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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji artikulasi wacana TKW dalam novel “Aku Bukan Budak”
karya Astina Triutami dan “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang” karya Ummuki.
Penelitian ini menarik karena perempuan seringkali digambarkan sebagai kaum yang
marjinal. Novel yang menjadi objek penelitian merupakan kisah nyata yang ditulis
sendiri oleh TKW.Dengan menggunakan metode analisis wacana Sara Mills, peneliti
menganalisis bagaimana wacana TKW diartikulasikan melalui narasi kedua novel.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui relasi yang terjadi antara TKW
dan kapitalisme, majikan, dan sesamanya, TKW masih diposisikan sebagai kaum
yang marjinal. TKW digambarkan sebagai pihak yang tidak memiliki kuasa. Kedua
novel masih mengartikulasikan wacana TKW sejalan dengan wacana
dominan.Mengenai struktur penulis-pembaca, penulis memposisikan pembaca
dengan penyapaan langsung dan tidak langsung.

Kata Kunci: Wacana, Representasi, TKW, Relasi Kuasa

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengenai wacana TKW dalam novel Indonesia yang berjudul

“Aku Bukan Budak” karya Astina Triutami dan “Dari Tanah Haram ke Ranah

Minang” karya Ummuki. Wacana yang dimaksudkan di sini terkait dengan wacana

mengenai perempuan yang menjadi TKW digambarkan sebagai kaum yang

termarjinalkan melalui narasi-narasi oleh sang penulis novel. TKW yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah TKW yang bekerja pada sektor informal,

yaitu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Peneliti menganalisis dengan

metode analisis wacana Sara Mills dan melihat hubungan yang terjadi antara TKW

dengan sistem maupun lingkungan di sekitarnya, seperti TKW dan kapitalisme,

hubungan TKW dengan majikan, serta hubungan antar sesama TKW.
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Novel memiliki karakteristik yang unik sebagai hot media. Dalam bukunya

yang berjudul Understanding Media: The Extentions of Man, McLuhan

mendefinisikan hot media sebagai media yang hanya mengandalkan satu indera saja

untuk menangkap pesannya (high definition). Audiens yang dalam hal ini adalah

pembaca, harus fokus dengan media yang sedang dikonsumsinya karena proses

komunikasi berjalan secara linear (dalam Bobbitt 2011). Dengan karakteristik novel

tersebut, novel mampu menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda-beda di benak

pembaca.

Novel menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Melalui bahasa itulah

pengarang menceritakan mengenai kisahnya, baik berupa fiksi maupun nonfiksi, ke

dalam suatu karya. Novel dianggap mampu ‘merefleksikan realitas, nilai-nilai, serta

norma di masyarakat’ (O’Saughnessy 2006, h.35). Bahasa dalam hal ini tidak dilihat

sebagai sesuatu yang netral. Habermas menyebutkan bahwa ‘bahasa selalu menjadi

medium dominasi dan sistem reproduksi material dan ideasional’ (Adiptoyo 2004,

h.10). Pemilihan dan penggunaan bahasa juga merupakan wujud dari kekuasaan yang

biasanya didominasi oleh kelompok dominan.

Penyususnan narasi sebuah novel tentu dipengaruhi oleh frame of reference

maupun field of experience penulisnya yang tidak lepas dari struktur ekonomi,

politik, maupun sosial budaya yang ada di sekitarnya. Realitas yang ada dalam novel

itu kemudian menjadi realitas kedua (secondhand reality). Realitas kedua ini bisa

juga disebut sebagai representasi.

Representasi merupakan ‘tindakan menghadirkan atau mempresentasikan

sesuatu lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol’

(Piliang 2003, h.21). Penulis berusaha mengartikulasikan wacana TKW dengan

merepresentasikan sosok TKW melalui narasi-narasi novelnya. Menurut McQuail

‘representasi yang ditampilkan media massa dapat mempengaruhi persepsi dan

definisi masyarakat mengenai realitas sosial, termasuk identitas sosok tertentu’
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(dalam Fitranisa 2011, h.I-2). Hal ini bisa menimbulkan gambaran realitas sosial yang

timpang, bias, dan tidak cermat yang kemudian disebut dengan stereotipe. Contoh

stereotipe tersebut misalnya TKW yang ditampilkan sebagai perempuan yang bodoh/

berpendidikan rendah, dan lain sebagainya dalam media massa.

