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KeadiLan dan KeberaGaman di indonesia masa Kini

Bagaimanakah sesungguhnya yang disebut bangsa yang adil? Banyak 
orang akan menjawab bahwa bangsa yang adil adalah bangsa yang 
memperlakukan rakyatnya dengan hormat dan bermartabat. Dalam 
sebuah bangsa yang adil, kesempatan, sumber daya, hak, dan 
kewajiban diberikan secara jujur kepada setiap anggota masyarakat 
bangsa itu. Hampir semua orang setuju bahwa keadilan suatu bangsa 
bukan diukur dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan 
mereka yang kaya, kuat, dan disukai banyak orang, melainkan dari 
bagaimana  bangsa tersebut memperlakukan rakyat dan kelompok-
kelompok yang kurang beruntung, tidak memiliki kemampuan 
memimpin negara, tidak mampu mendominasi pasar, atau tidak 
mampu  mengendalikan industri. ukuran bangsa yang adil terletak 
pada bagaimana bangsa itu memperlakukan rakyatnya yang miskin, 
terpinggirkan, dan lemah. 

Keberagaman di Indonesia menciptakan tantangan tersendiri bagi 
gagasan tentang  keadilan sosial. Memperlakukan rakyat dengan 
hormat dan bermartabat bukanlah tugas yang mudah jika masing-
masing kelompok beranggapan bahwa pandangan mereka mengenai 
keadilan dan kejujuran adalah yang paling benar. Pemerintahan 
Demokrasi Terpimpin Soekarno dan kemudian dilanjutkan dengan 
Pemerintahan orde Baru Soeharto memproklamirkan Pancasila 
sebagai satu-satunya ideologi bangsa adalah demi tujuan memecahkan 
masalah kelompok-kelompok yang menuntut agar pandangan mereka 
mengenai bahasa, etnis, dan agama mendapatkan keistimewaan. 
Namun di sisi lain, ideologi-ideologi alternatif yang diklaim mewakili 
kepentingan pihak-pihak tertentu juga terus menuntut keistimewaan 
selama masa orde Baru. Sama halnya dengan yang terjadi saat ini.

Keadilan dan keberagaman sudah dipikirkan secara cermat sejak 
lama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Pada tingkat ideologi, 
konstitusi negara ini secara jelas menjamin semua warga Negara 
Indonesia mendapatkan hak yang sama sebagai anggota dari bangsa 
ini. Namun, sebagaimana pada bangsa lain, ada kesenjangan tinggi 
antara tujuan mulia hukum di Indonesia dan praktik politik dalam 
kehidupan sehari-hari. Sebagian besar sejarah politik Indonesia 
bisa dilihat sebagai perjuangan menemukan keseimbangan antara 
kekuatan visi para pendiri dengan kegagalan melawan tuntutan 
akan keberpihakan. Tantangan untuk mendamaikan keberagaman 
masyarakat dengan aspirasinya terhadap keadilan sosial masih 
menjadi tema utama dalam kehidupan politik Indonesia.

Pembangunan dan Hal yang Tak Terlihat 

Keterlibatan saya dalam pembuatan buku ini berawal ketika saya 
bekerja dalam Program Pengembangan Kecamatan (Kecamatan 
Development Program/KDP) Bank Dunia, sebuah proyek 
pengembangan daerah terpencil yang menyediakan dana hibah untuk 
masyarakat, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur 
sosial dan ekonomi, seperti jalan, air bersih, irigasi, dan lain-lain. 
Gagasan KDP berasal dari kenyataan masyarakat Indonesia yang telah  
memiliki tradisi lama dan kuat dalam perencanaan dan pengelolaan 
pembangunan. Dengan tanpa melangkahi tradisi tersebut dan agar 
badan nasional dan internasional tak bisa mendikte cara “modern” 
meningkatkan pembangunan, maka KDP membuat sebuah kerangka 
kerja bagi masyarakat di mana mereka dapat menentukan prioritas 
mereka sendiri, mengelola dana untuk perkembangan mereka 

sendiri, dan untuk bertanggung jawab atas kualitas dari hasil usaha 
mereka sendiri. 

Pada akhir tahun 2006 KDP digantikan dengan PNPM atau Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang lebih meningkat 
dari program sebelumnya karena mencakup seluruh Indonesia. 
Program yang lebih luas ini merupakan bagian utama dari strategi 
menurunkan tingkat kemiskinan di seluruh Indonesia. Saat ini, PNPM 
mencakup lebih dari 60.000 desa di seluruh Indonesia.

Tetapi mengapa program pembangunan mengarahkan kita pada 
pertanyaan tentang  keadilan sosial? Secara tradisional, pembangunan 
selalu menyangkut soal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, 
bukan menyangkut masalah hak dan keadilan. Paling jauh pernah 
ada upaya sporadis yang memasukkan hak sosial dan ekonomi 
dalam upaya mendefinisikan ulang arti pembangunan. Namun pada 
umumnya para praktisi pembangunan bekerja dalam konteks di mana 
pembangunan dipandang sebagai suatu hal yang bersifat netral dan 
tidak dipengaruhi oleh masalah-masalah hak dan keadilan, dengan 
cara yang paling abstrak. Garis tebal yang memisahkan kedua hal 
tersebut berperan sebagai tameng dalam melindungi program-
program pembangunan dari tuduhan politisasi serta gangguan lain 
yang tidak diinginkan. Namun, pada praktiknya, garis batas antara 
kedua hal tersebut lebih kabur daripada apa yang diakui oleh para 
praktisi dari kedua belah pihak. Sering kali upaya mengedepankan 
“yang terbaik bagi sebanyak-banyaknya orang” yang ditempuh 
dengan reformasi kebijakan dan proyek-proyek pembangunan harus 
berbenturan dengan hak-hak dasar masyarakat, terutama mereka 
yang miskin. walaupun pernah ada upaya mendamaikan konflik 
antara keduanya, ketegangan antara pembangunan dan keadilan 
masih tetap ada. 

 PNPM adalah sebuah program yang bertujuan baik, yaitu 
menyatukan kembali proyek-proyek pembangunan dengan prioritas 
masyarakat. Tujuan proyek ini adalah untuk membantu warga 
desa miskin di seluruh Indonesia menjadi tokoh utama dalam 
pembangunan, ketimbang  hanya menjadi penonton yang mengamati 
orang lain memutuskan apakah warga desa lebih membutuhkan 
sekolah daripada jalan, atau lebih membutuhkan klinik daripada air 
minum. Dengan memberikan dana hibah yang dapat mereka gunakan 
sendiri serta bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas teknik dan 
perencanaan, kami berharap PNPM dapat membalikkan sejarah 
perencanaan pembangunan yang bersifat top-down. Kami berharap  
dapat mengikutsertakan warga desa dalam gerakan reformasi 
nasional, dengan mendorong partisipasi demokratis mereka dalam 
membuat keputusan yang akan berpengaruh dalam meningkatkan 
kualitas hidup mereka sehari-hari.

Secara garis besar, PNPM dapat dikatakan berhasil. warga desa 
menyukai program ini. Mereka sering mengatakan bahwa ini adalah 
salah satu dari sedikit program yang memberikan kesempatan bagi 
warga desa untuk ikut mengatur pembangunan. Berbagai evaluasi 
menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak yang baik dan 
konkret dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan 
penghasilan keluarga.

Tetapi, tidak semua warga merasakan hal yang sama. Kesan 
pertama, ada sesuatu yang kurang beres saat kunjungan saya ke 
Aceh pada masa DoM. Sewaktu saya sedang duduk di depan sebuah 
masjid di sebuah desa kecil di Kabupaten Pidie, sekelompok janda 
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mengeluhkan pemerintah yang sepertinya tidak mengikutsertakan 
mereka dalam program-programnya, bahkan dalam program-
program yang seharusnya bisa dinikmati manfaatnya oleh semua 
orang. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa para janda, 
betapapun miskinnya atau membutuhkannya, mereka tidak pernah 
diundang dalam rapat warga di mana berbagai prioritas proyek PNPM 
dilaksanakan. Sewaktu hal ini dipertanyakan, seorang kepala desa 
mengatakan bahwa tidak ada yang salah karena di desanya tidak 
ada janda miskin. Ia mengatakan para janda diurus dengan baik oleh 
keluarga suami. Kepala desa yang kebanyakan adalah laki-laki tidak 
melihat kenyataan bahwa para janda dan anak-anak itu sangatlah 
miskin. Para janda menjadi tidak terlihat dan tidak punya suara.

Ada sejumlah besar perorangan dan kelompok masyarakat yang 
hidup pada garis batas atau ruang-ruang kosong di antara struktur 
formal desa maupun kota. Tidaklah mengherankan, jika orang-orang 
ini membentuk komunitasnya sendiri, sering disertai dengan budaya 
mereka sendiri yang unik, bahasa, dan kode perilaku sosial yang 
berbeda. Sebagaimana tampak pada cerita-cerita yang ada dalam 
buku ini, orang-orang tersebut adalah orang yang lepas dari kesulitan. 
Mereka beradaptasi, mereka menghadapi masalah, dan kemudian 
melanjutkan hidup mereka masing-masing. walau mungkin kami 
kurang melakukan banyak hal dalam membantu mereka, namun 
setidaknya program ini tidak membuat mereka makin terpinggir. 

Meskipun begitu, kami tetap merasa gelisah. Bisakah kami 
merasa lega dengan keberhasilan PNPM saat di sisi lain jelas 
terlihat semua orang miskin di Indonesia tidak bisa ikut dalam 
proses politik hanya karena satu dan lain hal mereka terpaksa hidup 
di masyarakat pinggiran? 

Tentu saja tidak. Anggapan bahwa, “pada umumnya, program ini 
berjalan dengan baik” sama sekali tidak dapat diterima. Tidak dapat 
juga menjadi justifikasi bagi kekurangan yang ada pada program ini. 
Namun demikian, pada pihak lain, salah juga apabila terburu-buru 
mengambil tindakan tanpa diketahui sebelumnya apa yang ingin 
kita capai, siapa yang ingin kita jangkau, dan bagaimana kita akan 
membantu mereka, juga bukanlah suatu strategi yang baik. 

Sebagai pedoman umum, pembangunan sosial mencapai tingkat 
keberhasilan apabila  pembangunan itu memperhatikan realitas yang 
sebenarnya terjadi di lapangan. Memahami bentangan organisasi 
sosial dan mengeksplorasi konturnya berarti menyempatkan diri 
untuk duduk dan berbicara dengan banyak orang, mencoba mengerti 
pandangan mereka tentang dunia dan bagaimana mereka melihat 
tempat mereka di dalamnya. Buku ini merupakan hasil  eksplorasi 
pertama untuk mengetahui siapakah sebenarnya mereka yang tak 
terlihat ini, sekaligus untuk bertukar pikiran dengan mereka mengenai 
cara terbaik mengatasi masalah pembangunan dan perubahan serta 
efeknya bagi mereka. Buku ini adalah sebuah prolog.

Prioritas baru: membangun Lembaga yang demokratis  

Negara yang sangat miskin seperti saat Indonesia baru merdeka 
memang harus memikirkan tentang “hal terbaik bagi sebanyak-
banyaknya orang”. Memberikan pelayanan yang paling mendasar, 
seperti penyediaan air bersih, perawatan kesehatan, pendidikan 
dasar kepada banyak masyarakat miskin memang penting dijadikan 
prioritas utama ketika banyak orang mendapatkan semua hal itu 

dalam jumlah yang hanya sedikit.
Tapi Indonesia bukan lagi negara yang miskin. Sebuah kebijakan 

politik yang menitikberatkan pembangunan ekonomi sebagai 
prioritas negara yang paling utama sudah digantikan dengan tugas 
utama lain dalam membangun negara demokrasi. Pandangan yang 
menyatakan bahwa ada dinding pemisah antara pembangunan 
dengan masalah-masalah politik dan hak-hak sipil sangatlah tidak 
meyakinkan. Di Indonesia saat ini, semakin terlihat jelas bahwa 
batasan tersebut hanyalah sebuah mitos yang bukannya membantu, 
tapi justru menghambat pembangunan. Seperti yang pernah ditulis 
oleh ekonom pemenang Nobel Amartya Sen , pembangunan dan 
keadilan dalam masyarakat yang demokratis akan terjadi saat rakyat 
sama-sama terlibat secara seimbang dalam diskusi publik dan dapat 
menggunakan kapabilitas individualnya di arena sosial. Maka, tujuan 
mendasar pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi yang 
memungkinkan masyarakat bisa terlihat dan suara mereka bisa 
didengar.

Perubahan apakah yang dibutuhkan dalam memandang 
pembangunan jika kita ingin membuat isu-isu tentang hak dan 
keadilan menjadi konsep inti yang mengatur pembangunan, dan 
bukan hanya sekedar impian yang bagus dibicarakan, namun  tak ada 
pengaruhnya bagi praktek kehidupan sehari-hari? Banyak elemen baik 
yang sebenarnya sudah ada di Indonesia, bahkan jika hal ini belum 
dipraktikkan dengan maksimal dan tepat sesuai potensi mereka. 
Berbagai pasal dalam konstitusi Indonesia, contohnya, menyatakan 
bahwa frasa pembangunan merupakan jaminan nasional bagi 
setiap warga negara, bukan melulu merupakan masalah ekonomi 
dan pertumbuhan bagi mereka yang mendapatkan manfaat terbaik. 
Transformasi politik Indonesia pada dekade terakhir juga mengubah 
cara masyarakat dalam mengungkapkan apa yang mereka inginkan 
dari pembangunan. Dan generasi terbaru kini dari program-program 
pemberantasan kemiskinan berbasis masyarakat, seperti PNPM, 
untuk pertama kalinya memberikan ruang politik bagi masyarakat 
menjadi mitra aktif dalam proses pembangunan, ketimbang sekedar 
penerima manfaat pasif yang hanya menonton dan menunggu 
sementara inisiatif pembangunan dilaksanakan atas nama mereka.

