantu Yayasan Panca Karsa?sebuah 

lembaga yang mendampingi TKI bermasalah?berobat ke psikiater. Sepuluh bulan 

berselang, kepercayaan diri sulung dari lima bersaudara itu mulai tumbuh. Dua bulan 

lalu, Turkiyah memutuskan kembali bekerja ke luar negeri.  

 

Kekerasan bukan tak mungkin kembali datang. Tapi, pilihan tak banyak bagi orang kecil 

seperti Turkiyah. Dengarlah apa yang dikatakan Muas Sirajudin, orang tua Turkiyah. 

\"Dia pergi untuk membeli susu buat anaknya di sini.\"  

 

Nurdin Kalim, Bambang Soedjiartono (Medan), Bibin Bintariadi (Malang), Sujatmiko 

(Mataram), Supriyantho Khafid (TNR)  
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SUARA Kristin, 22 tahun, terdengar parau. Dari ujung telepon, ia terisak mengadukan 

nasibnya. \"Saya ketahuan makan apel milik majikan, lalu didenda. Bantulah saya. 

Sepotong roti pun tak apa,\" kata pembantu asal Nusa Tenggara Barat itu. Di ujung 

telepon yang lain, Nining Johar, 30 tahun, juga pembantu rumah tangga, berusaha 

menenangkan. \"Oke, kamu tinggal di mana? Kami akan datang membawa yang kamu 

butuhkan,\" jawab Nining.  

 

\"Kristin pembantu baru. Badannya habis. Gajinya sebenarnya cuma cukup untuk beli 

sabun dan bedak. Habislah kalau ia kena denda majikan,\" ujar Nining kepada TEMPO, 

yang menemuinya di sebuah kafe di Boat Quay, Singapura. Pada sebuah akhir pekan, 

Nining dan beberapa pembantu lain menemui Kristin di rumah majikannya di lantai tiga 



Apartemen Bedok South, Singapura. Mereka membawa kue kering, mi instan, beberapa 

batang sabun, dan pembalut wanita.  

 

Nining Johar hanyalah salah satu relawan yang membantu tenaga kerja Indonesia di 

Singapura yang sedang ketiban masalah. Prinsipnya, para pembantu senior menolong 

mereka yang baru datang. Paguyuban \"dari dan untuk pembantu\" itu diberi nama 

Indo Family.  

 

Awalnya adalah ketidaksengajaan. Suatu ketika, pertengahan 2000 lalu, Nining dan 

Sukeni (pembantu rumah tangga lainnya) menolong seorang dosen di National 

University of Singapore yang tengah membuat penelitian tentang pembantu.  

 

Ide membuat lembaga itu kemudian muncul. Pucuk dicinta ulam tiba: The Working 

Committee 2?sebuah komite ad hoc yang membidangi masalah pekerja imigran di 

Singapura?mendukung rencana itu. Nining lalu mengajak kawannya yang lain. Langkah 

pertama yang mereka lakukan untuk menyosialisasi Indo Family adalah menyebarkan 

nomor telepon seluler yang bisa diakses 24 jam. Mereka juga mendatangi tempat-

tempat pengajian, menyebarkan cerita dari mulut ke mulut, menebar pesan pendek 

(SMS), menempel selebaran di kotak-kotak pos, dan memasang advertensi di media 

massa.  

 

Belum semua pembantu rumah tangga asal Indonesia di Singapura terjangkau oleh Indo 

Family, memang. Maklum, di Negeri Singa itu saat ini ada sekitar 70 ribu pembantu 

rumah tangga. Umumnya kondisi mereka menyedihkan, terutama pada bulan-bulan 

pertama bekerja. Pada kontrak pertama, mereka menerima gaji 230-250 dolar 

Singapura ( Rp 1.150.000-Rp 1.250.000). Tapi, selama 6-7 bulan pertama, mereka hanya 

menerima 20-30 dolar atau hanya sekitar Rp 100 ribu. Sebagian besar lainnya diambil 

agen tenaga kerja untuk mengganti biaya administrasi, pelatihan, pengiriman, dan fee 

untuk agen tadi.  

 

Menurut Nining, sasaran utama Indo Family adalah pembantu baru yang masih 

\"gagap\" dengan kehidupan Singapura. \"Kadang mereka hanya butuh teman curhat 



(mengobrol), tanya resep masakan Cina, atau konsultasi bahasa,\" kata pembantu yang 

sudah lima tahun bekerja di Singapura itu.  

 

Untuk menjadi sinterklas kecil, Nining dan Sukeni harus merogoh isi kantong sendiri. 

Dalam sebulan, mereka rata-rata menghabiskan 100-200 dolar. Dengan jam terbang 

yang tinggi, Nining memperoleh gaji lumayan, sekitar 500 dolar (Rp 2,5 juta). Sukeni 

bergaji lebih besar: 2.000 dolar atau sekitar Rp 10 juta. \"Syukurlah, saya mendapat 

rezeki lebih, jadi saya bisa membantu mereka,\" ujar Sukeni?mojang Cirebon yang 

Januari nanti akan menikah dengan pengusaha Australia.  

 

Selain bantingan uang pribadi, Indo Family mendapat sumbangan dari para majikan 

yang baik hati. Tak cuma menyumbangkan uang, para juragan memberikan baju bekas 

yang bisa dijual 1-3 dolar sebuah. Uang hasil berjualan itulah yang dipakai untuk 

membantu kawan yang kesulitan.  

 

Ada yang lucu juga. Untuk menambah uang kas Indo Family, Nining terkadang membeli 

lotre yang secara resmi dijual di Singapura. Harganya satu dolar per kupon. \"Kalau 

tembus, kan, lumayan, bisa bantu lebih banyak kawan,\" kata Nining cekikikan. Tak 

jelas apakah Nining pernah mendapat rezeki nomplok tersebut.  

 

Selain dari Indo Family, para pembantu di sana mendapat bantuan pelatihan 

keterampilan dari sejumlah kelompok pengajian mingguan seperti Darul Arqom dan 

Annisa. Cuma, Nining berpikir, tak semua kawan senasibnya muslim. \"Mereka kan 

warga Indonesia juga. Makanya kami pilih jalur umum,\" kata ibu satu anak di Bandung 

itu.  

 

Menurut Duta Besar Indonesia di Singapura, Mochamad S. Hidayat, pemerintah 

sebetulnya tak tinggal diam terhadap berbagai kasus yang dialami pembantu di 

Singapura. Setiap minggu ketiga tiap bulannya, kedutaan menggelar berbagai kursus 

gratis, dari memasak, menjahit, sampai kursus bahasa Inggris dan Mandarin, untuk para 

pembantu. Sedangkan untuk mereka yang bermasalah dan perlu bantuan hukum, 

pemerintah menampungnya di wisma penampungan khusus dan, bila dibutuhkan, 

menyiapkan pengacara.  



 

Cuma, kata Hidayat, masalah utama mereka adalah tak siap mental dan kurangnya 

keterampilan. Banyak pembantu dikirim asal-asalan tanpa bekal cukup. Selain itu, 

\"Banyak pembantu kita yang cengeng.\" kata Pak Dubes.  

 

Pemerintah mengeluh soal pembantu yang cengeng. Di Singapura, para pembantu 

cengeng justru \"diselamatkan\" pembantu lainnya.  

 

Adi Prasetya (Singapura)  

 

============= 
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Seorang buruh migran Indonesia luput dari hukuman mati. Tiga rekannya masih 

menunggu nasib.  

 

MUNCUL dari bilik terdakwa, Jumat pekan lalu ia langsung duduk di depan hakim 

Pengadilan Mahkamah Tinggi Singapura. Dengan kening berkerut, ia menyimak vonis 

hakim. Wajahnya beku, meski rantai yang melilit kaki dan tangannya sudah dilepas 

polisi. Hari itu Sundarti Supriyanto, 25 tahun, perempuan tenaga kerja wanita asal 

Magetan, Jawa Timur, itu didakwa membunuh majikannya. Maka, ia pun diancam 

hukuman mati.  

 

Tapi Sundarti lapang. Drama di meja hijau itu berujung lega. Meski bebas dari hukuman 

mati, Hakim Rubin menjatuhkan vonis seumur hidup. Mata Sundarti pun berkaca-kaca, 

lalu mencium tangan Pengacara Mohamad Muzamil, yang khusus disewa Kedutaan 

Besar RI di Singapura. \"Saya senang tak jadi dihukum mati,\" kata pembantu rumah 

tangga itu seperti ditirukan oleh Muzamil.  

 



Perkara yang menimpa Sundarti sangat dramatis. Ia dituduh membunuh dua warga 

Singapura, majikan dan anaknya. Di Negeri Singa itu, karier batur-nya ia rintis sejak 

1999 dengan bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah. Semua berjalan mulus sampai 

kontraknya berakhir. Tak lama setelah pulang kampung, ia balik lagi ke Singapura, dan 

majikan barunya, Ng Wee Peng Angie, sudah menunggunya.  

 

Tapi, sial bagi Sundarti: majikan barunya itu punya perangai buruk, sering marah tanpa 

alasan jelas. Akibatnya, setiap hari ia seperti hidup dalam mimpi buruk. \"Pernah tiga 

hari tak diberi makan, bahkan pernah pula disuruh makan kotoran anak majikannya,\" 

tutur Fachry Sulaiman, Kepala Bidang Protokol dan Konsuler Kedubes RI di Singapura.  

 

Akhirnya, Sundarti berontak. Puncaknya terjadi 28 Mei 2002 silam, ketika ia dimarahi 

dan tidak diberi makan. Angie bahkan mengacungkan pisau hingga Sundarti pun kalap. 

Karena takut, Sundarti buru-buru menggendong dua anak majikannya, Crystal Poh Si Qi, 

3 tahun, dan Leon Poh, 1 tahun, sebagai perisai hidup. Tapi Angie, yang sudah gelap 

mata, terus menyerangnya. Takut menghadapi sabetan pisau, Sundarti melepas Leon 

lalu lari ke dapur mengambil pisau.  

 

Celakanya, Angie terus mengejar dan berusaha menikamnya. Tusukan Angie meleset, 

tapi justru menghunjam ke tubuh Crystal, yang masih digendong Sundarti. Melihat 

anaknya terluka, sang majikan panik lalu lari ke ruangan lain. Di sebuah ruangan, cerita 

Sundarti, ia melihat Angie tergeletak di lantai dan sebilah pisau menancap di lehernya.  

 

Giliran Sundarti panik. Untuk melenyapkan segala bukti, ia berniat membakar rumah, 

lalu ia pergi ke kios bensin dengan taksi. \"Ia mendapat ide membakar rumah dari film 

di televisi,\" tutur Muzamil. Maka, polisi pun menuduh Sundarti melakukan kejahatan 

serius: membunuh Angie dan Crystal, membakar rumah, dan mencuri barang milik 

majikan.  

 

Awalnya, Sundarti mengelak tuduhan itu. Tapi belakangan ia melunak. Dalam sidang 

Jumat pekan lalu, ia mengaku membunuh majikannya karena terpaksa harus membela 

diri, sementara usaha membakar rumah untuk menutupi perbuatannya. \"Saya minta 

maaf kepada keluarga Poh,\" katanya berkaca-kaca.  



 

Hakim Rubin rupanya mempertimbangkan aspek keterpaksaan itu. Ia menyimpulkan 

kasus itu bukan pembunuhan berencana, melainkan pembelaan diri. \"Tapi, 

pertanyaannya, mengapa ia membunuh?\" tanya Rubin dalam putusannya. Karena 

pertimbangan itulah, Rubin memutuskan Sundarti melanggar Pasal 304-A Penal Code 

dengan hukuman penjara seumur hidup.  

 

Mendengar putusan itu, Sundarti tak naik banding, sementara pengacaranya pun puas. 

Sebab, kalau kelak dalam banding ternyata kalah, Sundarti harus menjalani hukuman 

mati. \"Lagi pula ada celah lain. Sundarti masih bisa minta pengurangan hukuman 

kepada Presiden Singapura,\" ujar Muzamil. Menurut hukum di negeri itu, terpidana 

seumur hidup boleh minta pengurangan hukuman untuk kasus yang hukumannya 

minimal 10 tahun penjara. Sementara itu, ibu (almarhumah) Angie, Tan Chui Lian, 57 

tahun, pasrah. \"Saya setuju apa pun keputusan pengadilan,\" katanya sesaat sebelum 

sidang dimulai.  

 

Bagaimanapun, Sundarti lega. Sebab, menurut Migrant Care, lembaga nirlaba yang 

peduli pada nasib buruh Indonesia di negeri orang, masih ada tiga rekan Sundarti yang 

terancam hukuman mati: Purwanti, Sumyati Karyodikromo, dan Juminem. Menurut 

aktivis lembaga itu, Wahyu Susilo, para bedinde itu juga terpaksa membunuh majikan 

karena membela diri. \"Pemerintah Indonesia wajib secara politik meringankan 

hukuman mereka,\" ujarnya.  

 

Nezar Patria, Rian Suryalibrata (Singapura)  

 

================ 
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Prostitusi yang melibatkan tenaga kerja Indonesia marak di Arab Saudi. Ada pelacur 

yang ke luar negeri sebagai TKW hanya untuk meningkatkan tarif.  

 

SUARA perempuan itu jelas benar digenit-genitkan. \"Pokoknya 20-an deh. Dijamin 

masih sip,\" katanya tentang usianya saat ini. Logatnya menunjukkan ia datang dari 

kawasan pantai utara Jawa Barat. Ia mengaku bernama Dina.  

 

Magrib baru saja lalu di kota internasional terbesar di Arab Saudi, Jeddah, ketika 

pembicaraan telepon itu terjadi. \"Mau jemput atau saya langsung ke hotel?\" katanya 

manja.  