Seperti yang diketahui, perempuan dalam bingkai media seringkali

digambarkan sebagai kaum marjinal. Dalam budaya Indonesia yang masih menganut

budaya patriarki, perempuan dianggap sebagai kaum kedua yang kedudukannya

berada di bawah laki-laki. Istilah patriarki merujuk pada:

hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan yang
berfungsi sebagai penentu utama bagaimana laki-laki dan perempuan
akan direpresentasikan dalam budaya populer serta bagaimana mereka
akan merespon representasi tersebut (Strinati 2004, h.227).

Salah satu bentuk patriarki itu adalah perempuan dianggap lemah dan

tenaganya dianggap hanya mampu mengurusi masalah domestik atau rumah tangga

saja. Tenaga itu dianggap tidak memiliki nilai jual. Kalaupun bekerja, pekerjaan

perempuan pun merupakan perpanjangan dari pekerjaan domestik, misalnya seperti

pekerjaan yang dilakukan para TKW yang mayoritas bekerja sebagai pembantu

rumah tangga. Upah yang didapat perempuan pun tidak setara dengan kaum laki-laki.

Hal ini dikarenakan perempuan hanya dianggap sebagai penyokong suami karena

fungsi produksi dalam keluarga selama ini dianggap melekat pada kaum laki-laki.

Coral Smart dalam Farida (2007) menyatakan lemahnya posisi perempuan

merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui

proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun

negara. Terkait hal tersebut laki-laki dibenarkan untuk memiliki kekuasaan terhadap

perempuan.

Walaupun menggunakan bahasa yang terkesan seperti indepth report, yang

mengungkapkan sesuatu yang aktual, namun kedua objek penelitian itu termasuk

dalam karya novel. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki syarat-syarat penulisan
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novel yang mencakup unsur intrinsik seperti tema, setting, penokohan alur/plot, serta

sudut pandang, serta memiliki unsur ekstrinsik seperti latar belakang penulisan dan

biografi penulis (Aziez & Hasim 2010).

Novel berjudul “Aku Bukan Budak” menceritakan seorang gadis bernama

Astina yang terpaksa menjadi TKW di usianya yang masih belia. Bermodalkan ijazah

SMP dia memberanikan diri mendaftar di salah satu sponsor yang kemudian

mendaftarkannya pada sebuah PJTKI. Novel ini menceritakan pengalaman Astina

mulai dari kekerasan yang dialaminya selama menunggu keberangkatan di PJTKI,

pemerasan yang dilakukan oknum pemerintah, hingga kekerasan ketika dia sudah

bekerja di Hongkong.

Novel kedua berjudul “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang” yang ditulis

oleh Ummuki. Berbeda dengan novel sebelumnya, dalam novel ini penulis

menggunakan nama rekaan untuk menceritakan kisahnya. Novel ini menceritakan

tokoh utama yang bernama Hanifa bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Hanifa

terpaksa meninggalkan kedua putrinya untuk mencari uang. Diceritakan bahwa

Hanifa adalah lulusan S1 dan pernah menjadi ustadzah di sebuah pesantren, namun

karena himpitan situasi dan ekonomi dia akhirnya memilih menjadi TKW. Latar

belakangnya tersebut memudahkan Hanifa dalam hal komunikasi dengan

menggunakan bahasa Arab. Namun ternyata hal tersebut juga tidak terlalu banyak

membantunya. Dia ternyata juga kerap kali menerima kekerasan yang diantaranya

adalah pelecehan seksual, perampasan hak-hak untuk beribadah dan bersosialisasi

dengan lingkungan sekitar, serta perlakuan sewenang-wenang dari majikan.