Buku ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang lebih 
ringkas lebih dibutuhkan daripada program pembangunan skala besar 
seperti di masa lalu. Jika ada pesan konsisten yang muncul melalui 
cerita-cerita dalam buku ini, pesan tersebut adalah rakyat tidak hanya 
bisa tinggal diam dan mengeluhkan program pembangunan yang 
belum menjangkau mereka. Mereka punya cara pandang mereka 
sendiri, pemikiran mereka sendiri dalam memilih sesuatu, juga cara 
pendekatan sendiri dalam mengatur diri sendiri. 

Pembangunan perlu bergerak lebih jauh dari apa yang disebut 
oleh James Scott sebagai “Modernisme Tinggi”—sebuah model yang 
membawa kemajuan kepada rakyat yang miskin dan terbelakang 
melalui proyek skala besar yang direncanakan di ibukota nasional 
dan internasional, yang pelaksanaannya seperti karpet-karpet rakasa 
yang dibentangkan ke seluruh penjuru negeri. Indonesia adalah 
negara yang terlalu kompleks untuk model tersebut. Kebutuhan 
investasi yang besar akan selalu ada, namun kini investasi tersebut 
harus dibarengi dengan program-program yang sesuai dengan politik 
demokrasi Indonesia, dengan sumber daya ekonomi yang memberikan 
ruang lebih bagi beragam kelompok lokal untuk bekerja secara efektif 
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sebagai mitra dengan menggunakan sumber daya, kecakapan, dan 
bakat berorganisasi yang mereka miliki.

Para pahlawan dalam buku ini kebanyakan adalah organisasi 
kecil dan individu yang bekerjasama dengan rakyat miskin. Tetapi, 
pembangunan di Indonesia yang berfokus pada sistem besar 
pemerintahan dan perlawanan terhadap pihak luar, belum memberi 
tempat yang tepat bagi organisasi-organisasi tersebut. Alat dan 
mekanisme yang memungkinkan mereka untuk bermitra dengan 
program pembangunan formal juga tidak ada. Bagi sebagian besar 
organisasi akar-rumput, bekerja sama secara langsung dengan 
program pembangunan itu ibarat menjalani pernikahan dini 
dengan “ciuman yang mematikan”, bukan permulaan akan sebuah 
“pernikahan yang bahagia”. Maya, Nani, dan Leli serta banyak 
pahlawan-pahlawan lain yang kita temui dalam buku ini telah bekerja 
sama dengan komunitas mereka melalui lembaga kecil yang anggaran 
dananya sangat tipis atau sebagai perorangan yang tidak punya 
modal apa-apa. Belum ada pengakuan sosial bagi peran yang tak 
ternilai dari orang-orang ini. Sering kali, mereka berkarya saja tanpa 
memperhatikan ada-tidaknya program pembangunan. Pertentangan 
pemerintah terhadap aktor-aktor swadaya masyarakat perlahan-
lahan mulai melunak. Namun, bimbingan yang lebih konsisten di 
seluruh birokrasi yang ada di jajaran pemerintahan, akan membuat 
kemitraan berkembang lebih efektif, terutama di wilayah yang telah 
dijelaskan di dalam buku ini.

     
nilai dan Pembangunan: Haruskan masyarakat Peduli?

Mereka Yang Tak Terlihat adalah sebuah tantangan bagi Indonesia. 
Indonesia saat ini diwarnai oleh demokrasi yang terus hidup, 
ekonomi yang terus bertumbuh, dibarengi munculnya pusat-pusat 
perbelanjaan termodern di dunia. Akan tetapi, ada harga yang 
harus dibayar Indonesia atas ketergesaan terhadap modernitas dan 
rangkulannya terhadap kekayaan materi itu.

Bangsa Indonesia sudah memenuhi visi para pendirinya. Semakin 
sulit menganggap Indonesia sebagai negara miskin. walaupun 
kemiskinan tetap ada, namun cara-cara mengatasinya sudah makin 
dipahami para pemimpin negara ini. Masalah kemiskinan saat ini 
lebih pada bagaimana meningkatkan distribusi dan mengembangkan 
akses yang lebih baik. Kemiskinan bukan lagi merupakan momok 
yang menghantui yang membuat negara khawatir akan terjadi 
kelaparan massal jika hujan terlambat turun. untuk pertama 
kalinya di Indonesia, kemiskinan bukan lagi soal apakah ada cukup 
makanan, melainkan soal apakah penduduk Indonesia mendapatkan 
makanan yang baik.

Namun, apabila yang menyatukan Indonesia bukan lagi menyangkut 
perjuangan menuju kemerdekaan, baik dari Belanda maupun dari 
kelaparan, maka semakin tidak jelaslah apa yang sebenarnya 
menyatukan negara ini. Sampai batas tertentu, para pemimpin 
Indonesia masih menawarkan janji peningkatan kesejahteraan materi 
sebagai visi memajukan negara ini. Karena alasan inilah, sebagian 
besar diskusi mengenai kebijakan publik di Indonesia berbicara 
mengenai bagaimana meningkatkan pertumbuhan, mendorong 
majunya pengusaha, dan membentuk pasar-pasar baru. Kepentingan 
pribadi yang tercerahkan dan pencapaian keuntungan yang tak 
terbelenggu dapat merusak lingkungan alam dan sosial Indonesia. 

Sejumlah besar orang ditinggalkan dan tidak merasakan manfaat 
dari transformasi besar di Indonesia. Banyak yang mengalaminya 
bukan karena kesalahan mereka sendiri. Terlalu sering kebijakan 
pembangunan menyatakan kepada mereka, tidak lebih dari sekedar 
“menyingkirlah!” rasa tidak aman dan ketidakadilan dalam pembagian 
manfaat, yang tidak disertai dengan visi yang dapat menyatukan 
bangsa, sering menjadi penyebab ketidakstabilan, terutama ketika 
cerita tentang pertumbuhan ekonomi yang tidak berubah tiba-tiba 
dikejutkan dengan situasi ekonomi yang berbalik secara mendadak.

orang yang terdorong ke luar dari batas penglihatan sebenarnya 
tidak benar-benar menghilang. Kurangnya visi Indonesia yang hanya 
mengejar pertumbuhan tanpa henti telah menyebabkan negara ini 
menjadi rentan terhadap banyaknya ideologi intoleransi yang, karena 
kekakuannya, memberi ruang alternatif bagi anggota masyarakat 
melihat dunia lebih dari sekedar melakukan analisis biaya-manfaat 
untuk kebijakan-kebijakan sosial. Indonesia mempunyai tradisi yang 
lebih dalam dan lebih kaya dari kedua ekstrem tersebut.

Mereka Yang Tak Terlihat mengajarkan kepada kita bahwa banyak 
yang dapat dipelajari dengan melihat lebih dekat nilai-nilai yang ada 
dalam masyarakat Indonesia. Memang tersurat banyak kekejaman, 
kemalangan, dan tragedi, dalam buku ini. Tapi, dalam setiap cerita 
tentang penolakan, ada pula cerita tentang penerimaan. untuk 
setiap kekejaman yang mengejutkan, ada tindakan kebaikan 
rohaniah. untuk setiap petaka saat kelahiran atau karena penyakit, 
ada kelompok masyarakat yang dengan senang hati akan menerima 
kehadiran bayi baru.

Dalam etnografinya yang indah dan penuh kasih tentang Banyuwangi 
di Jawa Barat, antropolog Andrew Beatty  menunjukkan bahwa budaya 
toleransi tidak datang dengan sendirinya. Melalui banyak ritual, 
warga desa berusaha keras agar penerimaan akan perbedaan yang 
ada tetap menjadi pusat dari pendekatan mereka terhadap kehidupan 
sosial; penggunaan bahasa dan simbol-simbol lain dapat dipakai 
untuk mendorong debat publik; rasa ingin tahu tentang orang lain 
dapat dipakai sebagai cara pandang terhadap dunia; dan kekukuhan 
bahwa setiap warga desa mempunyai kewenangan dapat dipakai 
untuk menentukan jalan mana yang akan mereka tempuh. Ia juga 
mengatakan bahwa budaya toleransi juga rapuh. Di bawah tekanan 
modernisasi, budaya ini bisa rusak dan hancur.

Hilangnya masyarakat dan nilai-nilai yang masih dapat ditemukan 
di seluruh Indonesia bukanlah takdir yang sudah ditentukan 
sebelumnya. Jangan sampai pembangunan menjadi alat yang 
malah menghancurkan. Tantangan bagi negara ini bukanlah 
mempertahankan kehidupan desa supaya menjadi seperti fosil yang 
melekat di atas permukaan batu. Akan tetapi, kita harus memikirkan 
bagaimana nilai-nilai toleransi, keterbukaan, dan penyertaan yang 
kita lihat dalam kisah-kisah Mereka Yang Tak Terlihat bisa menjadi 
wacana nasional dalam mewujudkan Indonesia yang adil.

	 	 	 	 											Scott	GuGGenheim     





Setiap insan memiliki kekerabatan dalam biduk kebenaran
Masing-masing berhubungan sama dalam asal muasal

Tatkala salah satu dari kita dipagut nyeri nasib 
Tak mungkin kita akan tetap merasa nyaman

Andaikan kau bergeming dan tak mampu rasakan kepedihan orang lain
Engkau tak layak menyandang nama sebagai manusia

Sheikh Sa’adi Shirazi (m. 1293 SM)
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Banda Aceh dan Takengon, Nanggroe Aceh Darussalam

KeTunadaKsaan: aKses dan KesemPaTan

Ketika orang dengan kemampuan fisik 
yang berbeda-beda mendapatkan fasilitas 
yang dapat membantu mereka dalam 
bermasyarakat, keterbatasan mereka akan 
berkurang.

Pada tanggal 26 Desember 2004, bencana paling mematikan, tsunami, terjadi dan menewaskan 
hampir seperempat juta orang di tiga belas negara dalam waktu kurang dari setengah jam. Lebih 
dari setengah jumlah korban meninggal di Aceh. Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia 
yang selama berpuluh-puluh tahun terisolasi karena adanya konflik berkepanjangan antara 
gerakan separatis lokal dan kelompok militer Indonesia. Saat terjadi bencana tsunami, lebih dari 
lima ratus ribu rumah penduduk hancur ditelan ombak. Sekelompok besar masyarakat seperti 
hilang dari peta bumi, ikut lenyap bersama ombak tersebut.

Proyek rekonstruksi yang terbesar dalam sejarah terjadi setelah hancurnya banyak 
kota dan desa di Aceh, serta sejumlah besar penduduk yang terpaksa mengungsi. Dengan 
berbagai semboyan seperti “Membangun Kembali yang Lebih Baik” dan juga ketersediaan 
dana bantuan yang sangat besar, banyak badan pembangunan dan organisasi lain terlibat 
dalam rekayasa sosial untuk membangun kembali daerah tersebut. Lembaga internasional, 
seperti Handicap International, salah satu organisasi yang terlibat dalam pembangunan 
kembali wilayah Aceh, melobi agar fasilitas umum seperti tempat pertemuan, sekolah, 
dan masjid didirikan dengan prinsip ‘desain universal’, di mana bangunan-bangunan 
tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan “masyarakat dari semua tingkat usia, ukuran, 
dan kemampuan”, termasuk bisa memenuhi kebutuhan orang cacat.

Menurut perkiraan wHo, 10% dari jumlah populasi dunia menyandang tuna daksa. 
Berdasarkan survai nasional pada tahun 2000, terdapat 1,5 juta penyandang cacat di 
seluruh Indonesia. Jumlah ini kurang lebih sama dengan 1% dari populasi di Indonesia. 
Terdapat sejumlah faktor yang mungkin menyebabkan ketidakakuratan pada angka jumlah 
orang cacat yang dilaporkan dalam penelitian. Antara lain adalah banyaknya orang cacat 
yang tidak diketahui keberadaannya oleh masyarakat. Mereka tidak mempunyai pekerjaan, 
tidak diikutsertakan dalam kegiatan bermasyarakat, terpaksa tinggal di dalam rumah, 
atau sama sekali tidak mempunyai identitas resmi dari pemerintah.

Di Indonesia orang cacat sering kali tidak diikutsertakan dalam kegiatan bermasyarakat 
karena kurangnya fasilitas yang dapat mendukung partisipasi mereka. Banyak orang 
yang cacat tubuh tidak bisa bersekolah. Karena tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang 
sesuai, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kesempatan untuk bekerja di 
berbagai perusahaan, pabrik, dan tempat kerja lain menjadi terbatas. orang dengan cacat 
tubuh menjadi miskin karena tidak adanya fasilitas yang dapat mememenuhi kebutuhan 
mereka untuk bekerja. Banyak orang memandang sebelah mata kepada mereka yang 
menggunakan kursi roda atau kruk dan beranggapan bahwa mereka miskin karena mereka 
tidak bisa bekerja. Karena orang cacat dianggap tidak bisa melakukan pekerjaan yang 
berarti, membangun fasilitas khusus untuk mereka dianggap sesuatu yang percuma.

Jika orang tidak bisa meninggalkan rumah, maka mereka tidak akan bisa memanfaatkan 
fasilitas umum. Jika orang yang menggunakan kursi roda tidak bisa pergi ke taman, pusat 
perbelanjaan, atau hotel karena tidak ada titian khusus bagi mereka di tempat-tempat 
tersebut, maka mereka tidak akan terlihat secara umum. Karena secara umum mereka 
tidak terlihat, maka orang-orang pun tidak akan bisa melihat mereka. Jika masyarakat luas 
tidak mampu melihat mereka yang mempunyai kemampuan fisik berbeda ini, maka akan 
ada anggapan bahwa orang-orang tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Masyarakat 
luas akhirnya tak mampu melihat apa pun. orang-orang yang cacat menjadi tidak mampu 
melakukan berbagai hal karena tidak adanya fasilitas yang mendukung. Mereka menjadi 
orang-orang yang tidak terlihat.