 

Langsung ke hotel? Yang saya tahu, setiap penginapan di Saudi melarang keras 

pasangan bukan muhrim menginap di satu kamar. Dina tertawa cekikikan dan 

menyebut pertanyaan saya itu \"kampungan\". Rupanya, ia dan teman-teman 

seprofesinya sudah sangat fasih menyiasati hambatan model begini. \"Mana ada 

petugas hotel berani buka abaya kita,\" katanya.  

 

Abaya adalah pakaian khas Arab untuk perempuan. Berbentuk jubah hitam yang bukan 

hanya menutup bagian tubuh, tetapi juga nyaris seluruh muka. Yang tersisa hanyalah 

lubang kecil di bagian mata. Itu pun sering masih dilapisi dengan semacam cadar 

berupa jaring tipis yang juga berwarna gelap. Mustahil membedakan wajah mereka 

yang mengenakannya. Paling banter yang bisa dilakukan hanyalah mengira-ngira 

postur dan tinggi badan mereka. \"Mengamati kita saja mereka nggak boleh kan?\" Dina 

menambah penjelasannya.  

 

Keterangan Dina ini dibenarkan seorang pengusaha Indonesia yang sudah sering 

berkunjung negara Timur Tengah, termasuk Saudi. Dari lobi hotel bintang lima 

tempatnya menginap di Jeddah, ia menunjuk sepasang lelaki Arab dan perempuan ber-

abaya dengan postur Melayu yang tengah memesan kamar di meja pelayanan. \"Tidak 

selalu mereka suami-istri. Teman-teman bisnis saya di sini juga biasa \'memakai\' 

orang kita,\" katanya. \"Tinggal sodori saja surat nikah, mana ada petugas hotel akan 

mengecek lagi siapa perempuan yang dibawa.\"  



 

Dina adalah contoh betapa mudahnya transaksi mesum dilakukan di negara yang 

dikenal memiliki ancaman hukuman amat berat bagi prostitusi itu. Kemajuan teknologi 

komunikasi menjadi faktor yang turut memperlancar semua urusan. Sekali nomor 

kontak penyedia jasa seks ini didapat, selebihnya bisa diatur. Selanjutnya yang 

dibutuhkan hanya satu: duit.  

 

Untuk soal ini, Dina tak main-main. Sejak awal pembicaraan, ia sudah mewanti-wanti 

bahwa dia tak sudi melayani kencan tanpa ada kesepakatan tentang tarif. Khusus untuk 

para pria Indonesia, katanya, ia mau pembayaran itu dilakukan di muka. \"Sebelum 

\'main\', uang dikasih dulu, ya?\" katanya. \"Kalau bayarnya sesudah \'pakai\', saya 

malah nggak dibayar,\" ujarnya.  

 

Berapa tarif pekerja seks seperti itu di Arab Saudi? Jawabannya tergantung pada 

\"bibit\", \"bobot\" dan \"bebet\" sang pramuseks. Seorang pengusaha muda warga 

Saudi yang saya temui di kantor sebuah maskapai penerbangan di Jeddah mengatakan 

para pekerja seks dari Libanon dikenal bertarif paling tinggi. Rentangnya dari 500 

hingga 3.000 riyal (sekitar Rp 6 juta) untuk kencan semalam.  

 

\"Internet dan televisi dengan siaran pornografi sudah masuk ke ruang-ruang privat 

keluarga Arab. Sulit mengatakan bahwa prostitusi tak akan makin hebat dalam 

beberapa tahun mendatang,\" kata pengusaha di bidang penerbitan ini. Saat ini di 

Jeddah ada 773 saluran televisi yang bisa diakses dengan bebas dari rumah-rumah. 

Hampir separuhnya merupakan siaran porno dari Eropa.  

 

Kelas seperti Dina memang jauh lebih murah. Tarifnya berkisar 200 riyal atau Rp 400 

ribu untuk sekali kencan. Tapi itu adalah harga untuk para pria Arab, karena dia justru 

memasang ongkos 100 riyal lebih tinggi untuk para pelanggannya yang datang dari 

Tanah Air. \"Kalau sudah kenal dan saya suka, gratis juga oke,\" katanya sambil tertawa 

menggoda.  

 

Namun Faidil (bukan nama sebenarnya), seorang TKI yang sudah 16 tahun menjadi 

sopir di Jeddah, punya cerita lain. Ia mengatakan, cara yang dilakukan Dina itu 



merupakan salah satu trik belaka. \"Mereka biasanya memang menghindari orang kita 

sendiri. Mungkin malu atau takut ketemu orang yang mengenalnya di kampung,\" ujar 

pria 50 tahun yang memiliki banyak koleksi nomor kontak para perempuan seperti 

Dina ini.  

 

Para \"kupu-kupu\" tak hanya meman-fa atkan hotel sebagai sarana bekerja. Mereka 

juga bisa menerima pelanggan di imarah atau rumah sewaan tempat mereka tinggal. Di 

kamar-kamar rumah susun itu transaksi bisa dilakukan secara lebih fleksibel. Si pemilik 

imarah biasanya merangkap pula sebagai perantara alias germo. Mereka menampung 

sekaligus beberapa perempuan di satu tempat. Dina, yang ketika dihubungi berada di 

tempat penampungannya, bahkan sempat menawarkan beberapa rekannya kalau-kalau 

calon pelanggan tak merasa sreg dengan dia.  

 

Tarif di sini pun jauh lebih bersahabat dengan kantong para tenaga kerja kelas 

rendahan yang banyak menjadi pelanggan mereka. \"Bisa 100 riyal (Rp 200 ribu). Tapi, 

kalau sedang sepi, 50 riyal pun mereka ayo saja,\" kata Ahmad, pengelola warung khas 

Indonesia di Distrik Al-Naim. Ahmad sebelumnya pernah menjadi sopir pengantar para 

perempuan seperti Dina ke hotel-hotel kelas atas di Jeddah. Dan sebenarnya para 

syarmuth--istilah lokal untuk penjaja seks--yang beroperasi di kelas inilah yang 

jumlahnya jauh lebih banyak.  

 

Menemukan mereka juga tak sulit, terutama pada malam-malam menjelang hari libur. 

Ada beberapa lokasi yang biasa digunakan untuk mangkal, misalnya di beberapa ruas 

jalan di Distrik Syariffiyah, Pasar Al-Jahra di Sauk Sate\', bahkan yang sudah di luar kota 

seperti Pasar Kandara, yang berjarak kira-kira sejam perjalanan dengan mobil dari 

Jeddah ke arah Madinah.  

 

Dengan tetap mengenakan abaya, para perempuan ini tetap saja mudah dibedakan dari 

yang lain. Ada bagian abaya yang dibiarkan terbuka sedikit sebagai tanda mereka bisa 

dibawa. \"Perempuan kita di sini dikenal murah. Sampai ada istilah abu khomsin, 

artinya barang seharga 50 riyal,\" kata Faidil. Para konsumen yang sudah \"tak tahan\" 

bisa langsung membawa mereka ke hotel-hotel di seputar distrik. Tak perlu khawatir 



untuk servis lain waktu, sang pramuseks sudah menyiapkan kartu nama untuk dikontak 

kapan suka.  

 

Dari mana sebenarnya mereka ini datang? Yati, seorang pekerja yang bersama Zainal 

suaminya menyewa satu imarah di salah satu sudut Distrik Al-Naim, bercerita bahwa 

banyak TKI perempuan ilegal yang dijadikan pekerja seks oleh para \"penolongnya\". 

\"Biasanya mereka kabur dari majikannya. Ke mana lagi mereka lari kalau bukan ke 

penampungan. Mereka takut ke konsulat atau memang tidak tahu,\" katanya. Di 

rumahnya yang terbagi dua kamar berukuran masing-masing 4x5 meter itu Yati juga 

menampung sepuluh TKI yang tak memiliki dokumen komplet. \"Tapi mereka semua 

perempuan baik-baik,\" ia buru-buru menambahkan seraya memperkenalkan beberapa 

di antaranya.  

 

Aneka rupa yang jadi penyebab kaburnya TKI dari rumah majikannya, mulai dari gaji 

yang tak dibayar, tak tahan dianiaya, sampai lari dari ancaman pemerkosaan. Tak 

semua dari mereka cukup beruntung bertemu penampung seperti Yati. Yang lebih 

banyak justru dibawa oleh para laki-laki sesama pekerja migran, baik yang berasal dari 

negeri sendiri maupun negara lain seperti Bangladesh, India, atau Pakistan.  

 

\"Di sini berlaku semacam kebiasaan: mereka yang menampung itulah yang menjadi 

\'majikan\' baru. Tahu sendirilah, mereka kan laki-laki dan umumnya sudah tahunan 

tak didampingi istri,\" kata Ahmad. \"Beruntung kalau dikawini, yang lebih banyak ya 

\'dipakai\' gratisan.\"  

 

Faidil, yang pernah bertahun-tahun jadi sopir taksi di Jeddah, pun mengakui pernah 

beberapa kali menampung pekerja perempuan yang kabur. Ia bahkan menyebutnya 

sebagai \"rezeki nomplok\". Para sopir yang berkumpul di warung Ahmad pun 

memiliki banyak kisah serupa, dan kebanyakan menceritakannya dengan rasa bangga. 

Faidil sendiri tujuh tahun lalu menikahi salah satu dari \"pelarian\" asal Jawa Tengah 

sebagai istri keduanya. Ia menikah tanpa setahu istri pertamanya yang ada di Jawa 

Timur.  

 



\"Masih mendingan kalau ketemu sama orang kita. Yang akhirnya jadi syarmuth 

umumnya mereka yang ditampung imigran dari negara lain,\" kata Tahir, pengelola 

warung makan khas Jawa Timur di Distrik Bawadi. \"Banyak juga yang dijual 

penampungnya setelah puas \'dimakan\' sendiri\". Tapi menurut Yati, tak ada sedikit 

pun jaminan mereka akan lebih baik meskipun ditampung sesama warga Indonesia.  

 

Perempuan 35 tahun yang sejak 1995 di Jeddah ini justru melihat banyak germo itu tak 

jarang berasal dari kampung yang sama dengan TKI yang digiringnya menjadi pekerja 

seks. \"Tinggal saja beberapa hari di sini, Mas akan tahu betapa banyak tempat 

penampungan yang sengaja mencari perempuan untuk dijual,\" katanya. Di satu lorong 

dengan imarah yang ditempati Yati dan hanya berjarak seratusan meter saja ada dua 

penampungan seperti yang ia diceritakan.  

 

Yati mengakui bahwa tak sedikit TKI yang sejak awal memang sudah berencana kabur 

dari rumah majikan. Mereka itu, katanya, biasanya sudah memiliki kontak dengan para 

penampung di Saudi. \"Yang begini ini paling parah,\" ujarnya. \"Mereka datang ke sini 

dengan ongkos majikan yang sudah dibayar lewat perusahaan pengirim. Baru beberapa 

bulan kerja sudah kabur. Sudah seperti mafia saja.\" Beberapa pekerja seks yang ia 

kenal bahkan sejak di Indonesia sudah menjalani profesi yang sama. \"Mereka sengaja 

ke sini karena tarifnya bisa naik,\" katanya.  

 

Gemerincing riyal jelas menjadi godaan yang kuat bagi TKI perempuan untuk banting 

setir ke \"jalur alternatif\" ini. Upah rata-rata bagi pembantu rumah tangga tak 

berketerampilan di Saudi senilai 400-600 riyal per bulan. Bandingkan dengan duit yang 

mungkin didulang Dina dan kawan-kawan. Taruhlah rata-rata sekali kencan mereka 

bisa mengantongi 100 riyal setelah dipotong germo. Hanya dengan empat kali melayani 

pelanggan saja mereka sudah mendapat penghasilan sebulan penuh seorang pembantu. 

\"Kadang sehari mereka bisa dua kali menerima tamu,\" kata Yati.  

 

Dugaan Yati tak beda dengan kesimpulan yang ditemukan organisasi nonpemerintah 

pemerhati buruh migran seperti Migrant CARE (Perhimpunan Indonesia untuk Buruh 

Migran Berdaulat). Wahyu Susilo dari lembaga ini mengungkapkan, prostitusi yang 

memperdagangkan para buruh migran perempuan di Timur Tengah ini jelas melibatkan 



jaringan sindikat dan dimulai sejak proses perekrutan oleh perusahaan pengerah TKI di 

Indonesia. \"Masalahnya, setiap kali isu ini muncul, reaksi yang datang lebih banyak 

pada aspek sensasional dan hanya dianggap sebagai persoalan moral,\" katanya. Ia 

mengingatkan bahwa prostitusi hanya mungkin terjadi selama ada permintaan dari 

para konsumen di Saudi.  

 

Pemerintah Indonesia maupun Saudi pun bukan tak tahu. Pertengahan tahun lalu, 

Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea mengungkapkan bahwa terdapat 118 buruh 

migran perempuan di Saudi yang ditangkap dengan tuduhan terlibat prostitusi. Jauh 

sebelumnya, Februari 1997, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Mien Sugandhi 

juga melaporkan kepada Presiden Soeharto bahwa jumlah TKI perempuan yang terlibat 

prostitusi di Arab Saudi diperkirakan mencapai ribuan orang.  

 

Menurut Jacob, sedikitnya 40 ribu tenaga kerja perempuan kita di Timur Tengah tak 

memiliki dokumen lengkap. Artinya, mereka selangkah lagi masuk kubangan bisnis 

esek-esek itu. Menurut Konsul Jenderal RI di Jeddah, Tajuddien Noor Boli Malakalu, saat 

ini terdapat paling kurang 650 ribu tenaga kerja asal Indonesia. \"Perkiraan kami, pada 

2003 terdapat 13 ribuan TKI ilegal. Dan tahun ini sekitar 9 ribu,\" katanya.  