PEMBAHASAN

Fokus metode Sara Mills melihat bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan

dalam teks. Yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah siapa yang menjadi

subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan. Hal tersebut akan
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berpengaruh pada bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara menyeluruh.

Sedangkan posisi penulis-pembaca digunakan untuk mengidentifikasikan bagaimana

pembaca ditempatkan dalam teks. Hal tersebut mempengaruhi bagaimana teks akan

dipersepsi oleh pembaca (Eriyanto 2001).

Peneliti melihat bahwa dalam hubungan yang terjadi pada ketiga relasi

tersebut terjadi artikulasi wacana TKW yang unik dan berbeda. Dalam relasi yang

terjadi antara TKW dengan sistem maupun pihak tersebut, peneliti melihat adanya

ketimpangan kuasa karena didominasi salah satu pihak saja.

TKW dan Kapitalisme

Proses yang harus ditempuh seseorang sebelum menjadi TKW harus

menjalani serangkaian prosedur sebelum akhirnya bisa diberangkatatkan ke negara

tujuan mereka. Mereka harus mendaftarkan diri pada sebuah PJTKI atau PPTKIS,

yang sebelumnya harus melalui seorang sponsor. Di PJTKI ini, mereka akan dilatih

oleh para guru di sebuah BLK milik PT. Namun sayangnya para guru yang dianggap

memiliki kedudukan lebih tinggi ini sering berlaku sewenang-wenang terhadap para

calon TKW. Seperti yang dikutip berikut ini:

Sikap para guru yang ada di BLK kadang tak mencerminkan bahwa
dirinya adalah seorang pendidik di sana. Mereka tak segan untuk
memaki atau bahkan mencubit hingga kulit para murid atau calon
TKW membiru (Triutami 2012, h.161).

Karena memiliki kedudukan yang tinggi, guru memiliki hak kepada

muridnya. Sehingga di sini guru bebas memanggil muridnya bodoh, memanggil

dengan sebutan tertentu, memarahinya, hingga melakukan kekerasan fisik misalnya

mencubit. Sedangkan CTKW tentu saja harus memanggil guru dengan sebutan Mam

dan harus bersikap sopan kepada mereka.

Novel “Aku Bukan Budak” diceritakan bahwa kondisi PJTKI ini tidak layak

karena dihuni oleh ratusan orang, sedangkan fasilitasnya tidak memadai. Walaupun

sudah penuh, terkadang pihak PT terus saja menerima CTKW baru. Kedaan ini
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seolah mengindikasikan bahwa pihak PT hanya ingin menjadikan permasalahan

TKW ini menjadi lahan bisnis. TKW diwajibkan untuk menerima pemotongan gaji

selama 7 bulan kerja. Gaji tersebut digunakan untuk menanggulangi biaya selama

TKW menjalani poses administrasi (pembuatan paspor, pengurusan visa) maupun

pelatihan selama di BLK.

PJTKI ini merupakan institusi layaknya sekolah berfungsi sebagai tempat

pendidikan dan pelatihan. Di dalam institusi inilah diajarkan ideologi dominan, salah

satunya mengenai struktur kelas yang berkuasa. Menurut Althusser institusi demikian

adalah apa yang disebut dengan Ideological State Aparatus (ISA) yang mampu

menghegemonikan suatu nilai dominan. Di PJTKI atau di BLK ini, para CTKW telah

dikenalkan pada adanya struktur kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas

berkuasa di sini tentu saja adalah para guru dan para pegawai PJTKI. Sedangkan para

TKW berada pada kelas yang dikuasai.