Konsep akses universal mempunyai prinsip dasar seperti ini, ketika fasilitas yang layak 
tersedia bagi orang-orang dengan kemampuan fisik yang berbeda-beda, maka keterbatasan 
orang tersebut dalam melakukan berbagai aktivitas menjadi hilang atau berkurang; ketika 
keterbatasan seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas dihilangkan atau berkurang, 
maka mereka tidak lagi menjadi cacat, karena itu mereka dapat ikut serta dalam berbagai 
kegiatan di masyarakat tempat mereka tinggal.

Beberapa usaha rekonstruksi skala besar di Aceh dilakukan dengan memperhatikan 
permintaan atas akses universal yang diajukan oleh berbagai organisasi. Sebagai contoh, 
uNICEF membangun kembali 300 sekolah dan memperbaiki 200 sekolah yang rusak. 
Sekolah-sekolah tersebut dibangun dengan prinsip akses universal dengan maksud 
agar dapat dijangkau oleh siswa-siswa dengan cacat tubuh. Lembaga internasional PBB 
di bawah uNDP (The united Nations Development Program) juga berjanji membantu 
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pembangunan 400 rumah yang didesain secara khusus agar dapat dijangkau oleh orang 
dengan cacat tubuh.

Sejumlah bangunan umum seperti Masjid oman dan Taman Sari juga didesain dan 
dibangun menggunakan prinsip akses universal. Lembaga Handicap International 
melibatkan sejumlah arsitek dan mahasiswa arsitektur dari universitas setempat dalam 
proses perancangan dan pembangunan bangunan-bangunan tersebut. Dengan ikut serta 
dalam proyek itu, mereka menjadi sadar adanya sedikit penyesuaian terhadap desain 
dan konstruksi sebuah bangunan dapat memberikan akses lebih baik bagi orang dengan 
berbagai kemampuan fisik yang berbeda.

Mendirikan bangunan dan fasilitas yang dapat dijangkau oleh semua orang dengan 
kemampuan yang berbeda saja tidaklah cukup. orang yang pernah tersingkir dari kegiatan 
bermasyarakat sering kali membutuhkan bantuan, bimbingan, dan arahan tentang 
bagaimana menggunakan fasilitas yang ada dan agar mereka dapat mencapai yang 
terbaik, sesuai kemampuan mereka.

Handicap International dan beberapa organisasi lain yang memperjuangkan nasib 
banyak orang dengan kemampuan fisik berbeda di wilayah Aceh mengusahakan 
penggunaan kursi roda dan kaki palsu bagi orang-orang yang membutuhkan di beberapa 
kabupaten. Handicap International juga ikut serta dalam program pelatihan dan program 
pemberdayaan ekonomi. Berkat program-program tersebut, banyak orang yang kualitas 
hidupnya menjadi berubah, terutama mereka yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan. 
Program-program ini juga berhasil mengubah pandangan masyarakat tentang orang-
orang yang memiliki kemampuan fisik berbeda. Dengan semakin banyaknya orang 
menyadari bahwa orang yang memiliki kemampuan fisik berbeda juga dapat memberikan 
kontribusi terhadap masyarakat, maka lebih banyak lagi anggota masyarakat yang akan 
membantu mereka untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi. 



Mereka Yang Tak Terlihat16

nurbaidarmi

“Tiga bulan belakangan ini aku tidak mengajar 
di sekolah. Pengurus desa sedang memperbaiki 
jalanan di depan rumahku. mereka menaruh 
batu-batu agar jalanannya tidak cepat rusak. 
Tapi dengan begitu aku tidak bisa pergi ke 
sekolah dengan kursi roda lagi.”

Aku lumpuh. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa lumpuh. waktu aku sekolah dulu, aku suka 
sekali olahraga. Aku dulu anak perempuan yang paling kuat di kelas. Aku suka sekali lari dan 
ikut perlombaan olah raga di sekolah. Suatu ketika, aku jatuh dan terluka, tapi aku tidak ingat 
bagaimana kejadiannya. waktu aku umur empat belas tahun, tiba-tiba punggungku terasa 
sangat sakit. Lalu aku demam tinggi. Setelah itu, aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Aku 
juga tidak bisa merasakan apa-apa di kakiku. Kakiku seperti sudah mati.

Ayah membawaku ke rumah sakit di Banda Aceh. Di sana aku tinggal selama tujuh hari, 
tapi dokter tidak tahu kenapa aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Lalu aku dikirim ke 
rumah sakit di Medan, di sana rumah sakitnya lebih baik. Aku tinggal selama lima belas 
hari di rumah sakit di Medan. waktu aku di rumah sakit, aku sempat mendengar perawat 
bilang, “Dia cantik ya, tapi sayang kakinya lumpuh”. Dari situlah aku tahu bahwa tulang 
belakangku patah.

Aku hampir gila. Aku membentak-bentak ayahku dan bilang kepadanya apa yang 
kudengar dari si Perawat. Aku ingat, aku bilang kepada Ayah bahwa perawat itu bohong. 
Aku tidak mau bicara dengan siapa pun. Ayahku menyarankan untuk memakai kursi roda, 
tapi aku tidak mau. Aku benci Ayah karena dengan menyarankan memakai kursi roda, ia 
menganggap aku benar-benar pincang.

Bertahun-tahun aku tidak pakai kursi roda. Aku mulai pakai kursi roda sekitar tahun 
1990. Sebelumnya, aku hanya bisa berbaring di kasur di dalam kamarku. Aku bahkan jadi 
sering ngompol karena tidak bisa mengatur kapan aku kencing. Itu kan sangat memalukan. 
Aku harus ganti baju sampai sepuluh kali dalam sehari karena basah. Masih ada lagi hal 
buruk yang terjadi karena aku pincang. Daging di kakiku lama kelamaan mulai menipis. 
Yang tersisa hanya kulit dan tulang, jadi aku bisa merasakan tulangku bergesekan dengan 
kasur. Seluruh badanku terasa nyeri. Terkadang, aku juga sakit karena kulitku terinfeksi.

Hal lain yang menjijikkan adalah tikus dan serangga yang suka menggerogoti kakiku. 
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walaupun kakiku sudah dibungkus dengan kain, hewan-hewan itu masih tetap bisa 
menggigiti kakiku. Sekarang pun, aku harus tetap menjaga kakiku supaya tidak digigiti 
tikus dan serangga.

Ayahku bercerita tentang sekolah khusus di Banda Aceh. Ayah bilang, itu sekolah khusus 
untuk anak cacat. Aku tidak mau sekolah di situ. Aku malu kalau nanti aku sampai ngompol 
di depan orang banyak di sekolah. waktu itu, aku belum tahu kalau ngompol adalah salah 
satu masalah yang dihadapi banyak orang lumpuh. Tidak ada yang memberitahu soal itu. 
Jadi, aku tidak mau sekolah. Aku terus sembunyi di dalam kamarku.

Aku suka sekali mendengarkan radio. Hampir setiap saat aku mendengarkan radio. Aku 
juga suka membaca. Semua yang ada di rumah aku baca: majalah, buku, koran. Aku paling 
suka membaca tentang orang cacat/tuna daksa yang berhasil dalam banyak hal. Sayangnya, 
tidak pernah ada informasi yang lengkap mengenai tuna daksa. Aku tidak punya teman yang 
tuna daksa. Aku juga tidak pernah keluar rumah. Kadang-kadang saja aku membaca artikel 
di koran tentang orang yang pakai kursi roda.  

Perlahan-lahan aku mulai menerima keadaanku yang sebenarnya. Tahun 1990 aku setuju 
untuk dibelikan kursi roda oleh ayahku. Sayang, di depan rumahku tidak ada jalan setapak, 
jadi aku tetap tidak bisa ke mana-mana. Aku hanya bisa duduk di depan rumah. Kadang, 
teman-teman dan saudaraku datang menengokku. Aku senang bisa bertemu dengan orang-
orang lain lagi. Aku mulai belajar menggambar sendiri. Karena banyak waktu luang, aku 
mengisi waktuku dengan menggambar. Anak-anak kecil di sekitar rumah senang melihat 
aku menggambar dan selalu meminta agar aku menggambar sesuatu untuk mereka.

Banyak sekali perubahan sejak terjadi tsunami. Banyak lembaga non-pemerintah dan 
badan bantuan luar negeri yang datang ke Banda Aceh. waktu Kakakku kerja di kota, 
seseorang memberitahu Kakakku tentang Handicap International. Mereka memberikan 
bantuan kursi roda ke orang-orang yang membutuhkan. Sejujurnya aku merasa curiga 
pada mulanya. Aku orang Aceh, orang Muslim. Aku tidak mau meminta bantuan dari 
lembaga non-pemerintah asing. Aku takut mereka akan menyuruhku menjadi orang 
Kristen kalau aku terima bantuan mereka. Tapi Kakakku meyakinkan aku bahwa mereka 
tidak seperti itu.

Ada beberapa orang dari organisasi itu yang datang menemuiku. Aku ditanyai dengan 
banyak pertanyaan. Mereka tanya apa tujuan hidupku. Mereka juga tanya apa yang akan 
kulakukan kalau aku sudah mendapatkan kursi roda. Aku diwawancara sampai lebih dari 
enam kali. Ibuku bingung dan bertanya padaku, “Kenapa mereka tak langsung kasih kursi 
roda? Kenapa mereka malah kasih banyak pertanyaan?”

Kanan
Potret diri oleh nurbaidarmi.

Halaman selanjutnya
sebelum ada “perbaikan” jalan nurbaidarmi bisa 
pergi bekerja di kelompok bermain anak.
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Menurut petugas dari Handicap International, tujuan mereka memberiku kursi roda 
adalah agar aku bisa lebih bebas bergerak dan melakukan berbagai hal yang tadinya 
tidak bisa kulakukan. Mereka ingin tahu keadaan rumahku dan apa saja yang kulakukan 
di rumah. Mereka bilang kalau ada sejumlah dana yang bisa dipakai untuk membuat 
rumahku lebih mudah didatangi. Mereka ingin tahu apakah aku butuh jalan ke kamar 
mandi yang lebih baik. Mereka menyarankan agar lantainya dibuat lebih rata dan pintunya 
dibuat lebih lebar. Aku bilang pada mereka bahwa yang lebih penting buatku adalah tempat 
untuk mencuci bajuku sendiri.

Ibuku sudah tambah tua. Dia terlalu tua, kasihan kalau harus selalu mencuci baju 
yang kena ompolku. Ibu pernah jatuh waktu dia sedang membawa baju kotorku. Aku 
merasa sangat bersalah karena aku tidak bisa membantunya berdiri. Kalau ada dana 
untuk membangun kembali rumahku, aku ingin ada tempat untuk mencuci bajuku 
sendiri. Aku diminta menggambar tentang hal yang kuinginkan. Setelah itu, mereka 
memberi saran agar lebih praktis. Akhirnya, mereka membuatkan bak air rendah di luar 
kamarku dengan lantai dari semen dan jalan setapak supaya aku bisa keluar rumah 
sendiri dengan kursi rodaku. 

Petugas dari organisasi itu memintaku untuk memikirkan apa yang akan kulakukan 
kalau aku sudah mendapatkan kursi roda. Mereka menanyakan apa aku pernah berpikir 
untuk mencari kerja. Ha ha ha, aku hanya tertawa karena tidak ada orang yang mau 
memberi kesempatan kerja pada perempuan berkursi roda. Mereka memang hanya 
memintaku untuk membayangkan saja bahwa aku bisa melakukan apa saja yang kumau. 
Aku hanya menganggapnya angin lalu. Aku bilang pada mereka bahwa aku suka bermain 
dengan anak-anak dan aku suka menggambar. Jadi kukatakan pada mereka, aku ingin 
jadi guru.

Mereka memberitahu tentang kursus untuk pendidikan anak usia dini yang diadakan 
oleh uNESCo. Kursus itu lamanya dua puluh lima hari. Aku masih berpikir aku tidak bisa 
ikut kursus itu karena aku takut kalau nanti ngompol di depan orang lain. Lalu mereka 
memberitahuku bahwa ada popok untuk orang lumpuh. Mereka bersedia memberiku 
popok itu kalau yang kutakutkan hanyalah ngompol di depan umum. Di kelas kursus itu, 
hanya akulah satu-satunya yang tuna daksa.

Di kampungku ada kelompok bermain, kira-kira seratus meter jaraknya dari 
rumahku. Setelah menyelesaikan kursus, aku mulai bekerja sebagai guru sukarela. 
Aku tidak digaji, walaupun kadang aku diberi uang oleh pengurus sekolah atau dari 
orangtua murid. Anak-anak di sekolah itu suka padaku. Aku suka menggambar dan 
membuat cerita tentang gambarku. Aku bacakan ceritanya untuk anak-anak. Ceritaku 
tidak pernah diterbitkan, hanya kuberikan kepada anak-anak di sekitar rumahku karena 
mereka selalu minta padaku.

Tiga bulan belakangan ini, aku tidak mengajar di sekolah. Pengurus desa sedang 
memperbaiki jalanan di depan rumahku. Mereka menaruh batu-batu agar jalanannya tidak 
cepat rusak. Tapi dengan begitu aku tidak bisa pergi ke sekolah dengan kursi roda lagi.

Apa mereka bisa membuat jalur khusus untukku sepanjang jalanan ini? Hahaha! Aku 
malu untuk minta dibuatkan jalur khusus. Masa mereka harus repot-repot cuma untukku? 
Memang ongkosnya tidak terlalu mahal. Sebenarnya bisa saja mereka menyisakan tempat, 
sedikit, yang tidak diberi batu di jalanan itu.