 

\"Kami yang di sini ini hanya menampung limbahnya saja,\" kata konsul bidang tenaga 

kerja, Samsuri, beralasan. \"Para pengerah TKI itu kalau melapor saja tidak ke kami, 

bagaimana bisa kami memantaunya? Kadang alamat majikan saja salah, belum lagi yang 

memanipulasi data TKI,\" katanya lagi. Samsuri juga bukan tidak tahu bahwa di luar 

pagar kantornya banyak terdapat penampungan TKI ilegal, termasuk yang diam-diam 

digunakan berpraktek prostitusi.  

 

Akhir September lalu di tempat penampungan TKW Indonesia di Jeddah tercatat ada 

124 penghuni. Semua dengan masalah masing-masing: beberapa mengalami gangguan 

jiwa dan ada pula pernah mencoba bunuh diri dengan melompat dari lantai dua.  

 

\"Saya sudah punya tiga cucu di sini,\" kata Samsuri menunjuk pada anak-anak TKI 

yang lahir di penampungan di bawah asuhannya. Yang terakhir adalah bayi perempuan 



yang belum genap sebulan dan dinamainya Chairunnisa. Ia anak seorang TKI yang 

kabur dan sempat ditampung oleh buruh migran asal Pakistan.  

 

Belum ada langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.  

 

\"Saya sudah mengumpulkan 280 perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia,\" kata 

Fahmi Idris, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang baru. \"Tapi saya belum bisa 

menjawab apa hasil dari pertemuan itu karena memang belum ada.\"  

 

Benang kusut tetaplah jadi benang kusut. Di Jeddah, Dina masih bebas menggoda siapa 

saja.  

 

Y. Tomi Aryanto (Jeddah)  

 

============== 

 

Berlimpah Riyal di Jalur Halal     
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STATUS pembantu rumah tangga, lazim juga disebut babu, tiba-tiba jadi pembicaraan. Ia 

digaji, karena itu dapat disebut buruh. Tapi sebagai pelayan terkadang ia merupakan 

bagian dari keluarga yang ditempatinya -- dan karena itu sulit dikatakan sebagai buruh. 

Terlebih lagi karena majikannya adalah perseorangan, bukan perusahaan.  

 

Pengacara Azhar Achmad, misalnya berpendapat: \"Babu adalah buruh.\" Karena itu, 

katanya, seperti halnya buruh suatu perusahaan, si babu dilengkapi hak-hak yang 



ditentukan undang-undang perburuhan. Sedangkan menurut pejabat yang mengurusi 

buruh, Dirjen Bina Lindung Tenaga Kerja (Depnakertrans) Oetojo Oesman, \"babu sama 

sekali tak dapat dianggap buruh.\"  

 

Pembicaraan tentang tenaga kerja jenis yang satu itu, babu atau pembantu 

rumahtangga laki-laki yang lazim disebut jongos, dimulai karena berita tentang nasib 

beberapa di antara mereka yang memang pahit. Babu Misnah (16 tahun) dan Waini (14 

tahun) teraniaya di tempat kerja mereka, di sebuah rumah di Jalan Latumeten, Grogol 

(Jakarta Barat). Oleh majikan, Nyonya Shu Mei Yan (28 tahun), mereka disiram air 

panas gara-gara -- begitu ceritanya -- lamban bekerja.  

 

Mereka ditampung H.A. Nasution, kepala keamanan warga setempat, RW 05 Jelambar. 

Di situ, seperti cerita Nasution belakangan, kedua babu tersebut mengeluh. Mereka 

telah bekerja pada tuan yang galak tersebut selama 1? tahun tanpa diberi upah. Padahal, 

jauh-jauh dari kampung (Misnah dari Semarang dan Waini dari Pemalang) membabu di 

Jakarta, tentu untuk mencari uang. Untuk memperoleh sekedar makan, katanya, mereka 

harus bekerja berat siang-malam.  

 

Belum lagi, keduanya harus menerima pula perlakuan kasar. Sekedar bentak dan kata-

kata kasar masih lumayan. Yang terakhir mereka berdua disiram air panas. \"Muka dan 

tangan mereka melepuh,\" kata Nasution. Memperhatikan luka di muka Misnah, lanjut 

Nasution, \"mungkin ia akan cacat seumur hidup.\" \"Kini mereka sudah saya 

pulangkan ke kampung,\" tambah petugas keamanan yang berpangkat Kapten TNI-AU 

tersebut.  

 

Urusan Babu Misnah dan Waini hampir saja berbuntut kekisruhan. Menurut Nasution, 

penduduk kampung kawasan Jelambar tiba-tiba berkumpul dan mengepung rumah 

Nyonya Mei Yan, hendak menuntut balas bagi Misnah dan Waini. \"Sampai saat ini kami 

masih bisa mengatasi keadaan -- entah besok-besok,\" ujar Nasution.  

 

Akan Mei Yan, ternyata, adalah penderita sakit jiwa. Berdasarkan surat keterangan dari 

dr. Budi Sudomo, 26 Februari lalu, ia dirawat di RS Jiwa Grogol.  

 



Di samping cerita tentang Misnah dan Waini, cerita babu yang bekerja di Cawang 

(Jakarta Timur), juga tak kurang getirnya. Kompas Minggu belum lama ini 

mengungkapkan kisah Idah, Inah dan Miah. Babu-babu tersebut membeberkan 

perlakuan kasar majikan mereka. Malah sekitar mata si Idah (14 tahun) masih biru 

memar ketika menuturkan pengalamannya.  

 

Iba terhadap nasib para babu tersebut, seraya menganggap mereka adalah buruh, Tim 

Bantuan Hukum Federasi Buruh Seluruh Indonesia (TBH-FBSI) mewakili babu-babu 

tadi mengadu ke Kepala Kepolisian (Kadapol) Metro Jaya. Pimpinan TBH-FBSI, Azhar 

Achmad, menyatakan Nyonya Mei Yan, bekas majikan Misnah dan Waini, telah 

melakukan berbagai tindak pidana. Mulai dari perbuatan yang tak menyenangkan, 

merampas kemerdekaan, sampai penganiayaan terhadap kedua babunya.  

 

P4  

 

Tindakan kepolisian masih ditunggu. Tapi yang segera menarik adalah anggapan Azhar 

bahwa babu adalah buruh. Sebab, berdasarkan undang-undang perburuhan (UU No. 22 

tahun 1957), yang disebut buruh adalah siapa saja yang bekerja pada majikan dengan 

menerima upah. Itulah sebabnya hubungan antara pembantu rumahtangga dengan 

majikannya, menurut Azhar, tak kurang seperti halnya buruh dengan majikan. Oleh 

karena itu babu yang buruh itu juga berhak memperoleh hak-haknya seperti ditentukan 

undang-undang -- mulai hak berserikat dan menuntut upah lembur.  

 

Lain halnya dengan pandangan pemerintah yang diwakili Dirjen Bina Lindung Tenaga 

Kerja Oetojo Oesman. Seorang tenaga kerja baru bisa disebut buruh, katanya, bila 

majikannya sebuah perusahaan. Bila ada sengketa antara babu atau jongos dengan 

majikannya, kata Dirjen, \"apakah majikannya bisa dipanggil ke P4?\" P4 adalah panitia 

yang mengurus dan menyelesaikan sengketa antara buruh dan majikan.  

 

Bahkan di luar negeri pun, kata Oetojo Oesman, pembantu rumahtangga tak disebut 

buruh. Lazimnya mereka disebut domestic servant atau pelayan yang penempatannya 

diatur oleh agen khusus -- bukan instansi yang mengurus buruh. Padahal \"babu\" di 



sana umumnya mempunyai atau lebih menyadari hak-haknya: ada jam kerja dan uang 

lembur segala.  

 

Namun yang segera bisa disepakati agaknya babu atau jongos, buruh maupun bukan, 

mereka itu, tak bisa diperlakukan seenaknya.  

 

  

 

============== 

 

TEWAS KARENA BERAHI?     
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NINING YUNINGSIH, SEORANG PEMBANTU NYARIS DIPERKOSA DIDI, 

BURUH BANGUNAN, DI LAPANGAN PINGGIR JALAN DI BANDUNG. NINING 

MELAWAN HINGGA DIDI TEWAS TERBUNUH. DIDUGA ADA YANG MEMBANTU 

MEMBUNUH DIDI. 

 

   

SEKITAR pukul 23.00, Minggu malam pekan lalu, tiba-tiba 

seorang wanita muda muncul dari kegelapan malam di Jalan Gatot 

Subroto, Bandung. Wajahnya ketakutan, dan bajunya berlumur 

darah. Kepada orang-orang yang ditemuinya di jalan itu, ia 

minta diantarkan pulang ke rumah. 

 

Tapi, tak ada yang bersedia mengantarkannya. Mungkin mereka 

takut risiko. Maklum, malam telah larut. Tapi, esok harinya, 

polisi sibuk. Sebab, di lapangan pinggir jalan itu ditemukan 

mayat laki-laki dengan urat leher hampir terputus. Jidatnya 



menganga, dan beberapa bekas bacokan senjata tajam terlihat  

di tubuhnya. Di situ, juga ditemukan barang bukti berupa 

beberapa helai rambut panjang, sandal jepit warna kuning, dan 

bon pembelian bahan bangunan. 

 

Wanita misterius itukah pembunuhnya? Seorang tukang becak 

mengaku, malam itu ia membawa penumpang seorang wanita berbaju 

penuh darah. Dari sini terungkap bahwa wanita itu bernama 

Nining Yuningsih, 16 tahun, pembantu rumah tangga - biasa 

dipanggil Ning. \"Hanya dalam waktu enam jam sejak laporan 

masuk, polisi menangkap Ning di tempat kerjanya,\" kata 

Kapolwiltabes Bandung Kolonel Pol. Drs. Atok Sunarto. 

 

Tanpa berbelit-belit, tersangka ini mengaku sebagai pembunuh 

lelaki tersebut. Korban itu adalah Didi, lelaki berumur 40 

tahun, yang belakangan ketahuan sudah beristri tapi tanpa 

anak. Ning mengaku terpaksa membunuh Didi -- untuk 

mempertahankan diri dari perkosaan. 

 

Menariknya, Ning mengaku baru kenal Didi sehari sebelumnya. 

Tapi, katanya, di antara mereka memang sudah ada getaran 

cinta. \"Didi itu perayu. Katanya, saya mau dikawin, mau 

dibuatkan rumah,\" kata gadis tamatan SD itu dengan lancar. 

 

Karena itu, katanya, ia serius menanggapi cinta Didi. Nah, 

kebetulan, Minggu malam itu Ning disuruh membeli bakmi oleh 

majikannya. Di perjalanan, ia ketemu lagi dengan Didi. Kencan 

pun diatur. Bakmi dibawa pulang dulu, dan setelah itu, pacaran 

diteruskan. 

 

Benar saja, Nining -- telah tiga tahun jadi pembantu di Jalan 

Gatot Subroto itu dengan gaji Rp 40 ribu per bulan dengan 

membawa kunci rumah, keluar lagi menemui Didi. Dari rumah 



majikannya itu, Ning digandeng Didi menyusuri Jalan Gatot 

Subroto hingga sampai di Cipaera dan Malabar. Selagi 

bermesraan itu, mereka bertemu dengan rekan Ning, sesama 

pembantu, oleh Ning, Didi diperkenalkan sebagai pamannya. 

 

Setelah larut, mereka pulang. Namun, di tengah jalan, Didi 

kembali mengajak Ning ngobrol di lapangan di Jalan Gatot 

Subroto tadi. Mereka pun duduk di reremputan. Ketika itulah, 

entah setan mana yang mengusik, \"Didi mendorong saya sampai 

telentang, kemudian menindih tubuh saya,\" kata Ning. 

 

Diperlakukan begitu, Ning memberontak. Tapi, nafsu Didi tak 

terbendung. Didi pun mencopot pakaiannya. Ketika itulah, 

sebuah pisau terbungkus kertas koran milik Didi terjatuh. Ning 

meraihnya, dan menyabetkan ke jidat korban. Sret! Darah 

mengucur. 

 

Tapi, buruh bangunan yang dirasuki berahi ini tetap bernafsu. 

Pisau dilemparkannya, dan ia kembali \"menerkam\" Ning. Mereka 

berguling-guling di rerumputan. Rupanya, dalam pergumulan itu, 

Ning kembali meraih pisau yang dibuang Didi tadi. Dengan 

sigap, senjata itu ditusukkannya ke leher korban. Darah 

menyembur ke mana-mana, dan mengenai baju Ning. 

 

\"Saya tidak tahu, waktu itu Didi sudah mati atau belum. Begitu 

ia roboh, saya melarikan diri,\" kata anak bungsu dari tiga 

bersaudara ini. Pisau itu kemudian dibuangnya di jalan. 

 

Di tengah kebingungan itu, Ning memutuskan untuk tidur di 

rumah kawannya yang ditemaninya di jalan tadi. Temannya memang 

kaget melihat baju Ning penuh darah. Tapi, ia berdalih bahwa 

\"pamannya\", Didi, kena tusukan perampok. Pukul 5 pagi, Ning 

pulang ke rumah tanpa diketahui majikannya. Sang majikan baru  



tahu semua peristiwa itu setelah polisi menangkap Ning. 

 

Benarkah korban mati di tangan Ning? Inilah yang diragukan 

keluarga Didi. Sebab, Didi itu jago silat. \"Dulu, Didi 

dikepung tiga orang, bisa menang. Masak sama perempuan kalah,\" 

kata adiknya, Didin. Keraguan lainnya adalah luka di jidat, di 

pangkal paha, leher atas dan bawah, di kepala, di pipi, serta 

di tangannya. 

 

Selain itu, selama ini Didi dikenal tak suka main perempuan. 