Saat berada di luar negeri pun, para TKW ini juga terkesan ditelantarkan oleh

negara. Seperti yang digambarkan dalam novel “Aku Bukan Budak”, ketika mereka

mengalami permasalahan dengan majikan atau dengan mitra kerja PT, mereka harus

mengurusnya sendiri. Seperti kutipan berikut:

Suatu sore, aku nekat menelepon Ibu Sri di KJRI. Setelah kuadukan
masalahku, ia malah membuatku kesaldengan balik bertanya: “Lho,
waktu itu kenapa Mbak nggak tanya yang jelas dulu tentang majikan
Mbak. Sekarang kalau sudah begini, ya repot. Coba bicara dulu dengan
agen kamu sebelum ngadu ke KJRI, ya?” (Triutami 2012, h.309)

Pihak KJRI, sebagai perwakilan Negara, yang seharusnya bertanggung jawab

seakan tidak peduli dan bahkan menyalahkan para TKW karena tidak membaca

perjanjian kerja dengan benar. Padahal di sini TKW seringkali merasa tidak berdaya

jika berhadapan dengan agen, untuk itulah diperlukan institusi yang berlandaskan

hukum, yaitu negara, untuk melindungi mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa
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seolah pemerintah tidak serius menangani permasalahan para TKW dan hanya ingin

menerima pemasukan devisa mereka saja.

Tidak hanya pra dan saat masih menjadi TKW, paska menjadi TKW atau

sepulangnya mereka dari negara tempat bekerja.

Banyak pemerasan yang dialami para TKI. Mulai turun dari pesawat,
pemerasan sudah dimulai: dari jasa pengambilan troli sampai jasa
pembawa barang bawaan ke bus. TKI juga harus menunggu lama,
bahkan sampai berhari-hari baru diberangkatkan. Harga makanan dan
barang-barang kebutuhan lainnya yang ditawarkan jauh di atas harga
standar. Belum lagi pemerasan yang dilakukan oleh travel yang
mengantarkan TKI ke alamat masing-masing dan masih banyak lagi
(Ummuki 2013, h.199-200).

Hal serupa juga dialami Astina dan TKW lainnya dalam novel “Aku Bukan

Budak”.Para TKW juga diharuskan melewati gate berbeda dengan penumpang umum

dengan alasan akan dilakukan pendataan terlebih dahulu. Lewat gate itulah akhirnya

mereka harus singgah di Terminal Selapajang dan menjalani serangkaian proses

pemerasan.

Walaupun tidak melakukan perlawanan langsung terhadap kapitalisme

maupun negara atau pemerintah, wacana alternatif tetap berusaha ditampilkan dalam

novel, khususnya pada novel “Aku Bukan Budak”. Misalnya seperti kutipan-kutipan

berikut ini:

“Sabar ya Las. Seandainya pemerintah kita punya pemantauan yang
baik terhadap para tenaga kerjanya, setiap TKW yang bermasalah
mungkin akan terlindungi dengan baik. Kita ini seperti orang nggak
bernegara saja, ya Las…” (Triutami 2012, h.173).

Melalui narasi tersebut, penulis menyampaikan gagasannya kepada para

pembaca. Hal tersebut juga merupakan sebuah wacana alternatif berupa protes

terhadap Negara. Hal tersebut juga merupakan suatu perlawanan yang menunjukkan

bahwa tidak selamanya para TKW itu tidak berdaya.

Hubungan antara TKW dengan Majikan
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Hubungan yang terjalin antara TKW dan majikan umumnya digambarkan

sebagai hubungan yang tidak harmonis. Dalam wacana dominan yang berkembang,

para majikan seringkali mengeksploitasi para TKW yang menjadi pembantunya.

Begitu pula yang terdapat dalam kedua novel.

Uh, memangnya mereka peduli pada kami? Mau sakit kek atau sakit
pikiran, selama masih bisa bergerak tidak akan pernah dibiarkan
bersantai-santai. Badan ini bekerja bagaikan mesin, nonstop siang
malam (Ummuki 2013, h.7).

Kejadian yang hampir sama terjadi pada novel “Aku Bukan Budak”, Astina

yang kakinya terkilir tetap dipaksa bekerja untuk membersihkan rumah walaupun

sebenarnya hari itu adalah hari liburnya.