Aku belum pernah datang ke rapat perencanaan desa. Aku harus digotong kalau mau 
datang ke rapat. Lagipula aku malu kalau harus bicara dengan Kepala Desa dan minta 
bantuan khusus. Kepala Sekolah dan guru-guru lain juga sepertinya tidak mengerti tentang 
masalahku. Belum tentu juga mereka bisa membantu. Tapi tidak apa-apa, anak-anak 
masih sering datang ke rumahku. Aku juga masih suka menggambar dan membacakan 
cerita untuk mereka.
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ella

“beberapa tahun lalu kalau aku jatuh, aku 
masih bisa bangun sendiri. sekarang kalau aku 
jatuh, aku harus dibantu untuk bisa berdiri.”

ella menderita distrofi otot progresif, suatu keadaan 
di mana terjadi kemunduran yang melemahkan otot-
otot manusia.

waktu aku SD, aku tidak bisa jalan. Aku hanya bisa merangkak saja. Adikku harus 
menggendongku ke sekolah dan mengantarku sampai masuk ke pintu kelas. Lalu aku 
harus merangkak untuk sampai ke mejaku. Sebagian besar murid di sekolah menerimaku. 
Tapi beberapa dari mereka tidak mau main denganku. Beberapa anak jahat kepadaku. 
Mereka mendorongku supaya aku jatuh saat aku mencoba naik ke kursiku. Tapi aku tidak 
pernah marah atau melawan. Aku kembali naik ke kursi seperti tidak terjadi apa-apa.

waktu aku SD, cita-citaku sangat tinggi. Aku ingin jadi dokter. Tapi setelah lulus SD, 
Ayah tidak memperbolehkanku masuk SMP. Aku sangat sedih. Ayah bilang kalau dia 
mencintaiku sama seperti Kakak dan Adikku. Tapi dia khawatir aku akan tertabrak mobil 
di jalan, dia khawatir aku terluka. Aku tidak bisa berbuat apa-apa.

Setelah lulus sekolah, Departemen Sosial mengadakan kursus menjahit untuk orang-
orang cacat, termasuk aku. Kami semua berada dalam kelas yang sama: ada yang tuli, ada 
yang buta, dan ada satu atau dua yang cacat mental. Aku berhasil menyelesaikan kursus, 
tapi masih sulit untuk mencari pekerjaan dengan keterampilan itu. Aku juga tidak bisa 
kalau harus menjahit selama sehari penuh. Tanganku terasa sakit.

Tahun 2006, aku mulai menjalani fisioterapi di Puskesmas. Ada beberapa terapis dari 
Handicap International yang bekerja di sana. Aku pergi ke Puskesmas seminggu sekali 
selama lima bulan. Mereka memintaku untuk berdiri sambil memegang palang. Pertama-
tama, Adikku harus menggendongku ke Puskesmas. Tapi, mereka bilang walau aku harus 
merangkak pun, aku harus datang sendiri ke Puskesmas. Setelah beberapa bulan, aku 



Mereka Yang Tak Terlihat22

ella bisa mendapatkan uang bersih rp20.000,00 per 
hari dengan membuka warung yang menjual barang 
kering tahan lama ke para tetangga. ia merupakan 
tulang punggung keluarga. 

bisa berjalan dengan menggunakan tongkat. Akhirnya, aku bisa berjalan sendiri. Setelah 
latihanku selesai, mereka memintaku untuk berjalan di depan beberapa orang dokter. Aku 
tidak malu. Bahkan aku bangga karena aku bisa berjalan tanpa bantuan tongkat.

Setelah fisioterapiku selesai, petugas program memberitahu bahwa ada sejumlah 
dana untuk membantuku mendapatkan mata pencaharian. Mereka memberiku pilihan. 
Aku boleh memilih untuk menyelesaikan sekolah atau mendapatkan modal agar aku bisa 
membuka warung di depan rumah.

Aku pilih untuk membuka warung karena kupikir akan tetap susah mendapat 
kerja walau aku sudah lulus sekolah. Akhirnya aku membuka warung dengan modal 
rp775.000,00 yang mereka berikan untukku. Aku tidak harus mengembalikan uang itu, 
tapi aku harus mencatat hasil penjualan dan pendapatanku. Kadang mereka datang untuk 
melihat apakah aku masih berjualan. Ini ada buku catatannya! Kadang aku bisa dapat 
rp300.000,00, kadang cuma dapat rp100.000,00 sehari.

Aku beli sekardus mi instan yang harganya rp28.000,00. Isinya tiga puluh bungkus dan 
aku jual rp1.000,00 per bungkus. Aku dapat untung rp2.000,00 kalau laku semua. Memang 
untungnya tidak banyak, tapi aku bisa dapat cukup uang untuk membeli kebutuhan 
keluarga. Mungkin aku dapat rp20.000,00 per hari. Ayahku sudah tidak bekerja lagi, jadi 
pendapatan keluargaku hanyalah dari hasil jualan di warung. Aku tidak bisa pergi sendiri 
ke pasar untuk membeli barang dagangan, jadi ayahku yang membantu membelinya.

Masalahku yang paling besar adalah orang sering ingin utang kalau beli di warungku. 
Jadinya, aku  tidak punya uang untuk membeli barang dagangan. Memang sebagian besar 
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membayar utangnya, tapi itu butuh waktu lama. Sekarang harga-harga juga sudah naik. 
Kalau saja aku punya modal yang lebih, aku pasti bisa selalu punya cukup barang dagangan. 
Aku ingin menambah dagangan di warungku. Aku tidak mau menjual makanan jadi. 
Terlalu berisiko, karena kalau tidak laku makanannya tidak bisa dijual lagi esok harinya. 
Aku ingin menjual beras, tepung, dan bahan makanan lainnya. Aku ingin mencabut dinding 
ini supaya warungku bisa lebih luas lagi.

Aku masih sehat. otot-ototku memang melemah, tapi kalau aku selalu aktif, aku tetap 
sehat. Sekarang aku punya masalah. Beberapa tahun lalu kalau aku jatuh, aku masih bisa 
bangun sendiri. Sekarang kalau aku jatuh, aku harus dibantu untuk bisa berdiri. Aku tidak 
malu lagi. Aku percaya dan tetap terus mencoba.

sebagian besar orang yang menderita distrofi otot 
progresif seperti ella meninggal di usia remaja atau 
awal 20-an. Pada usia 23, saat ini ella termasuk 
penderita md yang bertahan hidup cukup lama.
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“saya tidak merasa cacat. orang lain  tidak 
akan tahu saya pakai kaki palsu kalau hanya 
melihat saya sepintas saja. saya masih bisa 
melakukan semua yang dulu bisa saya lakukan 
sebelum kecelakaan.”

waktu itu saya sedang memotong kayu pakai gergaji mesin. Gergajinya rusak dan lepas 
lalu melayang dan kena paha saya. Paha saya terpotong sampai hampir lepas. Hanya 
tertinggal karena ditahan kulit. Kejadiannya hari Minggu, jadi tidak ada dokter spesialis di 
rumah sakit. Kalau misalnya saya di Medan, mungkin kaki saya bisa tertolong.

Dokter mau mengamputasi paha saya di atas lutut. Saya tidak mau. Malah saya tanya 
dia, di mana dia kuliah kedokteran. Hahaha! Saya minta diamputasi di bawah lutut saja. 
walaupun saya cuma montir, saya juga tahu kalau kaki saya dipotong di atas lutut, saya 
tidak akan bisa jalan lagi. Setelah saya tegur dia, baru kaki saya diamputasi dengan benar. 
Dokter di sini tidak bisa dipercaya. Sering sekali mereka kerja asal-asalan.

Setelah luka saya sembuh, petugas Puskemas memberitahu kalau saya bisa pergi 
ke Banda Aceh untuk membuat kaki palsu. Saya di sana selama tiga hari, selama kaki 
palsunya dibuat. Petugas fisioterapi menyarankan saya untuk berlatih menggunakan 
kaki palsu itu. Setelah saya kembali ke Takengon, saya masih tetap latihan. Beberapa 
kali petugas fisioterapi datang ke rumah untuk melihat keadaan saya. Istri saya pegawai 
negeri, bekerja sebagai petugas tata usaha di sekolah. Karena dia pegawai negeri, jadi 
saya bisa dapat asuransi kesehatan ASKES. walaupun saya harus mengongkosi sendiri 
biaya transportasi dan penginapan, namun biaya perawatan, obat-obatan, dan biaya untuk 
kaki palsu ditanggung oleh asuransi.

Pada awalnya bekas amputasinya belum mengering betul, jadi terasa sakit. Tapi, kaki 
palsunya tetap saya pakai. Setelah agak lama, bekas lukanya sudah mulai mengeras 
sehingga saya bisa melakukan apa saja seperti yang bisa dilakukan orang lain. Saya masih 
kerja sebagai buruh di proyek bangunan. Satu-satunya yang saya tidak bisa lakukan adalah 
naik tangga atau naik ke atap. Jadi saya mengerjakan hal di luar itu. Saya masih kuat. Saya 
juga kerja sebagai supir. Haha! Pekerjaan saya banyak!

Kalau punya uang, saya ingin membuka usaha bengkel. rumah saya kan di jalan besar, 
jadi saya bisa buka usaha di depan rumah. Tapi saya tidak punya modal. Kadang saya kerja 
di bengkel orang lain. Kalau saya punya uang, saya ingin membeli alat-alat perbengkelan 
supaya bisa buka usaha sendiri. Lumayan untuk persiapan hari tua.

Di Takengon ada satu orang lagi yang pincang. Tapi dia tidak pakai kaki palsu, dia pakai 
kruk. Mungkin dia tidak mau pakai kaki palsu. Menurutnya, mengemis lebih gampang 
daripada kerja. orang yang lihat mungkin kasihan karena dia pincang. Tapi saya tidak 
seperti itu. Saya lebih suka mandiri.

m. Jusup ariga

Halaman sebelah
Jusup berdiri tegap menggunakan kaki palsu, 
bersama anak dan istrinya.
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samsuar

Sepuluh tahun yang lalu, saya jatuh dari pohon kelapa. Padahal, saya akan menikah 
esok harinya. Keluarga calon istri saya langsung membatalkan pernikahan setelah saya 
jatuh. walaupun bekas calon istri saya masih sering datang menengok sampai dua tahun 
setelah saya jatuh, saya tetap tidak sembuh. Akhirnya, dia tidak pernah datang lagi.

Saya tinggal di gubuk di sebelah bengkel. Keponakan saya menyewa lahan untuk buka 
warung di sebelah bengkel ini. Dia buatkan saya gubuk ini untuk tempat saya tidur. Dia 
sering memberi saya sesuap nasi.

Saya punya kursi roda. Yang ini kursi saya yang ketiga, saya dapat dari rumah sakit. 
waktu saya datang ke rumah sakit, saya bawa surat dari kepala desa. Di surat itu ditulis 
kalau saya orang miskin dan tidak mampu bayar biaya perawatan. Saya dapat kursi roda 
gratis. Kalau punya surat dari kepala desa, kita bisa dapat obat gratis. Yah, walaupun 
bukan obat bagus. Cuma obat generik. Mereka cuma punya dua jenis obat. obat untuk 
sakit kepala dan obat sakit perut. Memang lebih baik beli obat sendiri.

Saya bisa keluar-masuk gubuk ini sendiri. Saya bisa jalan pakai kursi roda melewati 
batu-batu. Saya pergi ke terminal bus kalau sore. Saya tidak mengemis, tapi kadang 
saya diberi uang oleh orang di sana. Kadang saya mencari-cari, kalau-kalau ada uang 
jatuh di jalan. 

Sebelum pakai kursi roda, saya dulu merangkak pakai tongkat. Lihat kan luka di kaki 
saya? Itu karena saya tidak bisa merasakan apa-apa di kaki. Kadang kaki saya luka, tapi 
saya tidak tahu kalau tidak lihat kaki saya berdarah. Kadang kaki saya lecet karena kena 
jalanan yang panas. Sudah bertahun-tahun kaki saya luka seperti ini. Kadang sembuh 
sedikit, tapi tidak pernah sembuh benar. Sekarang sudah lebih baik karena saya punya 
kursi roda.

Lihat kan luka di kaki saya? itu karena saya 
tidak bisa merasakan apa-apa di kaki. Kadang 
kaki saya luka tapi saya tidak tahu kalau tidak 
lihat kaki saya berdarah. Kadang kaki saya 
lecet karena kena jalanan yang panas. sudah 
bertahun-tahun kaki saya luka seperti ini. 
Kadang sembuh sedikit, tapi tidak pernah 
benar-benar sembuh.”

Bawah
samsuar tinggal di gubuk yang terbuat dari kayu, 
bekas kotak pengiriman barang.
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02
Atambua, Timor Barat

KuranG Gizi: KemisKinan berTumPuK

nusa Tenggara Timur adalah salah satu 
provinsi termiskin di indonesia. Kurang 
gizi menyerang banyak orang, terutama 
perempuan dan anak-anak. banyak anak-anak 
yang keadaan fisiknya di bawah rata-rata bila 
dibandingkan dengan anak-anak lain seusia 
mereka. Penyakit seperti cacingan, anemia, 
batuk, dan diare juga sering menyerang bayi 
dan anak-anak.

Dampak jangka panjang dari kurang gizi pada perkembangan manusia bisa sangat 
mengenaskan. Kurang gizi yang diderita anak-anak, terutama pada dua tahun pertama 
kehidupan mereka, dapat berdampak buruk bagi kesehatan, prestasi sekolah, dan juga 
produktivitas mereka di masa depan. Pemerintah Indonesia baik di tingkat daerah maupun 
di tingkat nasional, yang dalam hal ini dibantu oleh berbagai organisasi non pemerintah 
dan juga agen-agen pembangunan lain, telah mengerahkan segenap sumber daya 
untuk mengatasi masalah. Meski demikian, masih banyak orang miskin yang belum bisa 
mendapatkan makanan sehat dalam jumlah yang layak.

Melalui Puskesmas, para petugas kesehatan selalu menekankan pada masyarakat akan 
pentingnya nutrisi yang cukup bagi kesehatan. Para ibu yang memiliki anak bayi diajak 
untuk datang ke Posyandu yang dibimbing oleh para kader dan bidan. Pada pertemuan 
ini, anak-anak bayi ditimbang beratnya dan diukur tinggi badannya. Selain itu, ibu-ibu juga 
diberikan informasi mengenai program imunisasi, gizi, dan gerakan mencuci tangan.