Juga tak suka membawa-bawa pisau. Yang lebih mencurigakan 

adalah hilangnya kalung emas lima gram dan sebuah jam tangan 

milik korban. Dompet korban yang berisi Rp 200 ribu juga raib. 

Jadi, \"Kami meragukan kematian itu. Pasti ada yang membantu  

membunuh,\" kata Didin. 

 

Tapi, keraguan itu di bantah Nining. \"Saya memang 

pembunuhnya,\" katanya. Mengenai kalung dan jam tangan korban, 

Ning mengaku, kedua barang itu dihadiahkan Didi pada malam itu 

kepadanya. Tapi, kedua benda itu hilang. \"Entah, emas atau 

imitasi, saya tak tahu karena hilang,\" kata Ning. 

 

Belakangan, jam tangan itu ditemukan polisi. Tapi, kalung dan 

dompet beserta isinya tak ketahuan rimbanya. Sampai kini, 

memang belum bisa dipastikan kebenaran pengakuan Nining. Tapi, 

sementara ini, polisi mempercayainya. \"Motif pembunuhan itu 

adalah usaha Ning melepaskan diri dari perkosaan. Kami salut  

pada Ning. Dalam posis terjepit, ia berontak mempertahankan 

diri. Itu namanya spontan reaktif,\" kata Kapolwiltabes Atok 

Sunarto. 

 

Widi Yarmanto dan Ida Farida (Biro Bandung) 

 



===================== 

TAK ADA SAKSI UNTUK PEMBANTU     
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MUCHDARSYAH SINUNGAN, ANGGOTA MPR, YANG DITUDUH MENYIKSA PEMBANTU 

RUMAH 

TANGGA, SULASTRI, DIBEBASKAN HAKIM KARENA TIDAK ADA SAKSI. SUSILAWATI 

DIVONIS 6 BULAN. TIGA TERTUDUH LAINNYA MASING-MASING 1 TAHUN PENJARA. 

 

SATU orang saksi bukanlah saksi. Asas hukum itulah yang menyelamatkan 

Muchdarsyah Sinungan, 45 tahun, dari jaring hukum. Anggota MPR dan Ketua Bagian 

Sosial-Ekonomi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) itu, Selasa pekan lalu, 

dibebaskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tuduhan menganiaya pembantu rumah 

tangganya, Sulastri.  

 

Menurut majelis hakim, yang diketuai Eddy Djunaedi, tuduhan penganiayaan itu hanya  

berdasarkan keterangan saksi Sulastri saja. Sebaliknya, Muchdarsyah menyangkalnya. 

Sembilan saksi yang dihadapkan di sidang tidak melihat langsung penganiayaan  

tersebut. Padahal berdasarkan prinsip unus testis nullus testis (pasal 185 ayat 2  

KUHAP) tadi, sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti (saksi).  

 

Sementara itu, majelis hakim mengganjar istri Muchdarsyah, Nyonya Susilawati, yang  

sehari-hari dipanggil Susi, dengan hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1  

tahun. Begitu pula tiga adik Susilawati -- Tjindar Atuwinsyah, Maya, dan Tjindar 

Yuliansyah -- masing-masing dihukum setahun penjara. Mereka terbukti pada 

1985-1987 melakukan penganiayaan ringan terhadap Sulastri. 

 

Vonis itu seakan-akan antiklimaks dari kasus penganiayaan Sulastri alias 



Lastri, 17 tahun. Kasus yang sempat menghebohkan pada tahun lalu itu 

seakan-akan potret ketidakberdayaan \"wong cilik\" terhadap orang yang 

menguasainya. Persoalan itu semakin menarik perhatian karena Muchdarsyah 

adalah tokoh buruh (pengurus DPP SPSI) dan anggota MPR. 

 

Menurut dakwaan Jaksa J.K. Napitupulu, Lastri selama dua tahun menjadi 

pembantu rumah tangga di keluarga Muchdarsyah, 1985-1987, tak henti-hentinya 

disiksa keluarga majikannya. Hanya gara-gara hal sepele -- seperti lamban 

menyelesaikan pekerjaan -- pembantu asal Lampung itu sudah ditempeleng atau 

ditendang. Lastri juga kerap dipukul dengan sapu lidi, bahkan ditempeli 

setrika panas, ditusuk pisau, dan ditembak dengan senapan angin. 

 

Azab berkepanjangan itu tak hanya dialami Lastri selama setahun bekerja di 

rumah Muchdarsyah di Perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lastri, yang 

waktu itu masih berusia 12 tahun, merasakan siksaan serupa ketika dipindahkan 

ke rumah orangtua Nyonya Susilawati di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Di 

rumah itu ia disiksa ketiga adik Susi. 

 

Akibat penyiksaan itu, sekujur tubuh Lastri penuh luka. Hidungnya bekas 

\"digerus\" ulekan cabai, paha dan tangannya bekas disayat dan luka bakar. Batok 

kepalanya pitak melebar. Ia bisa kabur dari rumah itu berkat pertolongan 

tetangga, pada Juli 1987. 

 

Para tetangga itu pula yang kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polsek 

Tanah Abang. Sementara itu, Lastri, yang cuma sekolah sampai kelas V SD, 

ditampung di rumah keluarga Kepala Unit Binmas Polsek Tanah Abang, Toekiman. 

Anehnya, laporan para warga tadi baru dua tahun kemudian diproses polisi. Itu 

pun setelah pengaduan serupa disampaikan warga melalui Kotak Pos 5000. 

 

Ternyata, setelah kasus itu disidangkan setahun lebih, majelis hakim menolak 

sebagian tuduhan jaksa, terutama dalam hal keterlibatan Muchdarsyah. 

Penyebabnya, ya, faktor saksi tadi. Apalagi dua orang saksi ahli tak dapat 

memastikan luka-luka Lastri itu memang akibat pemukulan. 



 

Akan halnya Susi, 36 tahun, menurut majelis, hanya terbukti memukul Lastri 

dengan sapu lidi. Ketiga adiknya, selain terbukti menempeleng pembantu itu, 

juga dianggap bersalah membiarkan Lastri sengsara dengan luka di sekujur 

tubuh. 

 

Dalam pertimbangannya, majelis tak lupa memaparkan kualitas Lastri selaku 

saksi. Pada Agustus 1988, pembantu itu pernah dihukum Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat 2 bulan 15 hari penjara karena mencuri anting dan giwang 

majikannya, Nyonya Lisa. 

 

Rupanya, setelah lima bulan tinggal di rumah keluarga Toekiman, Lastri kabur 

dan bekerja di keluarga Nyonya Lisa di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 

 

Atas vonis itu, tentu saja Muchdarsyah gembira. \"Keputusan hakim yang 

bijaksana,\" ujar Muchdarsyah. Ia menambahkan bahwa hingga kini keluarganya tak 

pernah menggunakan jasa pembantu rumah tangga, selain Lastri dulu.  

 

Pengacara keluarga Muchdarsyah, Henry Yosodiningrat, berpendapat kelima kliennya  

itu mestinya dibebaskan. \"Kalau memang terjadi penempelengan atau pemukulan, 

konteksnya kan seperti guru memukul murid yang nakal,\" kata Henry, yang justru 

akan menjalani hukuman dua tahun penjara akibat kasus kecelakaan lalu lintas 

di Lampung.  

 

Lastri sendiri, yang tak hadir di persidangan, kaget mendengar 

vonis \"ringan\" untuk majikannya itu. \"Nggak tahu deh saya mau apa lagi. 

Padahal, saya nggak bohong,\" ucap Lastri, yang sudah dua tahun ini tinggal di 

keluarga Toekiman. Bekas luka di tubuhnya masih terlihat. 

 

Yang jelas, nasib Muchdarsyah lebih bagus ketimbang Hadi Agus Bujang di 

Padang, Sumatera Barat. Hadi, pegawai kantor gubernuran, pada 1988 divonis  

tiga tahun penjara karena menyiksa pembantunya. Begitu juga Nyonya Rosdiana 

Silitonga di Bekasi, Jawa Barat, Februari lalu, dihukum 3 bulan penjara karena 



menganiaya pembantunya, Rominah.  

 

Dalam kasus Rominah tak ada masalah alat bukti, yang biasanya sulit ditemukan  

dalam kasus penganiayaan semacam ini. Soalnya, selain keterangan Rominah, ada  

kesaksian adik korban, yang juga menjadi pembantu Rosdiana, cukup untuk membuat  

terdakwa tidak berkutik. 

 

Dari kedua kasus itu memang terungkap, keluhan majikan -- yang tak sabar -- 

bahwa pembantunya selain kurang terampil, juga berkelakuan buruk. Bagaimanapun 

majikan tak berhak menghukum pembantu seenaknya. \"Seburuk-buruknya kelakuan 

mereka, hendaknya jangan dihakimi sendiri. Serahkan kepada yang berwajib,\" 

kata Hakim Eddy Djunaedi. Seandainya dihakimi sendiri, toh tak ada saksi. 

 

Heppy S. (Jakarta) 

 

================ 

HARI KE-4 SANG PEMBANTU     
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SUKARNA, 23, PEMBANTU NY.MARIYAM, IBUNDA PROF.DR. ANDI HAKIM NASUTION 

DI 

CIWARINGIN, BOGOR, MEMBUNUH SITI WARIAH, 65, SESAMA PEMBANTU. PERISTIWA 

ITU 

TERJADI KETIKA NY.MARIYAM KE JAKARTA. 

 

   

SUKARNA, 23 tahun, kalap. Setidaknya begitulah pengakuannya hingga membunuh 

rekan sekerjanya, sesama pembantu rumah tangga di bilangan Ciwaringin, Bogor. 

 

Bujangan ini baru empat hari kerja di sana. Tiga tahun lalu ia pernah lima 



bulan kerja di kediaman Nyonya Mariyam, ibunda Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, 

bekas rektor IPB. Tapi, setelah diizinkan libur lebaran, ia tidak muncul lagi. 

 

Tiba-tiba ia datang lagi, Selasa dua pekan lalu. Kepada Nyonya Mariyam, 70 

tahun, ia meminta agar diterima kembali. Di rumah itu sudah ada pembantu, Siti 

Wariah, 65 tahun, yang 15 tahun lebih bekerja di situ. Nyonya Mariyam setuju. 

 

Langsung besoknya Sukarna masuk dan menempati bekas kamarnya. Dua hari 

kemudian, Nyonya Mariyam menginap di Jakarta, menengok cicitnya berulang 

tahun. Ketika itulah terjadi peristiwa yang merenggut nyawa Siti.  

 

Hari Minggu subuh itu segenap warga di sana mendengar jeritan dari rumah tersebut.  

Karena pintu rumah tertutup, lalu Uba, salah seorang warga, menelepon ke rumah  

itu. Ia menanyakan apa yang terjadi. Terdengar Sukana yang menjawab: \"Ada tikus.\" 

Uba minta agar Sukarna membuka pintu. Eh, kontak telepon diputus.  

 

Uba menelepon lagi. Tak ada yang mengangkat, hingga Uba menelepon polisi. 

Sementara itu, orang sudah berkerumun di depan rumah tersebut. Ada yang 

meneriaki Sukarna agar membuka pintu. Tiba-tiba Sukarna muncul. Beberapa warga 

menanyakan Si Mbok -- maksudnya, Siti. \"Sudah saya bunuh,\" sahut Sukarna. 

Massa marah, lalu memukuli Sukarna dan mengikatnya. Setelah polisi datang, 

Sukarna digiring ke Polres Bogor.  

 

Di tempat kejadian, beberapa warga menyeruak ke dalam rumah. Mereka melihat Siti  

bersimbah darah dan sudah tak bernyawa. Kepada polisi, Sukarna mengakui 

pembunuhan  

itu. \"Dia cerewet, saya kesal,\" katanya.  

 

Namun, mungkin ada motif lain. Sebab, belakangan diketahui ia mengambil tape mobil  

dan seperangkat alat salat Nyonya Mariyam. \"Mungkin Sukarna dipergoki Siti,\" tutur  

Nyonya Mariyam.  

 

Alasan mana yang benar, tentu tak bisa lagi dicek pada korban. \"Tapi berdasarkan  



bukti yang kami miliki, kami yakin Sukarna yang membunuh,\" kata Letnan Kolonel  

Johnni Johana, Kapolres Bogor. 

 

 ================ 

MAJIKAN-MAJIKAN RINGAN TANGAN     

 

 

Halaman 80  

Rubrik Kriminalitas 

 6  Feb  1993   

    

  

KELUARGA TOHARI DIADILI DI PENGADILAN JAKARTA UTARA. DITUDUH 

MENGANIAYA PEMBANTU MARLIYAH DAN SALIMAH. DI VANCOUVER, KANADA, ADA 

KELUARGA PEGAWAI KONSULAT MENYIKSA PEMBANTUNYA. 

 

   

DI pipi kiri hingga kelopak mata Salimah ada bekas jahitan. Bibir gadis berusia 16 tahun 

ini jontor. Kepalanya yang sudah digunduli itu penuh bekas koreng. Sedangkan dua kaki 

Marliyah, 14 tahun, hingga pangkal paha dan sekujur tubuhnya penuh bilur hitam mirip 

kulit zebra.  

 

Mereka berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. \"Cacat ini kami alami sejak Juli tahun 

lalu menjadi pembantu keluarga Tohari Hiandrius,\" kata mereka. Tohari, 37 tahun, di 

Sunter Agung, Jakarta Utara, sibuk menjaga tokonya. Istrinya, Maryati, sebagai kasir 

sebuah perusahaan. Mereka jarang berjumpa dengan pembantu dan anaknya, Himori, 

12 tahun, dan Fung Fung, 8 tahun.  