Karena posisinya yang minim kuasa inilah, para TKW seringkali mengalami

penyiksaan oleh para majikan. Penyiksaan itu tidak hanya dilakukan secara fisik,

melainkan juga psikis dan bahkan seksual. Bahkan majikan tidak mau peduli kepada

kondisi pembantunya saat itu. Yang terpenting adalah memanfaatkan keberadaan

pembantunya semaksimal mungkin, walaupun hanya untuk melakukan hal-hal sepele

sekalipun.

Aku dan Ketrin duduk di bak belakang berimpitan bersama barang-
barang bawaan. Ya Allah, benar-benar “sempurna”. Tak sepantasnya
kami duduk di bak belakang seperti ini. Bukankah ini sebuah aib jika
ada yang melihatnya? Sudah tak terhitung berapa kali aku dipaksa
duduk di bak belakang, disamakan dengan barang-barang bawaan
(Ummuki 2013, h.183).

Pada narasi tersebut bahkan digambarkan bahwa para TKW disamakan

dengan barang. Pembantu merasa tidak berdaya dengan segala bentuk perlakuan dari

majikannya itu. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang disebut dengan interpelasi,

yaitu suatu ajaran melalui mana seseorang akan ditempatkan posisinya di dalam suatu

masyarakat. Seperti kata Althusser yang dikutip oleh Mills, individu ditempatkan

sebagai subjek yang disadarkan mengenai posisinya dalam masyarakat. Manusia
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sendiri disebutkan menjadi subjek dalam dua dunia, yaitu subjek sebagai individu dan

subjek dari suatu negara atau kekuasaan (Eriyanto 2001). Althusser dalam Eriyanto

(2001, h.207) mengungkapkan: ‘Interpelasi di sini mengkonstruksi seseorang,

membentuk subjek dalam posisinya dengan masyarakat dan bagaimana seharusnya

bertindak’.

Konsep interpelasi ini berhubungan dengan gagasan Althusser yang kedua

yaitu mengenai kesadaran. Jika interpelasi merujuk pada bagaimana individu di

posisikan dalam masyarakat, kesadaran berhubungan dengan penerimaan individu

tentang posisi-posisi itu sebagai suatu kesadaran yang diterima sebagai suatu

kenyataan dan kewajaran (Eriyanto 2001).

Aku tidak banyak tanya pada majikan. Aku sadar bahwa aku hanyalah
seorang pembantu yang tidak boleh banyak tahu urusan mereka
(Ummuki 2013, h.16).

Hak sebagai manusia untuk mencari ilmu pun dirampas oleh para majikan.

Hal tersebut dirasakan oleh Astina yang sebenarnya ingin melanjutkan jenjang

pendidikan. Tapi majikannya menentang keras keinginannya tersebut.

Namun majikanku rupanya sangat tidak suka kalau pembantunya
pintar. Mereka tiba-tiba memutus kontrak kerjaku saat aku sudah
bekerja hampir dua setengah bulan. Ketika kutanya mengapa mereka
memutus kontrak kerja padahal aku tidak memiliki kesalahan apa pun.
Mereka menjawab begini: “You are domestic helper! You come to
Hongkong just looking for job, not for study!” (Triutami 2012, h.396).

Foucault menyebutkan bahwa suatu diskursus berhubungan erat dengan

kebenaran (truth), pengetahuan (knowledge), dan kekuatan/kekuasaan (power).

Diskursus mengenai pembantu ini juga demikian. Seorang majikan biasanya enggan

jika pembantunya menjadi pintar dengan banyak membaca. Karena dengan membaca

pembantu akan mengetahui tentang suatu kebenaran dan memiliki pengetahuan.

Dengan begitu, mereka memiliki kekuatan untuk melawan majikannya. Larangan
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yang diberlakukan majikan ini juga merupakan suatu usaha untuk melanggengkan

status quo mereka.