Meskipun demikian, tidak semua orang bisa menikmati manfaat ini. Masih banyak orang 
yang tidak mengerti tentang informasi yang disampaikan oleh para petugas kesehatan. Hal 
ini dikarenakan banyak orang, terutama kaum perempuan di Nusa Tenggara Timur dan 
berbagai daerah lain di Indonesia, tidak pernah bersekolah. Dengan demikian, banyak dari 
mereka yang tidak bisa membaca ataupun menulis. Banyak pula dari mereka yang tidak bisa 
berbicara atau mengerti bahasa Indonesia. Padahal, bahasa Indonesia selalu digunakan 
oleh pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi tentang kesehatan. Selain itu, 
bidan dan petugas kesehatan lain sering kali berasal dari luar daerah sehingga informasi 
yang mereka sampaikan tidak dapat dimengerti oleh para perempuan di Atambua.

Di daerah yang sebagian besar masyarakatnya miskin, terdapat perbedaan kualitas hidup 
antara keluarga yang mempunyai sebidang tanah dengan keluarga yang tidak mempunyai 
tanah sama sekali. Jika keluarga memiliki sebidang tanah, biasanya ibu dapat tinggal di 
rumah untuk menjaga anak mereka. Ibu juga dapat mengajak anak mereka ketika mereka 
harus bekerja di kebun dekat rumah mereka. Jika keluarga tidak mempunyai tanah sama 
sekali, biasanya mereka bekerja sebagai buruh tani. Dengan demikian, kedua orangtua dan 
terkadang anak yang tertua harus bekerja di ladang setiap harinya. Akibatnya, orangtua 
tidak dapat mengawasi asupan makanan bagi anak-anaknya.

Kemiskinan dapat juga terjadi ketika mereka tidak memiliki saudara atau kerabat di 
sekitar mereka. orang yang berasal dari daerah tempat tinggal yang sama dengan mereka 
biasanya masih memiliki jaringan yang dapat diperpanjang untuk membantu mereka 
ketika dibutuhkan. Bahkan ketika kedua orangtua dalam rumah tangga harus bekerja 
di ladang, mereka yang mempunyai saudara atau kerabat yang tinggal di dekat mereka 
masih lebih beruntung daripada mereka yang tidak. Terkadang kakek-nenek ataupun 
anggota keluarga jauh juga tinggal serumah dengan keluarga tersebut. Dengan demikian, 
masih ada orang yang dapat menjaga anak-anak dan mengawasi asupan makanan mereka 
meskipun orangtua harus bekerja jauh dari rumah. Lain halnya dengan pendatang baru 
atau pengungsi di suatu daerah, banyak dari mereka yang tidak punya kerabat yang dapat 
membantu menjaga anak mereka. 

Sebagian orang terlalu lemah untuk memanfaatkan program yang dirancang membantu 
kaum miskin. Salah satu contohnya adalah perawatan kesehatan gratis. walaupun tidak 
dipungut biaya, terkadang perawatan kesehatan ini dapat menjadi sangat mahal bagi 
banyak orang. Hal ini dapat disebabkan oleh mahalnya biaya transportasi untuk datang 
ke pusat kota di mana pelayanan kesehatan gratis tersebut biasa diberikan. Hal ini 
juga mungkin dikarenakan orangtua tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka untuk 
membawa anak mereka ke Puskesmas. Dan bila anak-anak diberi makanan tambahan, 
belum tentu mereka dapat memantau apakah anak mereka makan secara teratur dengan 
porsi yang seharusnya.

walaupun kebanyakan para kader dan petugas kesehatan di desa cukup tekun, pekerja 
keras, dan berdedikasi tinggi, namun mereka harus bekerja dengan sumber daya yang 
sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, jelas para kader hanya terkonsentrasi pada 
mereka yang lebih membutuhkan bantuan dan menunjukkan keinginan untuk dibantu 
daripada memperhatikan keluarga yang tidak mengikuti petunjuk para kader, ataupun 
tidak ikut serta di dalam program.
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Celestra Koy

“yang saya inginkan dari pemerintah? saya 
tidak tahu, saya hanya butuh beras dan 
susu.”

Celestra Koy sedang menyusui anaknya. saat sedang 
bekerja, ia menitipkan sebotol teh manis untuk anaknya. 

Nama anak saya Antonius, umurnya tiga tahun. waktu dia keluar dari rumah sakit gizi, 
beratnya 9,7 kg, sekarang berat anak saya sudah turun lagi jadi 6,7 kg. Pertama kali masuk 
rumah sakit gizi, beratnya hanya 6,4 kg. Dia dirawat selama dua minggu. Sebelumnya, dia 
selalu batuk-batuk dan diare. waktu keluar dari rumah sakit, pipinya tembam dan dia bisa 
jalan tapi sekarang dia diare dan berat badannya turun lagi.

waktu itu, Pak Mantri dari Puskesmas lewat di depan rumah naik sepeda. Lalu dia 
mampir ke rumah saya dan menyarankan supaya Antonius dibawa ke rumah sakit. Itulah 
pertama kalinya anak saya dibawa ke rumah sakit. Kemarin Pak Mantri bilang, kalau 
keadaannya tambah parah, anak saya harus dibawa ke rumah sakit lagi. Tapi sulit buat 
saya karena, walaupun biaya rumah sakit di sini gratis, namun biaya transportasi ke rumah 
sakit sangat mahal. Akhirnya, saya diberi uang oleh Pak Mantri untuk ongkos naik bus ke 
rumah sakit.

Tadinya saya punya empat anak tapi satu anak meninggal. Saya biasa membawa anak 
saya ke Posyandu sebulan sekali. Di Posyandu semua anak kecil ditimbang berat badannya. 
Itu saja. Mereka tidak pernah memberi informasi tentang bagaimana memberi makan 
yang benar untuk bayi. Saya juga tidak pernah diberitahu tentang keluarga berencana. 
Mereka hanya menimbang berat badan anak-anak dan mencatatnya.

Pernah satu kali, saya diberi biskuit khusus (PlumpyNut) untuk Antonius. Tapi dia 
langsung diare sehabis makan biskuit itu. Mungkin dia alergi, jadi Antonius tidak saya beri 
biskuit itu lagi. Saya meninggalkannya di rumah bersama dengan anak perempuan saya. 
Saya memberi dia biskuit di pagi hari. Kakaknya itulah yang memberi dia makan biskuit di 
sore hari waktu saya bekerja.

Saya kerja di ladang dan butuh waktu satu jam untuk berjalan ke ladang. Suami saya 
juga kerja di ladang. upah harian saya rp20.000,00. Saya tidak bisa membawa Antonius ke 
ladang, jadi dia dijaga oleh kakaknya. Anak saya yang kedua ini umurnya delapan tahun. 
Dia tidak sekolah karena kami tidak mampu membayar biaya sekolahnya. Jadi dia tinggal 
di rumah menjaga adiknya. Anak saya yang tertua mengawasi adik-adiknya dan memberi 
mereka makan kalau kami sedang kerja di ladang.

Biasanya saya masak nasi atau jagung tumbuk untuk dimakan oleh anak-anak. Setiap 
hari saya beli sekilo beras untuk sekeluarga. Harga beras yang paling murah rp5.000,00 
per kilogram. Karena jagung lebih murah, biasanya kami beli jagung kalau uangnya 
tidak cukup untuk beli beras. Kadang kami juga makan sayuran, tapi hari ini kami hanya 
makan nasi dan garam. Malahan, kemarin kami hanya makan nasi saja. Kami tidak 
punya tanah untuk ditanami sayuran, tapi kami boleh numpang menanam sayuran di 
pinggir lahan tetangga.

waktu Antonius baru lahir, dia minum ASI dan saya kadang membawa dia ke ladang. 
Saya ajak juga kakaknya untuk menjaga Antonius selama saya kerja di ladang. Di sela-
sela kerja, saya istirahat untuk menyusuinya. Ketika umurnya sudah masuk empat bulan, 
dia mulai saya tinggal di rumah kalau saya bekerja. Saya susui dia waktu pagi, lalu saya 
buatkan teh manis untuk dia minum. Anak perempuan saya yang akan memberi dia minum. 
Lalu setelah saya pulang, Antonius saya susui lagi. waktu itu saya pernah diberi susu bayi 
oleh Puskesmas tapi katanya mereka sekarang sudah tidak punya dana lagi untuk itu.

Saya sebernarnya berasal dari Timor Leste. waktu itu, saya datang ke sini tahun 1999 
bersama keluarga sebagai pengungsi. Mereka sudah kembali ke sana sekarang. Suami 
saya berasal dari sini, jadi saya tinggal di sini dan tidak pernah kembali ke Timor Leste. 
walaupun saya ingin bertemu keluarga saya, saya butuh paspor dan biayanya terlalu 
mahal untuk pergi ke sana. Di rumah, kami bicara bahasa Tetum atau Marrai. Saya pernah 
sekolah di SD beberapa tahun, jadi saya bisa bicara bahasa Indonesia, tapi saya tidak bisa 
membaca atau menulis.

Yang saya inginkan dari pemerintah? Saya tidak tahu, saya hanya butuh beras dan susu.
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Pos Gizi

Dalam sebuah wawancara, Ibu Agatha menyebutkan ada program dapur bersama atau pos 
gizi untuk anak-anak kurang gizi dan kurang berat badan di daerah uabau, Laenmanen. 
Progam ini dicanangkan oleh seorang bidan bernama Maria K’lau. Program ini melibatkan 
ibu-ibu atau pengasuh lain yang memiliki anak kurang gizi dengan membawa bahan 
makanan apa saja yang tersedia di rumah mereka ke pos gizi. Makanan dimasak bersama 
dan diberikan kepada anak-anak. Anak-anak ini makan di bawah pengawasan seorang 
kader. Dengan adanya sumbangan berbagai bahan makanan dari beberapa rumah yang 
berbeda, anak-anak mendapatkan asupan makanan yang lebih bervariasi daripada apa 
yang mungkin mereka dapat di rumah. Selain itu, jika ada keluarga yang kekurangan bahan 
makanan, kekurangan tersebut dapat ditutup oleh kelebihan yang dimiliki keluarga lain.

Biasanya program pos gizi dilaksanakan selama dua belas hari berturut-turut selama 
dua minggu setiap bulannya. Jumlah anak dibatasi, yaitu dua belas anak untuk setiap 
siklus. Anak-anak didorong untuk terus ikut dalam program sampai mereka ‘lulus’, yang 
berarti sampai berat badan mereka dinilai cukup.

Pos gizi ini tergolong sangat sukses di desa ini. Mungkin disebabkan antusiasme dan 
dedikasi dari Ibu Maria K’lau. Sekitar 80% dari anak-anak yang ikut, bertambah berat 
badannya dan bisa lulus dalam waktu dua bulan. Namun, replikasi untuk sistem ini dalam 
skala besar agak sulit dilakukan. Dari 36 pos gizi yang didirikan di seluruh kabupaten Belu, 
hanya tinggal 14 pos gizi yang masih beroperasi.

Salah satu kendala dalam menjalankan pos gizi ini adalah perlunya kader yang dapat 
membaktikan waktunya beberapa jam selama dua belas hari setiap bulannya dengan 

Penanggulangan Kurang Gizi 

di seluruh indonesia, ibu-ibu mengikuti program 
di Posyandu setempat dimana anak-anak mereka 
ditimbang agar diketahui kadar gizinya.
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bayaran yang sangat kecil. Para kader menerima tunjangan bulanan sebesar rp 45.000,00. 
Jumlah itu bahkan tidak menutup biaya transportasi mereka. Imbalan utama bagi para 
kader ini adalah pengakuan dari masyarakat dan reputasi yang meningkat di antara para 
bidan, petugas kesehatan, dan pegawai pemerintahan lainnya.

biskuit Plumpynut

Dalam suatu wawancara, Celestra Koy menyebutkan tentang biscuit PlumpyNut. 
Biskuit tersebut diberikan kepada sejumlah Puskesmas di beberapa kabupaten melalui 
program kesehatan uNICEF yang mendukung konsep “Manajemen Kurang Gizi Berbasis 
Masyarakat.” Dengan konsep tersebut, kasus kurang gizi yang tadinya harus ditangani oleh 
klinik atau rumah sakit, menjadi ditangani oleh dan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, 
biskuit begizi tinggi PlumpyNut ini diberikan kepada para orangtua yang memiliki anak yang 
mengalami kurang gizi. Idealnya, biskuit ini dikonsumsi di bawah pengawasan para kader 
dan petugas kesehatan lainnya. Menurut uNICEF, 75% dari anak-anak yang mengalami 
kurang gizi dianggap memenuhi kriteria sehat setelah mengkonsumsi biskuit ini selama 
tiga sampai lima minggu. Berat badan anak-anak tersebut naik secara teratur dan mereka 
dinyatakan sehat. Namun, sayangnya sejauh ini anak dari Ibu Celestra Koy adalah salah 
satu dari 25% anak yang tidak mendapatkan keuntungan dari biskuit tersebut.
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agatha ni’is

“orang-orang bebas membawa makanan 
apa saja dari rumah ke pos gizi. Kami masak 
bersama dan dibagi rata untuk anak-anak.”

agatha ni dan anak lelakinya. Tergolong agak kurus 
untuk anak seusianya. Tapi dengan ikut pos gizi ia jadi 
cepat gemuk. 

Anak laki-laki saya usianya dua tahun. walaupun berat badannya di bawah rata-rata, dia 
sudah tambah gemuk setelah saya bawa dia ke program pos gizi. Pertama kali saya bawa 
dia ke pos gizi, beratnya 8,2 kg. Sekarang beratnya 8,7 kg.

orang-orang bebas membawa makanan apa saja dari rumah ke pos gizi. Kami masak 
bersama dan dibagi rata untuk anak-anak. Biasanya sebelum anak-anak makan, kami 
berdiri dalam lingkaran dan menyanyi lagu ‘Cuci Tangan’. Kami menyanyi supaya anak-
anak senang dan ingat untuk mencuci tangan sendiri di rumah. Biasanya saya membawa 
beberapa telur, umbi-umbian, dan sayuran. Biasanya orang membawa telur kalau mereka 
punya ayam, tapi tidak semua orang punya ayam. Kalau tidak punya ayam, biasanya 
mereka membawa sayuran hasil kebun mereka. Satu-satunya yang tidak ditanam orang 
di sini adalah padi. Tanah di sini terlalu kering untuk ditanami padi, jadi kebanyakan orang 
menanam jagung. Kalau tidak ada yang bawa beras ke pos gizi, kami masak jagung.