 

Baru seminggu masuk, dengan gaji Rp 35.000 sebulan, dua pembantu di bawah umur itu 

merasa menderita. \"Kerja kami dari pagi hingga malam. Kami diberi makanan 

rantangan sekali, terkadang sudah basi. Pintu dan pagar rumah dikunci dari luar,\" kata 

Marliyah. Karena tubuh lemas, mereka pun terkadang mencuri makanan di lemari.  

 



Rupanya, Himori tukang mengadu. Maka, Marliyah dan Salimah dijadikan bulan-

bulanan pukulan dan tamparan Tohari. Maryati, selain mendamprat dua pembantunya 

karena cucian tak bersih dan setrikaan tak halus, sering menggebuk mereka dengan 

sapu. Menurut Marliyah, pernah pula ia menggosok mereka dengan setrika panas. 

Himori juga mengepruk muka Salimah dengan kunci inggris. Luka-luka di sekujur tubuh 

mereka makin parah.  

 

Penyiksaan itu terungkap setelah Maryati membawa dua pembantunya berobat ke 

rumah sakit, empat bulan silam. Tubuh mereka kurus kering dan luka mereka berulat. 

Dan pekan-pekan ini Tohari, Maryati, dan Himori mereka tahanan luar harus 

menghadapi dakwaan Jaksa Nyonya Ace Aipassa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.  

 

Maryati, kepada Ninik Muji Karmini dari TEMPO, menyangkal dakwaan jaksa. 

\"Makanan rantang cukup, tiga kali sehari, masing-masing satu rantang. Malah jatah 

anak saya sering mereka habiskan,\" kata Maryati. Dan menurut Himori, pembantunya 

itu mencuri sepatunya, mencongkel lemari makanan, lemari pakaian, dan banyak main 

sehingga kerjanya tidak beres.  

 

\"Saya hanya menampar dengan tangan, karena jengkel,\" kata Maryati. Bekas luka itu, 

menurut Maryati, mungkin sudah ada sebelum bekerja di rumahnya. \"Luka di muka 

Salimah itu karena jatuh dari tangga sewaktu main petak umpet. Dan bernanah, soalnya 

salah ngasih salepnya,\" kata Himori.  

 

Di luar negeri, ada pula pembantu Indonesia dihajar. Kasus ini ditemukan Nani Yamin, 

direktur Bantuan Hukum untuk Keluarga dan Wanita, sewaktu ke konsulat Indonesia di 

Vancouver, Kanada, belum lama ini. Ada seorang wanita meraung minta dipulangkan ke 

tanah air karena tak tahan disiksa majikannya, Sabilillah Maqom, kepala Subid Konsuler 

di sana.  

 

Selama dua tahun ikut majikannya, Parsi Nurchayati, pembantu itu, sering dipukul, 

dijambak, dan ditendangi Maqom, istri, dan anaknya. Parsi tak bisa lari karena tak boleh 

keluar rumah dan paspornya dibawa majikannya. \"Saya tersiksa dan merasa seperti di 

penjara,\" kata Parsi. Ia lalu kabur dan berlindung ke rumah konsul.  



 

Sebaliknya, Maqom membantah tudingan Parsi. Soal paspor, misalnya, ia sudah 

memberikannya semenjak bertugas ke Kanada dua tahun silam. \"Parsi sering pergi 

tanpa pamit. Ditanya, malah dia marah, lalu bentrok dengan istri saya. Tapi sekali itu 

saja,\" katanya. Maqom malah menuduh Parsi sering menghilangkan alat dapur dan 

baju anaknya.  

 

Kasus ini kini masih ditangani pihak konsulat RI di Vancouver. Dan sampai pekan ini 

belum ada kabar penyelesaiannya.  

 

Ardian T. Gesuri, Sri Indrayati, Toeti Kakiailatu (Vancouver) 
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Sudah perlu ada atase perburuhan di Singapura. Lagi, pembantu rumah tangga asal 

Indonesia dianiaya majikannya. Juga ada perundungan seksual. 

 

   

KASUS Atik, pembantu rumah tangga yang meninggal di Singapura, belum tuntas. Kini, 

muncul pula kasus Titik, 23 tahun, yang bekerja di kawasan Grope Crescent. Ia mengaku 

disiksa majikannya, Nyonya Wong Mei Lin. Jari-jari tangannya bengkak. Tangan dan 

paha gadis berkulit kuning itu juga memar.  

 

Belum lagi guratan bekas luka di dagu dan pelipisnya. \"Pantatnya luka bekas disiram 

air panas,\" kata Siti Zulaika, adik korban. Di rumah majikannya, Titik bekerja dengan 



batasan waktu. Mencuci mobil hanya diberi waktu 15 menit, waktu makan dijatah lima 

menit. Lebih dari itu ia dihajar.  

 

Pernah Titik akan mengadu ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Nyonya 

Wong menantang: \"Laporlah. Saya tahu watak orang KBRI. Gampang disogok.\" 

Padahal, Titik tak diberi kesempatan keluar.  

 

Titik jadi kurus kering. Kepalanya terondol, rambutnya rontok. Lalu Wong 

memulangkannya. Titik tiba di kampungnya, di Purbalingga, Jawa Tengah, 5 November 

lalu. Keluarganya kemudian mengadu ke polisi dan kantor tenaga kerja di Purbalingga. 

Dan dua pekan lalu, ia bersama ayahnya juga mengadukan penganiayaan itu ke 

Kedutaan Besar Singapura di Jakarta.  

 

PT Windu, yang mengirim Titik ke Singapura, tak tinggal diam. Titik dibawa ke rumah 

sakit dan diberi santunan Rp 800.000. Gadis tamatan SMA itu lalu direkrut menjadi 

instruktur untuk calon tenaga kerja wanita. Selain itu, PT Windu meminta mitra 

kerjanya di Singapura tidak lagi menempatkan tenaga Indonesia di rumah Wong. Malah 

tak tertutup kemungkinan nyonya ini diseret ke pengadilan.  

 

Upaya mengganjar majikan yang ringan tangan seperti Nyonya Wong bukannya tak ada. 

Juli lalu pengadilan Singapura mengadili Shaikh Salleh Abdullah Fraij, 41 tahun, dan 

istrinya Mospiaton, 41 tahun, yang tinggal di Bedok. Mereka menganiaya pembantunya, 

sebut saja namanya Inah.  

 

Penganiayaan terjadi November 1992. Ketika itu Mospiaton menyuruh Inah memijiti 

suaminya. Karena ditolak, pasangan yang memiliki tiga anak itu memukuli Inah. Lalu 

mereka mengancam agar Inah tak melapor ke polisi.  

 

Di kesempatan lain, April lalu, Inah kembali disuruh memijit Salleh. Kali ini Inah tak 

cuma dianiaya, tapi juga kaus dan kutangnya dibuka paksa. Lalu, Inah diraba-raba 

Salleh, di depan istrinya. Baru setelah Inah menangis, Mospiaton menyuruh suaminya 

berhenti. Tak tahan diperlakukan demikian, Inah mencoba bunuh diri dengan minum 

pemutih pakaian. Upaya ini diketahui saudara majikannya. Pembantu berusia 20 tahun 



ini dibawa ke KBRI. Di sanalah terbongkar adanya penganiayaan dan perundungan 

seksual terhadap Inah. Dibantu petugas KBRI, ia melapor kepada polisi.  

 

Kasus ini lalu bergulir ke pengadilan. Suami istri itu diganjar hukuman 15 bulan 

penjara. Ini membuktikan sikap pemerintah sana tidak pandang bulu. Hanya, tak semua 

pembantu asal Indonesia, yang umumnya berpendidikan rendah, mengerti urusan 

hukum di Singapura.  

 

Berdasarkan data tahun 1991/1992, tenaga kerja wanita Indonesia di Singapura 

mencapai 11 ribu orang -- ketiga terbesar, setelah di Arab Saudi dan Malaysia. Tak 

heran jika kasus penganiayaan cukup sering terjadi. \"Banyak laporan penganiayaan 

yang masuk. Tapi hanya beberapa yang termasuk serius,\" kata Hadromi Nakim, atase 

penerangan KBRI di Singapura.  

 

Walau kasus tenaga kerja di Singapura cukup banyak, hingga kini di KBRI belum ada 

atase perburuhan seperti di Arab Saudi. Agaknya sudah saatnya ada atase perburuhan 

di negara kota itu.  

 

Bambang Sujatmoko dan Heddy Lugito 
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Seorang pembantu yang dianggap tidak becus mengurus anak idiot berusia 19 tahun 

dihajar majikannya sampai bernanah. Massa mengamuk. 

  



SUGIRAH kini terbaring di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, pekan lalu. Tubuh 

gadis berusia 19 tahun itu lemas. Kemontokannya lenyap. Yang tinggal adalah kulit 

pembalut tulang. Berat badannya semula 45 kg susut menjadi 25 kg. \"Dulu, anak saya 

itu gemuk, sekarang kurus kering,\" kata Jumin, ibunya.  

 

Di wajah Sugirah, leher, dan tubuhnya penuh luka. Dan bernanah. Menurut Sugirah, 

semua itu hasil aniaya majikannya, keluarga Tan. Anak kedua dari lima bersaudara 

keluarga petani dari Lampung Selatan ini sejak enam bulan lalu jadi pembantu di rumah 

Nyonya Tan, di Jembatan Lima, Jakarta Barat.  

 

Gadis berpendidikan SD ini tugasnya adalah mengasuh anak bungsu Nyonya Tan, Dede, 

19 tahun -- yang idiot sejak lahir. Ia harus memandikan, memakaikan baju, dan 

menyuapi makanannya. Jika tugas ini selesai, Sugirah menyetrika pakaian dan 

membersihkan rumah. Ia digaji Rp 125.000 sebulan.  

 

Awalnya kerja dan pembayaran gajinya lancar. Di bulan kedua, jika ia kurang beres 

kerja mulai dicaci dan dipukuli oleh Nyonya Tan. Kedua anaknya, Kiki dan Indra, ikut 

ambil bagian. Bila tak becus memakaikan celana Dede, ia dipukul pakai kayu dan rotan.  

 

Kesalahan itu bukan semata dari Sugirah. Suatu hari, Desember lalu, Dede lepas dari 

pengawasannya. Anak itu ngumpet dalam lemari kosong, lalu merusak barang di 

dalamnya. Akibatnya, ia harus membayar ganti rugi. Gajinya tak dibayar, dan ditambah: 

dipukuli dan disundut setrika panas.  

 

Tubuhnya luka. Tapi, majikannya menolak mengobatinya. Buntutnya, di akhir Januari 

lalu Sugirah tak bisa berjalan. Ia tergolek di tempat tidur sambil menangis kesakitan. 

\"Suara saya sampai habis,\" katanya. Melihat kondisi gadis itu memburuk, Indra 

menelepon ke Yayasan Kasih Sejahtera, tempat penampungan Sugirah dulu, pada 27 

Januari lalu. Indra bilang pembantu itu sakit. Ia minta pihak penyalur tenaga kerja itu 

menjemputnya.  

 

Adalah Eti, pengurus yayasan itu, yang menjemput Sugirah. Begitu menemui Sugirah, ia 

terpekik kaget. \"Mengapa sampai begini,\" katanya. Indra menjelaskan bahwa 



pembantu itu terjatuh dari tangga dan terkena setrika panas. Bumbu lainnya: Sugirah 

dibilang mencuri duit dan perhiasan.  

 

Eti lalu membawa Sugirah ke RS Persahabatan. Biaya perawatan ditanggung Indra. Dan 

kasus ini tak berhenti di sini. Bekas majikan Sugirah itu diadukan ke polisi. Buntutnya, 

kasus ini merebak karena massa mengamuk. Rumah, truk, dan barang milik keluarga 

Tan dirusak. Konon, selagi penyerbuan itu ceknya senilai Rp 7 juta hilang.  

 

Dalam pemeriksaan di kepolisian Indra dan keluarganya membantah menganiaya 

Sugirah. \"Luka-luka memar itu karena ia jatuh dari tangga. Juga pernah terkena setrika 

saat menggosok pakaian,\" kata Indra pada polisi.  

 

Tapi menurut sumber di kepolisian, keluarga ini juga didakwa telah menganiaya 

seorang pembantu lain, yang tinggal menunggu disidangkan. Sayang, cerita ini tak bisa 

dikonfirmasikan karena Indra -- dan keluarga Tan -- yang dikenai tahanan kota itu 

mengelak ditemui TEMPO dengan berdalih merayakan Imlek.  

 

Pengacara Sugirah, Johny Patty, yakin kliennya dianiaya. \"Kalau jatuh dari tangga atau 

tak kena setrika, masa lukanya begitu parah,\" katanya. Patty akan menuntut ganti rugi. 

\"Kasus penganiyaan Sugirah sedang diusut tuntas. Dalam waktu dekat berkasnya 

segera dilimpahkan ke pengadilan,\" kata Mayor Endang Sofyan, Kepala Kepolisian 

Sektor Tambora.  

 

Widi Yarmanto dan Taufik T. Alwie 

 

  

============= 
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SUSIANAWATI, 22, DAN LASMINI, 18, DUA PEMBANTU YUDI SUSANTO, TERDAKWA 

PELAKU PEMBUNUHAN MARSINAH. KEDUANYA DIANGGAP SAKSI PENTING KARENA 

MENGETAHUI BANYAK KEJADIAN. POLISI SUDAH MEMBUATKAN BAP. 

 

   

KABUT gelap seolah menutupi Susianawati, 22 tahun, dan Lasmini, 18 tahun. Dua 

pembantu terdakwa utama Yudi Susanto itu, sejak majikannya ditangkap, hilang entah 

ke mana.  

 

Belakangan, polisi sudah membuat berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama mereka. 

Jadi, dugaan bahwa dua pembantu itu raib terbantah sudah. Kabarnya, mereka sengaja 

disembunyikan polisi agar tak dipengaruhi dengan materi oleh terdakwa Yudi Susanto 

hingga pengakuan mereka di BAP berubah.  