Novel “Aku Bukan Budak” juga menunjukkan adanya wacana yang

menggambarkan posisi TKW dari Indonesia dibandingkan TKW dari negara lain.

Beberapa majikan menganggap bahwa TKW dari Indonesia lebih bodoh jika

dibandingan dengan TKW dari Negara lain.

“Sorry Sir, washing a car is not my job.”
“Are you Fillipino?”
“No, I’m Indonesian, jawabku mantap”
“Ouh, it okay. Sorry.”
Ia pikir yang bisa kritis hanyalah domestic helper dari Filipina saja?
Aku, orang Indonesia, juga bisa. Tugasku di sana adalah bekerja,
bukan menjadi budak perintah dalam durasi waktu kerja yang melebihi
batas (Triutami 2012, h.363).

Cerita tersebut sekaligus juga terlihat adanya perlawanan atau resistensi yang

dilakukan oleh Astina kepada majikannya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya

seorang pembantu memiliki kuasa.

Novel juga digambarkan adanya pelecehan seksual yang dilakukan majikan

terhadap pembantunya. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa kutipan dalam novel

berikut ini:

Sampai suatu hari ia mengalami pelecehan seksual dari tuannya yang
ia sapa Abi. Karena pikirnya sedang tak ada orang di rumah, ia
bernyanyi sambil sedikit berjoget, menggoyangkan pinggulnya. Tapi ia
tiba-tiba menjerit ketika seseorang memeluknya dari belakang. …Abi
sudah telanjang bulat saat memeluk Lastri. Lastri bilang “Ada benda
keras menususk di pantat saya Teh”. Terang saja Lastri gemetar
melihat Abi, tuan yang selama ini ia hormati itu, sedang menggenggam
kemaluannya dan meminta Lastri untuk “mengerjainya” (Triutami
2012, h.170-171).

Penulisan kejadian tersebut, penulis seakan menggiring pembaca untuk

berpersepsi bahwa hasrat dari majikan laki-laki timbul setelah mendengar Sulastri

bernyanyi dan menggoyangkan pinggulnya. Seolah, kejadian itu terjadi karena



274 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 4/ NO. 1

kesalahan TKW yang menggoyangkan pinggulnya yang akhirnya menimbulkan

syahwat dari majikannya. Wacana pemerkosaan tersebut juga sejalan dengan wacana

yang ada di media massa, bahwa majikan digambarkan sering memperkosa para

TKW.

Wacana alternatif berupa perlawanan terhadap majikan juga ditampilkan oleh

kedua penulis. Misalnya saja perlwanan yang dilakukan oleh Ummuki karena merasa

kesal terhadap anak majikannya.

Baru kali ini aku membantah omongannya. Menurutku ini benar-benar
keterlaluan. Sebelumnya aku hanya diam bila disemprot seperti itu.
Kali ini aku kehilangan kesabaran. Sudah terlalu sering shalatku
diganggu oleh suara panggilan yang meneriakkan namaku. Kadang
mereka memberi perintah di tengah shalatku. Layakkah? Etiskah?
(Ummuki 2013, h.77).

Adanya perlawanan yang dilakukan oleh tokoh utama dalam novel

menunjukkan adanya sebuah kekuatan perempuan dibalik siksaan-siksaan yang

diterimanya. Hal ini juga suatu bentuk harapan agar TKW yang lainnya juga mau

melawan jika memang apa yang dilakukan majikannya sudah keterlaluan. Hal

tersebut juga sekaligus suatu bentuk himbauan secara tidak langsung agar pembaca

maupun TKW yang lain mau melawan jika ada yang berbuat sewenang-wenang pada

kita, sekaligus tidak selalu tunduk kepada relasi kuasa yang ada. Melalui

penggambaran perlawanan-perlawanan itu, penulis berusaha menghadirkan wacana

alternatif yang jarang ditampilkan di media.