Kalau ada orang yang tidak membawa makanan sebanyak yang lain, tidak apa-apa, 
asalkan semua memberikan yang terbaik. orang lain tidak menilai berdasarkan apa yang 
kita bawa. Tapi, kadang mereka sering merasa malu kalau tidak bisa membawa apa-
apa. Jadi, paling tidak mereka membawa umbi-umbian. Biasanya orang akan merasa 
bangga kalau bisa membawa sesuatu yang spesial. waktu itu beberapa ibu pernah urunan 
membeli seekor ayam bersama-sama. Ayamnya lalu dibagi untuk 12 anak supaya semua 
kebagian. orang di sini jarang makan daging. Sumber protein utama adalah telur. Hari ini 
tiap anak dapat bagian seperempat telur ayam.

Dapur bersama atau pos gizi diadakan selama dua minggu setiap bulan. Jumlah 
maksimum anak-anak tiap putaran ada 12 anak. Bidan Mary mengatakan bahwa tidak 
boleh lebih dari 12 anak karena akan menimbulkan kesulitan dalam penanganan. Tentu 
saja bidan yang akan memutuskan anak mana yang paling membutuhkan program ini. 
Memang  perempuan yang paling miskin ada masalah untuk membawa anaknya ke sana. 
Mereka bilang, mereka harus bekerja. Bagaimanapun, susah mengajak semua orang. 
Program ini membutuhkan bantuan para kader, yakni relawan yang membantu bidan 
mendorong mereka untuk terus mengikuti program ini sampai lulus yakni sampai berat 
badan mereka dinilai cukup. Di desa lain, para kader ini harus datang sekali sebulan. 
Kami beruntung punya bidan Mary. Dia pekerja keras dan dia mengajak para kader untuk 
bekerja keras juga.

Keluarga kami punya sepetak tanah sempit yang kami tanami jagung dan kacang hijau. 
Kami juga punya beberapa ekor ayam. Dulu kami punya lima ekor ayam, tapi tiga ekor 
sudah mati. Sekarang tinggal dua ekor. Hasil ladang kami tidak cukup untuk makan 
sekeluarga. Suami saya kerja sebagai buruh, tapi dia tidak kerja tiap hari. Biasanya dia 
kerja kalau musim panen atau kalau sedang ada proyek bangunan. Saya yang mengurus 
ladang karena letaknya dekat dengan rumah kami. Saya bisa membawa anak-anak ke 
ladang atau pulang untuk mengurus mereka saat saya kerja di siang hari. Saya juga 
membuat kain tenun di rumah yang hasilnya biasa saya jual ke pasar.

Tanah keluarga kami cukup besar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kami makan 
hasil ladang kami sendiri. Kalau ada hasil lebih, biasanya kami jual ke pasar. Kami pakai 
uangnya untuk membayar uang sekolah anak-anak. Anak kami yang tertua, sekarang 
kelas dua SMP. Dia tinggal di Atambua karena di sini tidak ada sekolah SMP, hanya ada 
SD. Kami bayar rp350.000,00 di awal tahun ajaran, lalu uang sekolahnya rp75.000,00 tiap 
semester. Lalu ada lagi tambahan rp75.000,00 untuk biaya asramanya. Menyekolahkan 
anak memang masih mahal, tapi menurut saya pendidikan yang baik itu sangat penting.



35Mereka Yang Tak Terlihat



03
Sarimukti, Garut, Jawa Barat

seKoLaH buruH Tani

Pada saat terjadi konflik sengketa tanah di tahun 

2003, para petani di desa sarimukti menyatakan 

bahwa mereka membutuhkan sebuah sekolah. 

Tanpa bantuan dan dana dari pemerintah, 

mereka bekerjasama dengan serikat Petani 

Pasundan mendirikan sekolah sendiri yang 

berlokasi di gedung milik pesantren. 

Sebagian besar warga desa Sarimukti yang terletak di perbukitan Garut, Jawa Barat, adalah 

petani yang tidak memiliki lahan atau hanya memiliki lahan sempit saja. Mereka menanam 

tanaman kol, kentang, dan tomat di tanah yang sebenarnya milik orang lain. Mereka mendapat 

upah antara rp8.000,00 sampai rp15.000,00 per hari, tergantung usia dan jenis kelaminnya. 

Jumlah ini kurang dari dua dollar Amerika per hari.

Bertani di lahan yang kering dan berbatu di daerah perbukitan membutuhkan banyak tenaga 

dan modal. Di daerah sekitar Sarimukti produksi sayuran menyerap hampir 300 pekerja 

per hektar per harinya. Pertanian di tanah ini membutuhkan banyak pupuk dan pestisida, 

sedangkan harga hasil pertaniannya sangat tidak stabil. Pada tahun pertama dibukanya 

Sekolah Sururon, tahun 2003, harga tomat yang tadinya rp4.500,00 per kilo di bulan Januari, 

turun menjadi rp200,00 per kilo di bulan Juli.

Pembagian tanah di wilayah ini sangat tidak adil. Sebagian besar lahan produksi dan hutan 

lindung dimiliki oleh sejumlah tuan tanah serta perusahaan-perusahaan milik swasta dan milik 

negara. Di Sarimukti sendiri, terdapat tanah perkebunan seluas 56 hektar dengan 160 buruh, 

yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Di perbatasan desa, terdapat tanah yang kepemilikannya 

diakui oleh Perusahaan umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Kepemilikan tanah 

hutan ini selalu diperdebatkan. Sejak tahun 2000, lebih dari 300 hektar tanah di daerah ini 

telah dibabat untuk dijadikan lahan pertanian.  warga menuntut hak tradisional dan adat 

kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini mendatangkan konflik yang berkepanjangan antara 

pihak pemerintah dan masyarakat setempat.

Konflik tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus dan September 2003. Kali 

ini Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama dengan sebuah unit Brigade Mobil (Brimob), 

Polres Garut, pejabat Perhutani, dan pejabat Balai Konservasi Sumber Daya Alam regional 

mengadakan operasi bersama untuk mengusir petani dari hutan produksi, hutan lindung, 

dan wilayah konservasi yang sudah mereka duduki selama bertahun-tahun. Pada tanggal 

12 Agustus 2003, petugas yang bersenjatakan senapan dan pistol, dan berbekal peta daerah 

setempat mendirikan tenda-tenda di wilayah sekitar Sarimukti. Dari penggusuran yang diikuti 

dengan protes ini, lebih dari 600 penduduk ditahan pihak keamanan sesudahnya.

Dalam konflik dengan Perhutani, penduduk wilayah tersebut membentuk suatu kelompok 

petani yang disebut dengan Serikat Petani Pasundan, sebuah organisasi yang memperjuangkan 

reformasi tanah dan pendistribusian ulang tanah di perkebunan-perkebunan besar dan hutan 

negara. Dalam pertemuan yang melibatkan para petani dan aktivis dari Kabupaten Garut dan 

sekitarnya, salah satu masalah yang sering diutarakan adalah bahwa para petani tidak punya 

pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk menggerakkan diri mereka sendiri. Mereka 

tidak memahami peraturan dan prosedur hukum. Mereka tidak mampu membaca dan menulis 

surat resmi. Banyak dari mereka yang tidak bisa membaca dan menulis sama sekali.

Sebelum tahun 2003, hanya terdapat kurang dari sepuluh persen warga desa yang pernah 

duduk di bangku SMP. Desa ini terletak di daerah yang cukup terpencil. Dibutuhkan waktu tiga 

puluh menit dengan sepeda motor untuk mencapai SMP yang terdekat pada waktu itu. Adanya 

biaya transportasi, buku, dan seragam membuat sekolah hanya terbatas untuk golongan 

orang kaya saja di desa ini. Selain itu, ada juga tuntutan sosial bagi anak-anak remaja untuk 

mulai bekerja membantu keluarga, atau menikah dan memiliki anak. Dalam banyak kasus, 

pendapatan yang diperoleh seorang anak kecil pekerja buruh tani merupakan bagian yang 

sangat penting bagi keberlangsungan hidup keluarga.

Dalam pertemuan di masa konflik, warga desa meminta bantuan para aktivis untuk melobi 

pemerintah supaya dibangun SMP yang lebih terjangkau agar anak-anak warga yang miskin 

dapat bersekolah. Ketika cara ini dinilai tidak berhasil, para aktivis menyarankan agar warga 

mendirikan sekolah sendiri di desa mereka dengan bantuan fasilitas dari pesantren setempat. 

Pada tahun 2003, Serikat Petani Pasundan dengan warga desa setempat bekerjasama 

mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Sururon.
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Awalnya sekolah ini tidak memiliki kursi, meja, dan buku. Gedung yang digunakan juga 

sudah reot. Para guru menggunakan materi program belajar jarak jauh dari Departemen 

Pendidikan sebagai bahan pengajaran. Banyak guru di sekolah itu adalah aktivis yang tidak 

mempunyai ijazah formal. Banyak dari mereka yang hanya memiliki ijazah SMP atau SMA. 

Beberapa tahun pertama ada sejumlah guru SMP yang masih menyelesaikan pendidikan 

jarak jauh setingkat SMA.

Karena sekolahnya didirikan di atas tanah sengketa dan para pengajarnya adalah aktivis 

hak tanah, maka sekolah ini menekankan pengembangan kemampuan siswa dalam 

berorganisasi dan memperjuangkan hak-hak politik mereka. Para siswa didorong bisa 

bekerja dalam kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Evaluasi mandiri dilaksanakan 

oleh kelompok sebaya di dalam kelas. Mereka didorong untuk menyampaikan keluhan dan 

saran kepada guru-guru mereka yang kemudian mendiskusikannya dengan terbuka. 

Serikat Petani Pasundan terang-terangan mengakui bahwa tujuan utama dari pendirian 

sekolah ini adalah kaderisasi. Sebagai kepala sekolah, ridwan Syarfuddin yang dikenal 

dengan panggilan Pak Inceu, mengatakan, ”Tujuan dari Serikat Petani adalah menghasilkan 

generasi siswa yang mampu menjadi pemimpin di desa ini. Kami tidak mau ada siswa 

yang sudah lulus lalu pergi ke kota mencari kerja. Kami ingin mereka belajar lalu bekerja 

membangun desa ini.” Pesan ini dengan tegas disampaikan dan selalu ditekankan di 

dalam kelas.

Banyak siswa yang menanggapi. Angkatan pertama dari sekolah ini lulus pada tahun 

2006. Dengan bantuan dari Serikat Petani, banyak dari mereka yang bersekolah di SMA 

di Garut. Sebagian besar dari mereka kembali ke Sarimukti untuk bekerja sebagai guru 

sukarela, sambil menyelesaikan pendidikan mereka sendiri. Banyak juga yang aktif dalam 

Serikat Petani dan kegiatan yang berkaitan dengan hak tanah. Beberapa telah berencana 

mendirikan koperasi dan kerja sama untuk memperbaiki nasib warga desa yang lain.

Di tahun 2008, sebuah sekolah alternatif, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian juga 

didirikan oleh Serikat Petani Pasundan, menyusul suksesnya Madrasah Tsanawiyah 

Sururon. Dengan demikian, anak-anak Desa Sarimukti tidak harus pergi ke Garut untuk 

bersekolah di sekolah menengah atas.
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siti Halimah

Hari Terakhir sekolah

Tiga tahun yang silam masih teringat jelas
ketika kami anak-anak petani miskin yang lugu memasuki hari-hari belajar.
Guru-guru membimbing kami saat belajar,
belajar dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab dan kesabaran.

Tak lama kemudian badai kekerasan menerpa desa Sarimukti:
operasi wanalaga Lodaya.
Separuh dari jumlah kami berhenti sekolah.
Mereka membantu meringankan beban ekonomi orangtuanya.
Mereka banyak menjadi buruh,
mengais sesuap nasi orang.
Ada yang ke kota ada yang mengasuh adik kecilnya.
Mereka tidak menikmati bangku sekolah.
Suram benar masa depannya.
Kenyataan itu menggores hati kami.
Apalagi pemerintah tidak pernah peduli nasib masa depan mereka.
Menanyakan pun tidak.
Kami kelas tiga bersyukur mampu bertahan
hingga detik-detik perpisahan ini
di sekolah ini ...

Kami belajar dan mengenal diskusi.
Belajar bersikap terbuka dan demokratis.
Di sekolah ini kami mengenal evaluasi.
Ketika ada berbagai masalah kami pun belajar mencari solusi.
Sungguh berharga buat bekal kehidupan kami nanti.
Berat rasanya berpisah meninggalkan
sekolah ini yang penuh kebersamaan,
meninggalkan guru-guru yang rela mengajar tanpa digaji
ketika pendidikan dijualbelikan
dan ketika pemerintah tidak adil
terhadap kami anak-anak miskin dalam bidang pendidikan.

Lebih berat lagi rasanya berpisah jika merenungkan
Nasib apa yang akan menimpa kami.
Tiga tahun lalu jika sekolah ini tidak ada
mungkin kami ada yang jadi buruh,
pergi ke kota atau sudah menikah.
Mungkin di antara kami tamatan SD
yang tidak bisa baca
sampai sekarang tidak bisa baca.
Kalau tidak ada sekolah ini
mungkin kami harus bayar mahal
ongkos pulang-pergi melanjutkan ke SMP terdekat.
Itu pun kalau mampu.
Kami dan orangtua serta masyarakat sangat terbantu.
Mengingat semua itu ...
Air mata pun tak sanggup kubendung lagi.
Di malam perpisahan ini ...
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Karena hanya tersedia beberapa meja di sekolahnya, 
maka para murid sekolah sarimukti duduk di lantai 
kayu sewaktu mengikuti les pelajaran.
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Saya bangga dengan sekolah saya. walaupun kelasnya reot dan hanya ruangan sementara, 

dan ada lima puluh anak di kelas, kami sekarang punya sekolah sendiri. Kami bisa 

tunjukkan kepada dunia, walaupun kami hanya anak kampung yang miskin, kami bisa 

lulus sekolah dan dapat ijazah. waktu sekolah ini belum ada, anak-anak di sini hanya 

bersekolah sampai sekolah dasar saja.