 

Wartawan TEMPO Putu Fajar Arcana, yang berusaha menyusuri jejak pembantu itu, 

gagal menemui mereka. Polisi enggan menunjuk tempat \"saksi pingitan\" itu. Di 

tempat asal Siana -- begitu Susianawati intim dipanggil -- di Dusun Pager Gunung, Desa 

Jinggrong, Lumajang, hanya ada Patma, sang kakek. \"Sudah tiga bulan lebih ia tidak 

pulang kemari,\" katanya.  

 

Saat awal kasus Marsinah merebak, Siana sempat sekali pulang. Polisilah yang 

mengantarnya ke si kakek. Lalu, ia dibawa lagi. \"Ia akan dijadikan saksi,\" kata polisi. 

Tapi seorang penduduk bertutur, Siana berada di sekitar desa itu. \"Kerjanya mencari 

rumput, tapi tiap ada yang mencari dia, selalu dibilang tidak ada,\" kata warga desa itu.  

 

Karena disebut tahu terbunuhnya Marsinah, dua pembantu itu disebut akan dijadikan 

saksi pamungkas oleh jaksa. Dan kalau mereka tidak ditampilkan di persidangan, 

keterangannya diambil dari BAP saja. Jika mereka dibawa ke persidangan, 

dikhawatirkan dicecar pertanyaan oleh pengacara.  

 



Toh kartu truf itu bisa juga jadi bumerang bagi jaksa atau polisi. Dua pengacara Mutiari, 

Richard Wahyoedi dan I Wayan Titib Sulaksana, Senin pekan ini mendatangi Polda Jawa 

Timur untuk mempertanyakan: mengapa dua pembantu itu tak diseret sebagai 

terdakwa.  

 

Menurut Richard, mereka berdua -- sesuai dengan BAP -- telah mengakui turut 

membuka pintu, mendengar dan menyaksikan Marsinah disiksa, dan membersihkan 

darahnya. Bahkan, mereka membuang barang bukti berupa kayu yang ujungnya ada 

percikan darah Marsinah. \"Mutiari, yang hanya diam, sudah didakwa ikut membantu 

pembunuhan berencana. Kenapa dua pembantu itu tidak dijadikan tersangka?\" 

katanya.  

 

Lantas, ia membandingkan dengan bintang sinetron Ria Irawan yang terjerat sebagai 

tersangka karena membuang barang bukti (melanggar Pasal 233 KUHP dengan 

ancaman hukuman empat tahun). Sutiman, yang hanya diminta tolong membuangkan 

barang bukti, langsung dijadikan tersangka. \"Kenapa Susianawati dan Lasmini tidak?\" 

tanya Richard.  

 

Hendardi, Direktur Komunikasi dan Program Khusus YLBHI, juga menegaskan: Siana 

dan Lasmini dapat dijaring dengan pasal menghilangkan barang bukti. Kesalahan lain, 

mereka melanggar Pasal 108 KUHAP: mengetahui ada kejahatan pidana, tapi tidak 

melapor.  

 

Kesaksian yang diambil dari BAP, menurut Hendardi, punya kekuatan hukum karena 

dibuat atas sumpah. \"Dan tanpa kehadiran saksi, BAP punya kekuatan tetap. Bila 

mereka hadir dan mencabut BAP, soalnya tentu lain. Dan itulah yang tak dikehendaki 

pihak tertentu,\" katanya.  

 

Berdasarkan praktek yang berlaku, menurut Prof. J.E. Sahetapy, saksi yang sudah 

diambil sumpahnya boleh tidak dihadirkan dalam sidang. Tapi cara seperti ini \"bisa 

dijadikan bagian dari rekayasa.\"  

 

Aries Margono, Taufik Alwie, dan Jalil Hakim 
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WARGA ARAB YANG MAU MEMILIKI TKI HARUS BERPENGHASILAN RP 4,2 JUTA KE 

ATAS. HUBUNGAN SOSIAL MEREKA TIPIS. PERLAKUAN TERHADAP TKI BELUM 

DIBEDAKAN DARI PERBUDAKAN YANG SUDAH DIHAPUS. ADA TEMPAT PENGADUAN 

BAGI TKI. 

 

   

AGAK sulit menjawab bila ada pertanyaan begini. Bagaimana tanggapan masyarakat - 

bukan pemerintah Arab Saudi sendiri, tentang berbagai kasus tak enak yang menimpa 

tenaga kerja Indonesia di sana. Menurut beberapa orang yang pernah mengamati negeri 

padang pasir ini, hubungan sosial di sini tipis. Akibatnya, tingkah laku seorang atau 

beberapa warga negara yang di negara lain - Indonesia, misalnya - bisa menjadi 

pergunjingan nasional karena bisa \"memalukan bangsa\", di sana tidak dianggap 

sebagai aib bersama. Sebaliknya, juga tak ada \"kebanggaan nasional\" misalnya karena 

Ka\'bah kebetulan terletak di sana. Dan itulah tampaknya yang membuat soal tenaga 

kerja Indonesia (TKI) dan terutama tenaga kerja wanita Indonesia (TKW) seolah 

dibiarkan berlalu tanpa penyelesaian.  

 

Hanya dari pihak pemerintah Arab Saudi terlihat niat menjaga nama baik. Sudah sejak 

ketika secara resmi - artinya TKI dan TKW masuk ke negeri Ka\'bah dengan visa kerja, 

yakni sejak 1975 - misalnya, ada ketentuan yang boleh mempekerjakan TKW hanya 

keluarga yang berpenghasilan 5.000 rial ke atas per bulan. Dan tahun lalu, batas 

penghasilan itu dinaikkan menjadi 14.000 rial atau sekitar Rp 4,2 juta. Masih ada satu 

syarat lagi, keluarga ini punya anak lebih dari satu, dan suami-istri memang sibuk.  



 

Diharapkan, dengan ketentuan itu, hanya majikan yang benar-benar membutuhkan 

pembantu rumah tangga, dan orang-orang yang status sosial ekonominya termasuk 

tinggi, yang bisa punya TKI dan atau TKW. \"Hingga tak terjadi, umpamanya, seorang 

sopir dari Indonesia di Arab Saudi ternyata bekerja pada seorang sopir juga,\" kata 

Achmad Tirtosudiro, Duta Besar RI di Arab Saudi. Hanya dengan rekomendasi sesuai 

dengan ketentuan itulah, yang datang dari kementerian dalam negeri, pihak 

kementerian luar negeri sana mau mengeluarkan calling visa.  

 

Tapi di negeri yang menjadi kaya hampir secara tiba-tiba itu, yakni ketika boom minyak 

di tahun 1974, bagi sekitar 10 juta penduduknya untuk menjadi kaya tampaknya bukan 

soal sulit. Dan sebagaimana di sudut lain mana pun di dunia ini, kekayaan adalah satu 

hal, sementara tingkah laku adalah hal lain.  

 

Maka, tentulah bukan sekadar omong kosong bila sejumlah TKW melarikan diri karena 

gaji berbulan-bulan tak dibayarkan, padahal majikan kaya raya. Atau, seorang 

pembantu rumah tangga asal Serang, Jawa Barat, Indonesia, jatuh sakit karena harus 

bekerja 22 jam per hari. Belum lagi mereka yang diperlakukan tak senonoh.  

 

Benar, seperti dituturkan oleh Rustam Effendi Pane, atase perburuhan KBRI di Riyadh 

(sejak awal Oktober KBRI pindah dari Jeddah ke Riyadh), \"Perbudakan di Arab Saudi 

sudah dihapuskan oleh Raja Faisal pada 1965.\" Tapi seberapa berbeda sikap orang 

Arab terhadap pembantu rumah tangga dan sopir pribadi, umpamanya, dengan sikap 

mereka terhadap budak kurang jelas.  

 

Memang, di Madinah misalnya, umumnya para TKI dan TKW menemukan nasib baik. 

Madinah, \"kota warisan Nabi\", penduduknya rata-rata salih, atau terpelajar. Ini 

menurut sejumlah TKI dan TKW yang sempat diwawancarai oleh TEMPO. Tapi para 

tenaga kerja Indonesia yang memperoleh majikan di Mekkah sebagian besar mengeluh. 

Mereka yang melarikan diri umumnya dari kota yang dulu ditaklukkan Nabi tapi 

kemudian ditinggalkan itu. Konon, di kota pemilik Ka\'bah ini, justru keislaman 

warganya tipis.  

 



Sementara itu, kontrol, setidaknya pencatatan alamat tempat para TKI dan TKW 

bekerja, tak selalu mudah dilakukan. Menurut Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, 

Achmad Tirtosudiro, kini ada sekitar 3.000 TKW yang, bukan hanya alamat jelas 

majikannya tak diketahui, bahkan kota tempat mereka bekerja tak tercatat. \"Ini karena 

perusahaan yang mengirimkan mereka tak melapor ke KBRI,\" katanya di Jeddah.  

 

Tak hanya itu. Bila majikan pindah rumah, TKW yang semula punya alamat - dan alamat 

itu ternyata hanya nomor telepon si majikan - bisa tak lagi ketahuan jejaknya. 

Wartawan TEMPO pernah mencoba mencari seorang TKW asal Pekalongan di Mekkah, 

bersama syaikh yang memimpin perwakilan perusahaan penyalur yang mengirimkan 

TKW tersebut. Tidak ketemu. Hanya satu kebetulanlah yang kemudian mempertemukan 

sang wartawan dengan yang dicarinya: syaikh itu akhirnya tahu alamat TKW lewat 

teman sekantor si majikan. Toh, untuk menemui sendiri TKW itU, tak gampang: sang 

majikan, dengan segala dalih, ternyata tak memberi izin. Dengan sedikit berbohong, 

bahwa yang datang adalah suami TKW itu sendiri, akhirnya pertemuan pun terjadi. Dan 

dengan satu cara, akhirnya si TKW yang pernah berkirim surat ke kampung 

halamannya menceritakan penderitaannya, bisa dibawa ke luar, ditaruh di tempat 

perwakilan perusahaan pengiriman tenaga kerja Sabika Arabindo.  

 

Perwakilan macam itulah yang bisa jadi tempat lari bagi para TKI dan TKW yang tak lagi 

kerasan dengan majikan mereka. Sayangnya, belum semua kota di Arab Saudi (menurut 

KBRI di sana ada 32 kota yang menampung tenaga kerja dari Indonesia) ada perwakilan 

seperti itu. Hanya ada satu lagi di Jeddah, satu di Madinah.  

 

Di Jeddah, atas usaha pihak KBRI dan IMSA (asosiasi perusahaan penyalur tenaga kerja 

Indonesia) didirikan tempat penampungan bagi TKI dan TKW yang lari. Usaha bersama 

IMSA ini baru dimulai 15 Juli yang lalu, dengan menyewa sebuah gedung bertingkat. 

Dan upaya ini ada karena semua biaya ditanggung IMSA. Pihak KBRI hanya memberikan 

kekebalan diplomatik atas gedung yang disewa itu.  

 

Belakangan makin banyak TKI dan TKW yang datang minta perlindungan, minta 

diuruskan masalahnya, minta dipulangkan ke Indonesia \"Mungkin kesadaran mereka 

sudah meningkat hingga mau dan berani mengadukan persoalan mereka,\" kata 



Achmad Tirtosudiro. Misalnya, ada TKW yang karena tak tahu di mana harus mengadu 

di Mekkah, ia berjalan sejauh 75 km untuk sampai ke Jeddah, dan mengadu ke KBRI.  

 

Di Madinah ada juga tempat mengadu, yaitu di Wisma Haji. Tempat ini pun punya 

kekebalan diplomatik karena Wisma ini dibawah perlindungan KBRI. Pengurus Wisma 

ini, H. Murtadho Mahmud, mengaku, sebenarnya tempat itu bukan untuk tempat 

penampungan TKI-TKW. \"Tapi karena ada orang Indonesia mengalami kesulitan, ya, 

terpaksa kita bantu,\" katanya.  

 

Dan karena itu Murtadho dikenal di kalangan polisi Madinah, karena sering berurusan 

dengan TKI-TKW. Dalam hal ini, meski Murtadho orang Indonesia, bersikap netral. 

Artinya, bila ada TKW lari, bila memang masih mungkin, dicarikan jalan damai dengan 

majikan. Bila memang si TKW berkeras tak mau dikembalikan ke majikannya, meski 

dengan perlindungan Murtadho, pengurus Wisma Haji ini pun akan mencoba 

mengirimkan si TKW pulang. Murtadho dan istrinya punya usaha restoran dan jasa 

boga Indonesia. TKI atau TKW yang ingin pulang dan tak punya uang biasanya 

disuruhnya bekerja dulu di restorannya.  

 

Pihak pemerintah Arab Saudi sendiri, tampaknya, juga agak kesulitan untuk melakukan 

pengecekan. Di sana tak mudah bagi polisi atau petugas apa pun untuk memeriksa 

rumah seorang warga negara, misalnya. Di samping itu, polisi di Arab Saudi tak sedikit 

yang buta huruf, atau setidaknya tak bisa membaca huruf Latin. Hingga komunikasi 

dengan TKW yang lari dan melapor ke polisi kurang jelas. Hal ini mungkin yang 

membuat para TKI dan TKW enggan berurusan dengan petugas negara itu. Maka, bila. 

dengan satu upaya, misalnya lewat telepon, seorang TKW melaporkan kesulitannya, 

belum tentu akan ada uluran tangan. Dan kemudian, memang, melarikan dirilah satu-

satunya upaya.  

 

Bambang Bujono Laporan Musthafa Helmy (Jakarta)  

 

 

  

================ 



MEMBELAH KASUS SUMIATI     

    

  

Halaman 19  

Rubrik Kriminalitas 

4  Jan  1986   

    

  

SUMIATI, 21, PEMBANTU RUMAH TANGGA KEDAPATAN TEWAS DALAM SUMUR. 