Hubungan antara TKW dengan TKW

Hubungan yang terjadi antar sesama TKW, penulis novel “Aku Bukan

Budak” beberapa kali melakukan pemisahan antara ‘aku’ dan ‘mereka’. Seperti yang

ada pada kutipan novel berikut:

Karena belajar dan setoran hafalanku lancar, aku disayang oleh Lause
Antimi (Triutami 2012, h.163).
Mereka, teman-teman yang terlihat tak senang pada kesiapanku
syuting, banyak yang tidak sungguh-sungguh saat belajar dan
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menghafal…..mereka memilih ngerumpi…..Dasar orang kampung!
(Triutami 2012, h.156).

Kutipan tersebut seolah menunjukkan bahwa tokoh ‘aku’ lebih unggul

dibandingan ‘mereka’, para TKW yang lain. Tidak hanya pendeskripsian sifat,

penulis juga mendeskripsikan masalah penampilan para TKW yang lain.

Tak lama kemudian, aku melihat beberapa orang dari negaraku datang.
Sikap mereka berbeda dengan kebanyakan orang yang kulihat sedang
mengantre di sepanjang jalan antrean. Mereka terlihat norak,
kampungan. Ada yang memakai stoking hitam dipadukan dengan rok
jeans pendek, padahal ia gendutnya minta ampun. Rambutnya pun
dicat merah. Begitu kontras dengan warna kulitnya yang berwarna
hitam pekat. Seorang lagi berpakaian seperti laki-laki. (Triutami 2012,
h.219).

Pendeskripsian dengan kesan negatif juga dituliskan penulis dalam halaman

lainnya. Penulis berusaha menonjolkan siapa dirinya dan terkesan memarjinalkan

TKW yang lain. Ada pemisahan antara “aku” dan “mereka”. Kesan yang ditimbulkan

adalah timbul penggambaran yang lebih buruk terhadap kelompok “mereka”.  Hal

tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu konsekuensi

dari adanya representasi adalah adanya kelompok yang digambarkan tidak

semestinya, yaitu diperburuk (Eriyanto, 2001).

Sedangkan dalam novel “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang”, tokoh Aku

dideskripsikan sebagai tokoh yang peduli dengan temannya. Diceritakan bahwa

Hanifa memberanikan diri mengambil telur ayam yang kemudian diberikannya

kepada Nur, sahabatnya, yang dari hari ke hari dia lihat semakin kurus. Beberapa kali

tokoh Aku juga mengungkapkan bahwa yang paling penting adalah nasib sahabatnya

itu.

Namanya juga sama-sama jauh di perantauan dan jauh dari keluarga.
Sebagai teman sebangsa dan setanah air, kita harus saling membantu
dan mengingatkan (Ummuki 2013, h.29).
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Novel “Dari Tanah Haram ke Ranah Minang” lebih menonjolkan wacana normatif

(normative discourse), bahwa sebagai orang yang senasib dan sedang berada di

‘negeri orang’ mereka harus saling membantu. Hubungan antar sesama TKW dalam

novel ini digambarkan harmonis dan tanpa konflik.
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KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa ditarik dalam penelitian ini adalah TKW masih

diposisikan sebagai kaum marjinal. Wacana mengenai TKW yang ada dalam kedua

novel tersebut masih sejalan dengan wacana dominan yang ada. TKW masih

tersubordinasi oleh kapitalisme, majikan, dan bahkan sesamanya.

Walaupun sering kali ditampilkan adanya wacana dominan berupa penindasan

terhadap TKW, kedua novel juga menampilkan wacana lain berupa perlawanan yang

dilakukan TKW terhadap individu maupun kelompok yang menindasnya. TKW

digambarkan tidak lagi powerlessmelainkan bisa berpikir kritis dan melawan. Dalam

kedua novel juga disisipkan pesan-pesan agar para TKW maupun perempuan pada

umumnya agar berani. Hal ini merupakan sebuah enlightment kepada yang lain

bahwa perempuan harus berani untuk memperjuangkan harga diri dan hak-haknya.

Kedua novel ini berusah menunjukkan bahwa tidak selamanya perempuan tidak

berdaya.
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