Guru-guru kami asalnya dari Garut atau dari desa ini. Generasi pertama murid sekolah 

ini lulus tahun lalu. Semuanya lulus ujian nasional. Beberapa orang melanjutkan ke 

Institut Pertanian di Tasik. Mereka pulang ke sini kalau sedang libur atau sedang ada 

waktu luang.

Para guru selalu berkata pada kami, tidak akan ada orang lain yang bisa membuat 

desa ini lebih baik, selain kami. Mereka berkata, walaupun kelihatannya sulit untuk lulus 

sekolah, kami pasti bisa kalau mau mencoba. Mereka tahu itu sulit. Mereka mengerti 

waktu kami berkata bahwa kami tidak bisa sekolah karena harus mencari uang untuk 

keluarga. Mereka berkata pada kami, kami dapat lebih menolong orangtua kami kalau 

sudah lulus sekolah. Jika kami sudah lulus, kami bisa kembali dan membantu memajukan 

desa ini. Kami berjanji jika sudah lulus nanti kami tidak akan melupakan desa ini, tapi kami 

akan kembali dan membantu mereka yang masih tertinggal di sini. Makanya, orang-orang 

yang sudah lulus sekolah kembali lagi untuk mengajari kami. Mereka sudah berjanji.

Dua pelajaran yang paling saya sukai adalah Pendidikan Moral dan Keterampilan 

organisasi. Pak Inceu yang mengajar Keterampilan organisasi. Dia guru yang baik. Saya 

senang kalau dia sedang cerita waktu dia main band dulu. Dia cerita tentang bagaimana 

dia mengatur sekelompok musisi untuk meminta pemerintah mendirikan sebuah aula. Dia 

selalu mengatakan kalau kita selalu mencoba melakukan segala sesuatunya sendiri, kita 

tidak akan pernah berhasil. Katanya, kalau kita bekerjasama dalam kelompok, kita bisa 

melakukan apa yang kita mau. Kalau orang-orang saling membantu dalam kelompok, 

mereka akan lebih kuat dibandingkan kalau mereka bekerja sendiri.

Salah satu proyek sekolah saya adalah memanfaatkan sepetak tanah di depan sekolah. 

Kami menggunakan tanah itu untuk menanam bermacam-macam tanaman pangan. Saya 

ditertawai Bapak saya, katanya saya tidak perlu sekolah untuk tahu bagaimana menanam 

sayuran. Tapi menurut saya ini berbeda. Kami mencoba menanam tanaman yang belum 

pernah ditanam di sini, ya untuk melihat apa akan tumbuh atau tidak. Siapa tahu kita 

bisa menggunakan proyek ini untuk menemukan tanaman baru yang bisa menghasilkan 

uang lebih banyak dari tomat dan kentang. Mungkin kita bisa membantu desa ini dengan 

mengajarkan sesuatu yang baru. Ya, siapa tahu? Kami kan baru mulai. Belum ada hasil 

yang bisa ditunjukkan.

Sekolah di sini tidak bayar. Tidak ada pungutan biaya. Tapi ya, masih sulit. Terutama 

untuk anak perempuan. Saya beruntung karena ibu saya mendukung saya untuk sekolah. 

Kata ibu saya, kalau saya lulus nanti, saya adalah anak satu-satunya dalam keluarga yang 

punya ijazah SMP. Ibu dan Bapak saya tidak lulus SD.

Beberapa anak perempuan di kelas saya rata-rata bermasalah. Di sekitar sini, orang-

orang bilang, percuma anak perempuan sekolah tinggi-tinggi, nantinya juga akan masak 

di dapur. Menurut mereka, itu buang-buang waktu saja. Sekarang, umur saya empat belas 

tahun. Sebagian besar anak perempuan yang dulu sekolah SD sama saya sudah menikah. 

Banyak juga yang sudah punya anak. Ada yang sudah punya dua anak. Saya satu-satunya 

yang belum menikah.

Saya punya enam saudara. Saya sering datang terlambat ke sekolah karena saya harus 

mencuci dan membersihkan rumah sebelum pergi sekolah. Ibu saya sering sakit, jadi saya 

harus membantunya. Kalau saya terlambat, Pak Guru tidak marah. Saya bilang pada Pak 

Guru kenapa saya terlambat dan mereka mengerti. 

Guru-guru di sini berbeda dengan guru di sekolah lain. Tidak terlalu ada jarak antara 

ai anti srimayanti

“Jangan memandang rendah kepada kami 

hanya karena kami orang miskin dari desa. 

Kami bisa mencapai prestasi yang sama seperti 

orang-orang di kota jika diberi kesempatan.”

ai anti srimayanti berdiri di depan kelas mengajarkan 
pada teman-temannya menulis surat resmi kepada 
pejabat pemerintah dan badan-badan lainnya.
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guru dan kami. Beberapa orang pernah jadi kakak kelas kami di sekolah dulu. Kalau kami 

cerita tentang masalah kami pada mereka, mereka pasti mengerti. Guru yang sedang 

kuliah di Tasik cerita pada kami tentang hidup di kota besar. waktu saya dengar ceritanya, 

saya jadi ingin kuliah juga. Saya ingin jadi seperti mereka. Saya ingin kuliah, lalu kembali 

ke sini untuk jadi guru. 

Saya tidak buru-buru ingin punya suami atau anak. Saya ingin punya karir.  Kalau 

saya sudah selesai sekolah, saya ingin kembali ke desa untuk membantu para petani 

membentuk koperasi. Saya kira para petani di desa saya itu korban kapitalisme. Mereka 

tidak berdaya karena mereka tidak kompak. Mereka tidak punya daya tawar di depan 

kapitalis. Saat ini, petani di sini hanya bisa pasif menghadapi naik turunnya harga. Kalau 

harga tomat turun, mereka membiarkan tomat membusuk di ladang ketimbang menjual 

dengan harga murah di pasar.

Kata Bapak, cerita saya akan dimasukkan ke dalam buku? Saya hanya mau bilang 

kepada para pembaca: Jangan memandang rendah kepada kami hanya karena kami orang 

miskin dari desa. Kami bisa mencapai prestasi yang sama seperti orang-orang di kota jika 

diberi kesempatan.

di desa-desa di Jawa barat, sebagian besar murid 
mengenakan jilbab, begitu pula ai anti srimayanti.
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Heri ridwani

“susah buat saya. saya ingin lulus sekolah, tapi 
saya tidak mau menjadi beban keluarga. saya 
ingin kuliah supaya bisa jadi guru.”

umur saya lima belas tahun. Saya kelas tiga SMP. Saya punya dua kakak laki-laki dan 
satu kakak perempuan. Mereka tidak sekolah sampai SMP. waktu mereka masih muda, 
Sekolah Sururon belum ada, jadi mereka tidak bisa sekolah. Sebelum sekolah ini ada, 
kalau kita mau sekolah di SMP, kita harus pergi ke Garut. ongkosnya rp14.000,00, pulang-
pergi naik motor. Ya, terlalu mahal untuk keluarga saya.

Salah satu Kakak saya pernah mencoba ikut program Paket B dari pemerintah supaya 
bisa dapat ijazah SMP. Dulu dia belajar di gedung SD. Satu atau dua orang guru SD 
pernah membantu Kakak untuk belajar. Sayang, mereka tidak punya banyak waktu luang. 
Akhirnya Kakak saya berhenti. Dulu, sebelum ada sekolah ini, hampir tidak ada orang yang 
melanjutkan dari SD ke SMP. Mungkin dari enam puluh anak di SD, hanya dua atau tiga 
yang lanjut ke SMP.

Kalau bisa, saya ingin lulus sekolah. Susah sekali. Sekarang gratis. Sekolah ini beda 
dengan sekolah yang lain. Misalnya, kalau kita tidak mampu beli seragam, guru-guru pasti 
tidak mempermasalahkannya. Pak Inceu pernah bilang pada kami, jangan malu hanya 
karena tidak pakai sepatu, atau karena seragam kita sudah lama atau robek. Katanya, apa 
yang ada di kepala kita lebih penting dari apa yang kita pakai. Kancing baju seragam saya 
lepas, jadi hari ini saya ke sekolah pakai kaos. 

Di kelas kami tidak ada bangku dan meja. Kami duduk di lantai. Kelas kami besar. Ada 
lima puluh murid dan satu guru. Kami tidak duduk berbaris menghadap guru dan papan 
tulis, tetapi duduk dalam kelompok kecil. Kami boleh berbicara satu sama lain dan saling 
membantu mengerjakan tugas. Kalau ada anak yang pintar di satu mata pelajaran, dia 
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akan membantu yang lain. Pelajaran favorit saya adalah Biologi. Kalau di kelas ada murid 
yang tidak bisa Biologi, saya bantu mereka. Kalau ada guru yang datang terlambat atau 
tidak masuk, biasanya kami belajar sendiri dari buku. Anak yang lebih pintar membantu 
teman-temannya yang lain.

Saya suka guru Biologi kami. Dia tidak datang ke kelas lalu langsung menulis di papan 
tulis. Dia sering mengobrol dengan kami dan mendorong kami. Kalau kami ada masalah di 
sekolah, kami bisa cerita sama dia. Kalau ada masalah pribadi, kami juga bisa cerita. Kalau 
ada murid yang tidak bisa datang karena harus bekerja di sawah, atau karena mereka tidak 
punya uang untuk beli buku, mereka bisa memberitahu para guru. Mereka seperti kakak 
kami, tidak seperti guru-guru umumnya.

Kami boleh membantah kalau memang ada yang salah. Kalau ada guru yang berbuat 
salah, kami bisa langsung bilang pada guru itu bahwa dia salah. Kalau ada guru yang tidak 
masuk, kami bisa tunjuk jari dan tanya mengapa mereka tidak masuk. Kalau ada murid 
yang malu untuk tunjuk jari, mereka bisa menulis kritik di selembar kertas dan dimasukkan 
ke dalam kotak kritik dan saran. Biasanya kritik dipajang di papan pengumuman. Guru-
guru selalu menanggapi kalau kami memberi kritik. Para guru tidak memberi kami nilai 
atau rangking. Hal itu bisa membuat murid yang lebih pintar menjadi berbeda daripada 
murid yang lain. Nanti anak-anak yang pintar duduk berkelompok sendiri. Di kelas kami, 
anak-anak yang pintar sengaja dipisahkan dari kelompoknya dan digabungkan dengan 
semua anak yang lain agar kita semua bisa terus saling membantu. 

Kami memang tidak dapat rangking. Tapi kami melakukan evaluasi sendiri. Ada evaluasi 
bulanan untuk murid-murid di kelas. Dilakukan sendiri oleh anak-anak, guru-guru tidak 
ikut mengevaluasi. Kami bicarakan, siapa murid yang bermasalah dan kenapa. Di setiap 
kelas ada ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Lalu ada beberapa ketua seksi. Ada seksi 
perlengkapan, seksi keamanan, seksi pendidikan, dan seksi kebersihan. Dulu saya pernah 
jadi pengurus kelas. Sekarang saya sedang mempersiapkan ujian akhir. Saya ketua seksi 
pendidikan. Kami sendiri yang mengatur kelas ini. Guru-guru tidak ikut mengatur. Mereka 
menyuruh kami memutuskan sendiri bagaimana kami mau mengatur kelas. Setelah itu, 
hasilnya kami bicarakan dengan para guru.

Kemarin kami baru saja mengadakan evaluasi. Ada satu murid yang bermasalah. Dia 
sering tidak masuk dan kalau ada guru yang tidak masuk, dia pasti langsung pulang. 
Anak-anak yang lain tetap belajar sendiri. Tapi, kalau ada satu anak yang pulang, biasanya 
yang lain juga ingin ikut pulang. Tidak baik untuk semangat kelas. Jadi, beberapa anak 
pergi menyusul dia ke rumahnya. Katanya dia punya masalah, tidak punya uang untuk 
membayar buku, dan orangtuanya tidak ingin dia sekolah. Kalau menurut saya, dia saja 
yang malas. 

walaupun sekolah gratis, masih tetap susah. Kami tidak harus punya seragam kalau 
kami tidak mampu beli. Kami bisa pinjam buku dari perpustakaan sekolah. Saya sudah bisa 
membeli seragam dan buku sendiri dengan uang hasil kerja di sawah. Kalau ada uang sisa, 
saya berikan pada Ibu saya. Tiap hari Minggu atau hari libur, saya kerja di sawah. upahnya 
rp12.000,00 per hari. Kadang pulang sekolah saya juga kerja. Ya kalau ada waktu. 

Keluarga yang membiayai saya. Tapi berat untuk mereka. Keluarga saya punya sebidang 
tanah. Kami menanam kembang kol, tomat, kentang, dan cabe. Bapak dan Ibu lebih 
sering kerja di ladang, tapi kadang mereka juga kerja sebagai buruh. Perempuan diupah 
rp10.000,00 per hari untuk kerja di sawah. Yang laki-laki diupah rp15.000,00. Keluarga 
saya tidak punya uang tambahan.

Bapak dan Kakak laki-laki saya bangga karena saya sekolah. Bapak saya bahkan tidak 
lulus SD. Bapak selalu mengatakan bahwa ia ingin salah satu anaknya paling tidak lulus 
SMP. Ibu dan Kakak perempuan saya tidak setuju. Menurut mereka, harusnya saya sudah 
mulai bekerja. Mereka ingin saya pergi ke kota dan cari kerja di sana supaya saya bisa 
membantu keluarga.