DUGAAN KUAT, IA DIBUNUH OLEH MAJIKANNYA NY. LIUTIK YANG MENGETAHUI IA 

HAMIL 3 BULAN OLEH SUAMINYA. 

 

PENDUDUK Desa Beru sebelumnya sempat mengancam. Kalau sampai akhir Desember 

1985 lalu polisi tidak juga bertindak, mereka akan bertindak sendiri: menyerbu rumah 

tersangka pembunuh. Ancaman mereka, ternyata, berhasil. Petugas Polres Blitar, Jawa 

Timur, Jumat dua pekan lalu menangkap Nyonya Liutik. Istri seorang peltu polisi 

purnawirawan berusia 45 tahun itu dituduh mengakhiri hidup Sumiati, 21, pembantu 

rumah tangganya, pada akhir Oktober 1985 lalu.  

 

Penangkapan itu membuat penduduk merasa plong - lega. Sebab, sebelumnya, banyak 

yang menduga bahwa polisi agak ogah-ogahan menangani perkara tersebut. Selain 

suaminya purnawirawan polisi, tersangka dikenal sebagai orang kaya, yang suka 

meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Dia, menurut seorang penduduk, bahkan 

pernah sesumbar, \"Kalau belum mampu membelah bumi, jangan coba-coba 

membongkar kasus pembunuhan Sumiati.\"  

 

Meski bumi belum terbelah, kini kasus itu agaknya akan terbongkar. Semuanya bermula 

pada subuh akhir Oktober 1985 lalu, saat korban dipanggil masuk ke kamar tersangka. 

Lalu terdengar suara mencurigakan.Menurut Katijah, yang juga pembantu di rumah 

tersebut, sejak itu korban tak pernah kelihatan lagi. Sewaktu Katijah mencoba bertanya, 

ia malah dibentak. \"Sudah, jangan tanya. Kamu di sini \'kan bekerja, dan saya bayar,\" 

begitu konon tersangka berkata. Bademi, 45, pembantu yang lain lagi, mengaku tak 

berani bertanya tentang Sumiati, setelah Katijah mendapat hardikan.  



 

Dua hari kemudian, orang di rumah itu mencium bau busuk dari arah sumur di 

belakang rumah. Saat diperiksa lebih jauh, di dalam sumur ternyata ada mayat - yang 

tak lain Sumiati. Sepekan sebelum tewas, korban dikabarkan berkata bahwa ia sudah 

hamil tiga bulan, hasil hubungan dengan suami tersangka.  

 

Kapolwil Kediri, Kolonel Sri Martono, mengemukakan bahwa kematian korban memang 

mencurigakan. Visum dokter menyebutkan bahwa paru-paru korban dalam keadaan 

kering. Artinya, ia sudah tak bernyawa saat tubuhnya masuk sumur. Selain itu, di leher 

korban terdapat luka membiru bekas cekikan.  

 

Saat sumur mulai menyebarkan bau busuk, tapi belum diketahui ada mayat, seisi rumah 

sepakat untuk makan di warung dan menumpang mandi di rumah tetanga. Yang 

mengherankan, kata seorang tetangga dekat, tersangka sudah makan dan mandi di luar 

rumah lebih dulu sebelum ada bau busuk. \"Mungkin karena dia tahu bahwa di sumur 

ada apa-apanya,\" kata sumber itu.  

 

Tapi, saat diperiksa, tersangka menyangkal keras telah melakukan pembunuhan. 

\"Korban mungkin bunuh diri. Tapi, kenapa kok di rumah saya? Itu berarti fitnah,\" 

katanya. Tersangka, ibu tujuh anak yang sudah remaja itu, tak mau menandatangani 

berita acara. \"Biar saja. Yang penting, berdasar visum dan beberapa saksi, dia patut 

dijadikan tersangka. Terbukti atau tidak, terserah pada hakim nanti,\" tutur Mayor MR 

Soewardhy, Wakil Kapolres Blitar.  

 

  

 

=========== 
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PEMBANTU RUMAH TANGGA BELUM MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM. DALAM 

BAB 7A KUH PERDATA TENTANG PERATURAN BURUH BABU TIDAK TERMASUK 

KELOMPOK BURUH. ADA YANG MENCOBA MENJEMBATANI MASALAH INI DI UNIV. 

SATYAWACANA. 

 

INGAT Timbul Srimulat? Berkumis hanya cukup untuk menyumpal keluarnya ingus, dan 

dengan kain lap tersampir di pundak, seenaknya ia men-towel-towel majikannya. 

Namun, Irah atau Darti di Surabaya, juga Emma di Jakarta, agaknya, untuk sekadar 

tersenyum atas ulah rekan seprofesinya sebagai pembantu (buat Timbul. hanya dalam 

lawakan, tentu) pun tak bisa. Apalagi jika mereka ingin ikut-ikutan mentowel 

majikannya. Siapa yang menjamin bahwa nasib mereka tak lebih parah dari sekarang 

andai itu dilakukan?  

 

Ya . . . siapa yang menjamin nasib pembantu rumah tangga. Suatu golongan pekerjaan 

yang boleh dibilang -- menurut seorang dosen Hukum Perburuhan UI, Pardamaian 

Rajagukguk belum mendapat perlindungan hukum. Padahal, banyak yang menilau 

pekerjaan itu penting. Seperti diakui Novelis N.H Dini, misalnya, \"Bagi wanita karier, 

perlu ada pembantu.\" Atau dalam istilah Menteri Lasiyah Sutanto, yang 

mempekerjakan empat pembantu, \"Dengan adanya mereka, saya tak perlu memikirkan 

pekerjaan di rumah.\"  

 

Ya, hukum mana yang melindunginya. Dari desa terdesak kemiskinan, mereka dibawa 

famili atau para agen -- seperti Cik Lan di Magelang, Makde di Bandung atau 

keterampilan apa pun, mereka lalu menunggu datangnya orang yang -- kelak menjadi 

majikannya -- mau memberi \"uang pangkal\" pada agen (Rp 30 ribu di Jakarta). 

Mulailah 24 jam hidupnya bergantung pada keluarga induk semang. Ada yang nasibnya 

baik, macam Kartini di Menteng yang, dengan bonus, bisa mendapat Rp 100 ribu 

sebulan dari majikan Belandanya. Ada pula yang seburuk seperti ditulis W.S. Rendra 

dalam Sajak Bulan Purnama, \"Babu-babu secara seksual menjadi pemuas dahaga sang 

majikan.\"  



 

Apa pun yang menjadi pertimbangan, beberapa lembaga lalu mengadakan pendidikan 

untuk para pembantu. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (BPKS) Yogya atau Universitas Kristen Satyawacana Salatiga 

misalnya. Hanya cukup sebatas inikah yang dilakukan? Sementara para ahli hukum 

banyak yang menaruh perhatian pada belum tertampungnya \"Inem-Inem\" dalam 

wadah yang bisa memperjuangkan mereka.  

 

Adalah Rajagukguk yang menunjuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab 7A 

sebagai rujukan, rapi, katanya, itu \"hanya mengatur pekerjaan yang biasa dilakukan 

orang Eropa.\" Lain tidak. Yang masuk, paling kasar, ya, sopir. Soal pengaturan upah 

antara buruh dan majikan -- yang ada dalam bab yang sama -- juga tak bisa 

dipergunakan. Alasannya, ketika buruh tinggal serumah dengan majikan, sudah bukan 

merupakan buruh lagi.  

 

Ketidaktercakupan pembantu dalam kelompok buruh dibenarkan oleh Menteri Lasiyah. 

\"Mereka tak termasuk tenaga kerja formal, baginya tak berlaku undang-undang tenaga 

kerja,\" ujarnya. Padahal, negara tetangga, Filipina, menerapkan pembantu sebagai 

tenaga kerja formal. Tentu saja pendapat-pendapat ini boleh didebat. Ketidaksetujuan 

atas pemisahan kedudukan pembantu dari kelompok buruh, di hadapan hukum, muncul 

dari Syahniar Mahnida, yang dikenal mengkhususkan diri pada bidang hukum 

perburuhan. \"Buruh adalah mereka yang bekerja pada majikan dan menerima upah. 

Dalam penjelasannya, pembantu rumah tangga tak dikecualikan. Jadi, pembantu rumah 

tangga, ya, termasuk buruh.\"  

 

Tapi masih ada yang hendak dikemukakan Syahniar. Bila seorang pembantu rumah 

tangga tak mendapat gaji, atau bahkan diperlakukan sewenang-wenang, tak ada tempat 

untuk mengadu kecuali secara umum oleh polisi, tentu. Mereka tak dapat melaporkan 

penganiayaan yang mereka terima itu, misalnya pada Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan. \"Sebab, mereka dianggap bukan buruh. Undang-Undang No. 12/1964 

tentang Pemutusan Hubungan Kerja hanya menyebutkan bagi mereka yang bekerja 

pada perusahaan.\" Dan pembantu rumah tangga tidak bekerja pada perusahaan, 



melainkan pada keluarga orang lain. Itulah masalahnya -- suatu hal yang juga 

disebutkan oleh Menteri Tenaga Kerja Sudomo.  

 

Perlindungan bagi pembantu rumah tangga, menurut Menteri Sudomo, ya, oleh polisi. 

Andai kata gaji tak dibayarkan induk semang? \"Mereka bisa melapor pada Departemen 

Tenaga Kerja.\" Namun, masih ada kesulitannya. \"Sebagai menaker, saya tak bisa 

memeriksa atau mengecek apakah mereka diperlakukan baik atau tidak,\" kata Menteri 

yang punya 13 pembantu ini -- yang masing-masing dibayar dengan standar lulusan 

SMA.  

 

Celah-celah hukum yang bisa memerosokkan nasib pembantu rumah tangga memang 

masih menganga lebar. Ada yang mencoba menjembataninya, tanpa menunggu 

ditutupnya celah itu. Yenny Toisuta, pengelola pendidikan pembantu rumah tangga di 

Universitas Satyawacana, menawarkan bentuk kontrak kerja antara pembantu dan 

tuannya. Kontrak itu menyangkut gaji dan kenaikannya secara berkala, jam kerja, beban 

kerja, serta hak cuti yang menurut dia 12 hari dalam setahun. BPKS Yogya pun 

melakukan hal yang sama terhadap pembantu yang dididiknya dan disalurkannya. 

Menteri Lasiyah juga menganggap hal itu penting. \"Kalau ada kontrak baru 

perlindungan hukum berlaku.\" Untuk sampai pihaknya bisa mengajukan rancangan 

perlindungan hukum para pembantu, Menteri Lasiyah mengaku tengah mengamati 

perlakuannya sendiri pada pembantu di rumah.  

 

Bagaimanapun, pembantu rumah tangga di Indonesia, menurut Sejarawan Onghokham, 

yang mendalami sejarah Jawa, bertumbuh dari tradisi masyarakat Jawa yang suka 

nderek atau ngenger. Hal ini pula yang mendorong Sosiolog Paulus Wirutomo untuk 

tidak mendekati persoalan pembantu rumah tangga hanya semata dari aspek hukum. 

\"Saya melihat pembantu rumah tana di Indonesia bukan part time employment juga 

bukan full employment. Melainkan total employment,\" katanya. Ini, agaknya, 

disepakati Rajagukguk, \"Hukum tidak bisa mengatur semuanya.\"  

 

Zaim Uchrowi, Laporan Biro-Biro  
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KOMENTAR KELUARGA JEPANG MENGENAI PEMBANTU INDONESIA. DIKALANGAN 

ORANG JEPANG DI JAKARTA, PERNAH BEREDAR 3 LEMBAR PETUNJUK UNTUK PARA 

PEMBANTU INDONESIA. ANAK-ANAK JEPANG PUNYA KESAN SENDIRI. 

 

   

PEMBANTU Indonesia gemar mencuri? Cerita tak enak itu datang dari orang Jepang 

yang pernah tinggal di Indonesia. Bahkan kesan berhubungan dengan pembantu itu 

disebut pula dalam buku berjudul Madam Sosha -- alias Nyonya Kamar Dagang.  

 

Buku setebal 252 halaman itu ditulis oleh seorang nyonya yang menyebut dirinya 

Etsuko Taniguchi. Suaminya, katanya, seorang karyawan Sogo Sosha (Kamar Dagang 

dan Industri Jepang) yang pernah bertugas beberapa tahun di Indonesia (dan juga Hong 

Kong, dan Eropa Barat).  

 

\"Ada keluarga Jepang yang pernah dicuri hampir semua barangnya, termasuk uang 

dolar dan rupiah,\" tulis Etsuko Taniguchi, 40, dalam buku laris yang dicetak 28 ribu 

eksemplar itu. Bahkan, katanya pula, ada yang mobilnya dicuri oleh sang pembantu, 

ketika keluarga Jepang itu tengah mengadakan perjalanan di dalam negeri Indonesia.  

 

Pembantu rumah tangga -- yang umumnya berasal dari pedesaan Jawa -- berani 

mencuri mobil? Fantastis? Tak masuk akal? Sabarlah, sebentar. \"Suatu pagi,\" cerita 

Etsuko lebih lanjut, \"ketika saya masih tidur, pembantu mengetuk-ngetuk pintu. Kedua 

pembantu (wanita) itu bilang bahwa pencuri masuk rumah. Apakah ada yang hilang?\" 



Etsuko, lulusan Fakultas Hukum Universitas Aoyamagakuin, segera mengecek barang-

barangnya, mulai dari alat-alat elektronik, arloji, perhiasan, hingga dompetnya. Tak ada 

yang hilang. \"Tapi pembantu yang paling tua minta saya mengecek lagi,\" tulis Etsuko. 

\"Saya cek kembali. Tahu-tahu, uang di dalam dompet yang hilang.\"  

 

Etsuko lantas menelepon seorang rekan suaminya. Hasilnya ? Sang rekan berkata, \"Si 

pencuri ada di dalam rumah.\" Etsuko pada mulanya tak percaya, \"Karena pembantu-

pembantu sepuluh bulan terakhir ini sangat setia pada saya.\" Bahkan tak jarang para 

pembantu ini melaporkan padanya, jika menemukan uang logam Rp 100 di saku 

suaminya. \"Saya juga pernah menaruh uang beberapa minggu di atas meja, untuk 

menguji pembantu. Tapi tak pernah hilang. Maka, saya tak menyangka bahwa yang 

mencuri pembantu saya,\" katanya.  

 

Ada banyak perlakuan orang Jepang dalam menguji kejujuran para pembantu Indonesia 

itu. Ada yang menomori 1, 2, 3, dan seterusnya telur-telur yang disimpan di lemari es. 

\"Karena gula cepat sekali habis, ada teman saya yang selalu memberi tanda -- misalnya 

membuat garis pada kotak gula,\" kata Etuko Taniguchi pada Seiichi Okawa dari 

TEMPO.  

 

Ihwal para pembantu rumah tangga ini di kalangan orang Jepang di Jakarta bahkan 

pernah pula beredar tiga lembar petunjuk. Semuanya ditulis dalam bahasa Indonesia. 

Lembar pertama adalah petunjuk bagi pembantu laki-laki. Isinya: 14 butir petunjuk, 

misalnya harus mulai bekerja pada pukul 6 setiap pagi, lalu membersihkan pinggir jalan 

umum di depan rumah, depan pintu gerbang, taman, halaman dalam, dan halaman 

belakang. Ada pula instruksi berbunyi, \"Pembantu laki-laki menyajikan makan siang\". 

\"Apabila ada tamu yang datang, pembantu laki-laki yang menyuguhkan minuman, 

dingin atau panas, bergantung pada permintaan tuan rumah atau tamu yang datang.\"  

 

Lembar kedua adalah petunjuk bagi yang disebut sebagai \"pembantu dalam\". Yakni 

yang bertanggung jawab, antara lain, dalam hal memasak serta membersihkan dan 

merapikan ruang tidur. Ada 13 rincian tugasnya. Di antaranya: Dia harus mulai bekerja 

pukul 5 pagi setiap hari. Dia segera mengusahakan masuknya udara pagi segar dengan 

membuka pintu-pintu dan jendela-jendela. Dan inilah tugasnya dalam instruksi butir 



ke-5, \"Menyiapkan sarapan bersama-sama dengan pembantu laki-laki: tanyakan 

kepada tuan rumah minuman apa yang disukai, teh, kopi, jus, atau lain-lain. Sajikan 

buah-buahan atau selada. Tanyakan kepada tuan rumah makanan apa yang disukai, 

apakah roti, nasi, sup, telur, atau lain-lain\".  

 

Lembar ketiga adalah petunjuk bagi penjaga malam. Isinya, antara lain, jam kerja 

dimulai pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi. Boleh libur sekali sebulan. Tidak boleh 

membawa teman-teman ke dalam halaman. Boleh ngobrol-ngobrol dengan teman-

teman di luar gerbang, tetapi memperhatikan dan menjaga ketenangan di dalam rumah.  

 

Siapa yang membuat petunjuk bagi pembantu itu? Kabarnya, seorang profesor 

antropologi Jepang bersama sang istri, yang datang berkunjung ke Indonesia. Itu terjadi 

akhir tahun silam. Keluarga ini menginap di rumah seorang koresponden Jepang di 

Jakarta. Kala itulah nyonya profesor itu menyaksikan sang wartawan yang 

ditumpanginya terpaksa menyiapkan minuman sendiri. Padahal, ia memiliki pembantu. 

Karena itulah, sang nyonya profesor itu lantas membuatkan tiga macam petunjuk itu. 

Pada mulanya petunjuk itu ditulis dalam bahasa Inggris, yang kemudian, dengan 

bantuan seorang Indonesia yang sehari-hari membantu wartawan Jepang itu, 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.  

 

Tak hanya itu kisah pembantu rumah tangga orang Indonesia di mata keluarga Jepang. 

Anak-anak Jepang pun memiliki kesan tersendiri. Anak-anak Jepang yang sekolah di 

Jakarta merekam kesan itu dalam buku yang diberi nama Minami Juji (Bintang Pari) -- 

kumpulan naskah kenangan. Buku ini kabarnya diterbitkan saban bulan Maret masa 

tamat sekolah atau naik kelas.  

 

\"Kalau tinggal bersama jochusan (pembantu) sepanjang hari, timbul juga 

ketidakpuasan,\" tulis seorang murid perempuan kelas V dalam Minami Juji edisi ke-16 

terbitan Maret 1985. \"Pada waktu kita makan, jochusan mondar-mandir sana-sini di 

depan meja makan. Kegiatan ini tak memberi kesan baik. Bahkan kadang mencuri telur. 

Ini tidak baik. Saya kira, karena jochusan tak merasa melakukan hal yang tidak baik,\" 

tulis anak itu selanjutnya.  

 



Hanya yang buruk sajakah persepsi tentang pembantu ini? Ternyata, tidak. Seorang 

murid perempuan yang lain, juga kelas V sekolah Jepang di Indonesia, menulis dengan 

penuh simpati. \"Jochusan setiap pagi bangun sekitar pukul 4.00. Saya tak mungkin 

bisa. Selalu jochusan menyediakan makan pagi, siang, dan malam. Para jochusan sejak 

kecil bekerja terus. Konon, jochusan mengumpulkan uang dan mengirimkannya kepada 

orangtua. Jochusan di rumah saya tak punya arloji. Saya kasih dia arloji. Ia sangat 

gembira,\" tulis anak itu.  

 

Di Jakarta, misalnya, ada Sekolah Khusus Taman Kanak-Kanak Jepang yang bernama 

Jakarta Nihonjin-Gakko Yoochibu. Sekolah ini berdiri 1970, dan kini menempati sebuah 

gedung di Jalan Tebet Raya. \"Seluruh pelajaran berorientasi ke Jepang,\" ujar sebuah 

sumber TEMPO. Tapi dalam sekolah ini, katanya, juga diajarkan hal sopan santun 

Indonesia, termasuk terhadap pembantu.  

 

Di sekolah itu, katanya, ditanamkan nilai bahwa pembantu itu berkedudukan sama. 

Perbedaan latar belakang kebudayaan antara Jepang dan Indonesia juga mendorong 

guru-guru di sekolah itu memberikan pelajaran sopan santun. Bahwa, \"Terhadap 

orang-orang Indonesia harus hormat dan tidak boleh omong kasar Sebagai pendarang, 

harus menghormati orang-orang di sini,\" kata seorang guru di sekolah itu.  

 

Sulitkah orang Jepang memahami pembantu Indonesia? Seorang keluarga Jepang yang 

sudah delapan tahun tinggal di bilangan Menteng, Jakarta, mengatakan tak punya 

keluhan mengenai dua pembantunya. Menurut pengalamannya, \"Mereka yang sudah 

biasa bekerja dengan orang Jepanglah yang kemudian biasanya mencari kerja di 

keluarga Jepang lagi,\" kata ibu dua anak ini pada Syatrya Utama dari TEMPO.  

 

Nyonya ini, yang suaminya bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang berkantor di 

Wisma Nusantara, Jakarta, mengatakan lebih memilih pembantu yang berasal dari 

kampung. \"Karena orangnya baik, rajin, dan lebih enak bergaul,\" katanya. Ini berbeda 

dengan pembantu yang berasal dari kota. \"Kerjanya malas-malasan, dan tangannya 

agak jahil.\"  

 



Menurut Etsuko Taniguchi, si penulis buku Nyonya Kamar Dagang, orang Jepang di 

Indonesia harus menyadari adanya perbedaan kebudayaan antara kedua bangsa. 

\"Sadar bahwa pembantu adalah orang Indonesia, dan bukan orang Jepang,\" katanya. 

Lain lubuk, memang, lain ikannya.  

 

Laporan Seiichi Okawa (Tokyo)  
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Tak semua TKI terperangkap dalam bisnis remang-remang. Yang sukses di jalur halal 

pun banyak.  

 

SEDAN Accord hijau metalik produksi 2001 itu hanya butuh semenit untuk mencari 

posisi parkir di jalan di Distrik Al-Naim, Jeddah. Pemiliknya, seorang laki-laki Indonesia 

berperawakan pendek, segera keluar dari ruang kemudi. \"Di sini mobil murah. Di 

rumah ada satu lagi untuk dipakai saudara-saudara kalau ke toko,\" katanya kemudian.  

 

Dibandingkan dengan di Tanah Air, memang harga kendaraan bermotor di Arab Saudi 

hanya separuhnya, karena tak dikenai pajak barang mewah. Tapi tetap saja tak bisa 

dibilang murah bagi ukuran kantong tenaga kerja migran Indonesia (TKI) pada 

umumnya. Yang ditumpangi pria 34 tahun asal Majalengka, Jawa Barat, pada suatu sore 

bulan September itu di harganya 40 ribu riyal atau Rp 80 juta lebih.  

 

Rata-rata gaji seorang TKI yang menjadi pembantu rumah tangga di Saudi adalah 400 

riyal per bulan. Kalau dia memiliki keahlian, paling tinggi upahnya 1.500 riyal. 

Penghasilan mereka yang bekerja sebagai sopir 800-1.000 riyal, dan bisa mencapai 



angka 2.000 (Rp 4 juta) bagi yang sudah bertahun-tahun bekerja dan beruntung 

mendapat majikan murah hati.  

 

Tetapi Deni, sebut saja begitu, memang bukan sembarang TKI. Sejak menjejakkan 

kakinya di Jeddah pada 1995, tekadnya bulat untuk mengubah nasib. Empat tahun 

lamanya ia bekerja menjadi penjaga toko milik keluarga Arab keturunan Mesir di 

sebuah sudut Kota Jeddah. Selama itu pula lulusan SD Negeri di Kecamatan Cikijing, 

Majalengka, Jawa Barat ini mempelajari satu hal: ada begitu banyak orang Indonesia di 

Jeddah. Mereka pasti membutuhkan barang-barang khusus dari negeri sendiri. Berbekal 

rahasia itulah ia kembali ke Jeddah pada 1999 dengan tujuan jelas: membuka toko 

sendiri yang menjual barang-barang dari Indonesia.  

 

Namun membuka toko di Saudi ternyata tak segampang membangun warung rokok di 

Jakarta. Warga asing tak diizinkan memiliki usaha sendiri. Apa boleh buat, semua 

usahanya harus diatasnamakan kafil alias majikan, yakni warga Saudi yang berfungsi 

sebagai sponsor. \"Saya bayar dia 10 ribu riyal (Rp 20 juta) per tahun plus seribu lagi 

setiap bulannya,\" kata Deni soal upeti bagi si kafil.  

 

Memangnya berapa, sih, penghasilan Deni?  

 

Bapak satu putri itu bahkan tak menganggap uang \"pelicin\" untuk kafil sebagai beban. 

Omzet satu toko kelontongnya setiap hari rata-rata mencapai 2.000 riyal. Dari situ ia 

bisa mengutip untung sekitar 20 persen atau setara dengan gaji terendah sebulan 

seorang pembantu rumah tangga di Saudi. Dan April lalu Deni baru membuka gerai 

yang kedelapan di Jeddah. Artinya, dalam sebulan dia bisa meraup 96 ribu riyal atau 

sekitar Rp 200 juta.  

 

Seorang pengusaha muda dari perusahaan rokok besar di Indonesia yang ditemui 

Tempo di Hotel Hilton Jeddah pun geleng-geleng kepala ketika bercerita tentang sukses 

Deni. \"Dia mau bayar kontan tiga kontainer rokok yang dipesannya. Gila, duitnya 

banyak benar,\" katanya. Kini Deni sudah memboyong sanak keluarganya dari 

Majalengka ke Jeddah. Mereka ditugasi menjaga toko-tokonya, sementara dia sendiri 

mulai berpikir untuk merambah usaha lain. Untuk para famili Deni menyewa rumah 



bertarif 10 ribu riyal setahun. Rumah itu terpisah dari rumahnya sendiri yang ia tempati 

bersama istri dan anak.  

 

Kisah sukses seperti Deni sebenarnya banyak dijumpai di Saudi. Di Mekah, para jemaah 

haji asal Indonesia akan gampang menemui aneka warung khas Indonesia. Salah satu 

yang amat terkenal adalah Rumah Makan \"Raja Bakso\" yang dikelola Mang Udin. 

Sekarang Udin pun sudah mulai melebarkan sayapnya dengan membuka toko kelontong 

dengan merek namanya sendiri di Jeddah.  

 

Dalam skala lebih kecil, para TKI yang beralih profesi dan sukses mendulang riyal di 

jalur halal juga bisa kita saksikan dengan menjamurnya warung khas Indonesia di 

seantero Jeddah. Yang paling banyak adalah di Distrik Al-Rehab, di dekat Konsulat 

Jenderal RI. Ada restoran Jawa, Toko Matahari, Batavia, dan beberapa lainnya. Meski 

begitu, beberapa dari mereka tetap menyimpan keprihatinan. \"Apa yang kita capai 

masih jauh kalau dibandingkan dengan orang-orang Filipina,\" kata Ahmad Rusdi, 

pengelola Restoran Mr. Satti\'s di Sare\' Heraa, Distrik Al-Naim. \"Itu karena 

pemerintah mereka memberikan perhatian. Tidak seperti kita, yang dibiarkan begini.\"  

 

Y. Tomi Aryanto (Jeddah)  
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