Ya, susah buat saya. Saya ingin lulus sekolah, tapi saya tidak mau menjadi beban 
keluarga. Saya ingin kuliah supaya bisa jadi guru. Saya ingin jadi guru dan kembali ke sini 
untuk mengajar dan membantu membangun desa ini.
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dani

“ada ibu guru yang bilang bahwa saya terlalu 
muda untuk ikut dalam politik. Katanya, saya 
seharusnya konsentrasi untuk belajar. mereka 
benci pada murid-murid serikat Petani karena 
kami sering membantah.”

Saya mulai sekolah di Sekolah Sururon tahun 2003, tahun pertama sekolah itu dibuka. 
Tahun 2006, kami bertigapuluh lima murid ikut ujian akhir nasional SMP. Kami semua 
lulus. waktu saya lulus, SMA belum dibuka. Bersama dengan enam orang murid lain 
dari angkatan saya, saya melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian 
di Garut. Beberapa orang melanjutkan sekolah di sekolah lain. Ada juga yang masuk 
pesantren. Ada juga yang menikah.

Serikat Petani Pasundan membayar sebagian uang sekolah saya di tahun pertama. 
Keluarga saya membayar sisanya. Ayah saya bekerja di proyek reboisasi Chevron, jadi 
keadaan keluarga kami sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang lain. walaupun 
begitu, kedua orangtua saya tidak lulus SMP. Mereka semua petani. Di Garut saya tidur 
di lantai kantor sekretariat Serikat Petani Pasundan, bersama dengan anak-anak yang 
lain. Biasanya kami makan di sekretariat. Kalau kami tidak sedang belajar, biasanya 
kami terlibat dalam kegiatan organisasi. Kami terlibat dalam kegiatan advokasi, atau 
urusan sengketa tanah. Kadang kami datang ke pertemuan, juga ikut demonstrasi.

Beberapa orang guru memandang rendah murid-murid di Serikat Petani. Ada ibu guru 
yang bilang bahwa saya terlalu muda untuk ikut dalam politik. Katanya saya seharusnya 
konsentrasi untuk belajar. waktu saya kelas satu, saya minta izin pulang setengah hari 
untuk ikut rapat, guru itu malah menangis di depan kelas. Dia bilang pada guru yang lain, 
saya ini tukang cari masalah. Seperti orde Baru saja, murid tidak boleh berorganisasi 
di kampus. Guru-guru SMA saya di Garut inginnya dihormati. Mereka benci pada murid-
murid Serikat Petani karena kami sering membantah. Sepertinya, mereka pikir kami 
sok pintar. Setelah sekolah di desa ini, kami harus banyak menyesuaikan diri untuk 
berurusan dengan guru.  

Sikap para guru mulai berubah waktu kami bisa menunjukkan bahwa kami bisa 
berprestasi. Di akhir tahun pertama, empat murid Serikat Petani masuk peringkat sepuluh 
besar di sekolah. Ini berarti mereka dapat beasiswa penuh untuk tahun berikutnya. Ami, 
murid dari angkatan yang sama dengan saya, mendapat peringkat pertama. Para guru 
mulai berbaik hati pada Ami. Tahun itu, saya dipilih menjadi ketua oSIS. Saya harus 
sering berhadapan dengan Kepala Sekolah dan guru-guru senior. Mereka sebenarnya 
baik terhadap kami. Hanya beberapa guru saja yang tidak suka pada kami. Tapi, waktu 
kami menunjukkan prestasi, mereka mulai berubah.

Sikap mereka berubah total di tahun 2007 setelah ada lomba di Kalimantan. 
Sebelumnya, Kepala Sekolah memilih satu tim untuk ikut dalam lomba “Pertanian 
ramah Lingkungan”. Hampir semua murid Serikat Petani Pasundan masuk dalam tim 
itu. Masing-masing tim harus mempersiapkan presentasi mengenai suatu masalah. Kami 
mempersiapkan presentasi tentang penggunaan beberapa tanaman untuk mengurangi 
kerusakan tanaman tanpa pestisida. Tim dari sekolah Garut menang lomba di tingkat 
kabupaten. Lalu kami ikut lomba yang sama di tingkat provinsi, lalu di tingkat nasional. 
Ya, yang di Kalimantan itu. Sekolah kami menang.

Setelah itu, para guru barulah benar-benar menerima kami. Nama sekolah kami jadi 
lebih harum karena kami menang di lomba itu.

Salah satu bagian dari presentasi kami adalah kami mengadakan uji coba di sebuah 
ladang di Garut. Tapi sistem itu belum pernah dicoba di desa kami. Petani biasanya takut 
mencoba hal baru kecuali kalau mereka tahu akan berhasil. Nanti saya ingin membuka 
lahan untuk uji coba di desa. Kalau dalam uji coba bisa kami tunjukkan bahwa cara itu 
akan berhasil, para petani mungkin akan mau mencobanya di lahan mereka. 

dani sering tidur di kantor serikat Petani Pasundan, 
sebuah organisasi yang memperjuangkan reformasi 
tanah dan pendistribusian ulang tanah di perkebunan-
perkebunan besar dan hutan negara. 
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inceu

“ijazah formal bukanlah yang paling penting. 

Lebih penting jika guru punya semangat 

untuk membantu siswa.”

Saya tidak mengira kalau saya akan jadi guru. Ayah saya dulunya guru sekolah dasar. 

Beliau ingin sekali saya mengikuti jejaknya. Saya selalu katakan pada ayah saya, saya ingin 

jadi pemain band. Sekarang saya jadi guru, seperti ayah saya dulu. Setelah saya lulus SMA, 

saya bergabung dalam sebuah band. Saya mendaftar ke universitas, tapi saya tidak pernah 

kuliah. Saya hanya ingin main musik.

Saya mulai menyanyi dalam sebuah band di Garut. Kami tidak pernah punya tempat 

untuk main. walaupun ada orang yang pesta dan ingin memanggil band, gedung pertemuan 

terlalu mahal untuk orang-orang di sini. Saya ikut dengan sekelompok pemusik untuk 

melobi pemerintah daerah supaya dibangun satu tempat yang bisa digunakan untuk 

berlatih dan bermain band. Itulah pengalaman pertama saya mengatur orang untuk 

bekerjasama dalam memperjuangkan keinginan mereka.

Saya juga terlibat dengan aktivis lain di Garut. Saya terlibat dalam masalah-masalah 

sosial, memperjuangkan petani-petani miskin. orang-orang yang bekerjasama dengan 

saya mempunyai latar belakang ekonomi lemah. Mereka adalah petani. Mereka menanam 

sayur di lahan mereka yang kecil atau bekerja sebagai buruh tani. Sebagian besar tidak 

lulus SD. Bersama dengan aktivis yang lain, saya menjadi penengah dalam masalah 

sengketa tanah. Di daerah ini, kepemilikan tanah banyak yang tidak jelas. Banyak petani-

petani kecil yang tidak tahu tentang hak kepemilikan atas tanah mereka. Kadang tanah 

dimiliki oleh pemerintah, tapi sudah dijadikan sawah oleh beberapa generasi.

Saya bekerja di sebuah organisasi bernama Serikat Petani Pasundan. Itu adalah 

organisasi bagi petani miskin. Salah satu masalah yang selalu muncul dalam pertemuan 

adalah pendidikan. Dalam beberapa pertemuan, para petani sering merasa frustrasi 

karena mereka tidak bisa membaca surat resmi dan tak tahu bagaimana berurusan 

dengan pemerintah. orang-orang merasa bahwa pendidikan mereka yang kurang 

menghalangi mereka untuk maju. Mereka ingin anak-anak mereka bernasib lebih baik. 

rendahnya pendidikan juga membuat mereka sulit mengatur diri sendiri. Tidak ada yang 

bisa berperan menjadi pemimpin. Beberapa tahun lalu ada lowongan posisi kepala desa. 

Posisi tersebut lowong selama tiga tahun. Ada peraturan yang mengatakan bahwa kepala 

desa harus punya ijazah SMP. Sayang sekali, di desa ini tidak ada yang punya ijazah SMP.

warga desa merasa kurangnya pendidikan sebagai suatu beban. Tapi di sisi lain, 

mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke kota. Jaraknya terlalu jauh. 

Biaya transportasi terlalu mahal. Mereka tidak punya uang untuk membeli seragam. Sulit 

bagi mereka jika ada anak mereka yang harus belajar di sekolah karena anak-anak itu 

dibutuhkan di sawah untuk membantu keluarga.

Pemerintah tidak menanggapi kebutuhan masyarakat, jadi Serikat setuju untuk 

bekerjasama dengan masyarakat membangun sebuah SMP dan SMA. warga Desa 

Sarimukti sebelumnya sudah pernah bekerjasama dengan Serikat Petani. Tanah yang 

di bukit itu milik Perhutani, tapi warga desa ini sudah bertani di sana selama berpuluh-

puluh tahun, bahkan beberapa generasi. Mereka sudah bekerja keras dan memberikan 

banyak sumber daya untuk membangun kebun, tapi kepemilikan tanah itu tidak jelas. 

Serikat Petani terlibat dalam advokasi hak kepemilikan tanah tersebut. Pada prosesnya, 

para aktivis dari Serikat menjadi dekat dengan pengurus pesantren. Pesantren meminta 

bantuan kami untuk mendirikan sekolah supaya anak-anak bisa dapat ijazah SMP. Mereka 

menawarkan gedung pesantren dan fasilitas lainnya untuk digunakan sebagai sekolah.

Seperti yang sudah saya katakan, saya tidak pernah berpikir untuk jadi guru. Saya tidak 

pernah sekolah pendidikan. Saya tadinya tidak yakin. Apa saya bisa? Apa saya cocok jadi 

guru? Awalnya, kami tidak punya meja dan kursi. Tidak ada uang untuk gaji guru, jadi 

semua guru adalah para relawan. Sebagian besar, paling tinggi adalah lulusan SMA. 

Awalnya, di tahun 2003, kami menggunakan materi program pendidikan jarak jauh dari 

Departemen Pendidikan. Setelah itu, kami mulai punya beberapa buku di perpustakaan, 
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dan ada juga papan tulis. Sekarang, kami sudah mendapat akreditasi sebagai institusi 

pendidikan dan kami bisa mengadakan ujian nasional di sini.

waktu saya mulai mengajar, ijazah formal bukanlah yang paling penting. Lebih penting 

jika guru punya semangat untuk membantu siswa. Mereka harus bekerjasama dengan 

siswa untuk mendorong dan memberi inspirasi. Mereka harus bisa mengerti dari mana 

siswa datang, latar belakang mereka, dan apa masalah-masalah yang dihadapi siswa. 

Semua guru di sini semula adalah para relawan. Mereka punya latar belakang yang sama 

dengan siswa. Jadi tidak ada jarak di antara mereka. Siswa tahu bahwa kami juga sama 

seperti mereka.  

Siswa di sini boleh membantah guru mereka. Tentu saja, itu harus dilakukan dengan 

sopan. Kalau mereka punya keluhan, mereka boleh menyampaikannya di sekolah. Kami 

mendorong siswa untuk mengkritisi dan berargumen dengan para guru, kalau mereka 

punya alasan yang tepat. Sebenarnya, itu justru ketrampilan yang ingin kami kembangkan. 

Kami ingin siswa bisa bekerjasama untuk mengatur diri mereka. Jadi, kalau mereka punya 

masalah dengan sekolah, kami mendorong mereka untuk membentuk kelompok dan 

menyampaikan pendapat mereka bersama-sama.

Tujuan dari Serikat Petani adalah menghasilkan generasi siswa yang bisa menjadi para 

pemimpin di desa. Kami tidak ingin ada siswa yang sudah lulus lalu pergi ke kota mencari 

kerja. Kalau begitu caranya, nanti yang tinggal di desa ini hanya orang-orangtua dan anak-

anak bayi saja. Kami ingin mereka belajar lalu bekerja membangun desa ini. Sekolah ini 

dibuka pertama kali tahun 2003, jadi siswa-siswa angkatan pertama baru saja lulus SMA. 

Enam orang sudah kuliah di sekolah pertanian dan sekolah lain, hampir semuanya dapat 

beasiswa penuh. Mereka sering pulang ke desa kalau ada waktu. Mereka juga sering 

membantu mengajar di sekolah.



Ambon

KonFLiK KomunaL, KeKerasan domesTiK

di daerah konflik, laki-laki, perempuan, 
dan anak-anak normal mengalami trauma 
dalam menghadapi situasi yang abnormal. 
saat masyarakat mengakui adanya trauma, 
masyarakat cenderung mampu menyadari dan 
kemudian lebih mudah untuk mengatasinya. 
namun, jika ada perempuan yang dipukuli, 
disiksa, dan dianiaya oleh suaminya, sangat 
mungkin ia jadi terasing dan tidak menerima 
bantuan dari masyarakat.

sedikit pemandangan kita ambon dimana konflik 
paling buruk di indonesia  terjadi.

Pada tanggal 19 Januari 1999, terjadi konflik antarmasyarakat yakni antara masyarakat 
Muslim dan Kristen di Ambon, Maluku. Dalam beberapa hari berikutnya, konflik mulai 
menyebar ke seluruh penjuru pulau di Ambon dan beberapa kabupaten lainnya di Maluku 
Tengah dan Maluku Tenggara.

Di akhir tahun 1999, lebih dari 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. 
Masyarakat yang tadinya bersatu menjadi terpecah-belah berdasarkan agama yang dianut 
masing-masing. Akibatnya, sejumlah orang yang tersingkir akibat konflik ini tidak bisa 
kembali ke daerah tempat tinggal mereka yang tadinya merupakan masyarakat yang 
majemuk. Lebih lagi, ribuan rumah, tempat ibadah, dan bangunan-bangunan lain juga 
ikut hancur akibat konflik ini.

Menurut perkiraan, sampai pada bulan November 2001, saat aksi kekerasan paling 
parah terjadi, ada lebih dari 13.000 korban jiwa di seluruh Provinsi Maluku. Banyak 
orang yang menderita luka-luka dan lumpuh. Sejumlah besar orang berperan dalam 
aksi kekerasan, menderita, dan menjadi saksi mata atas semua kejadian itu. Banyak 
orang menyaksikan anggota keluarga dan kerabatnya dibunuh. Semua orang tersingkir 
dari rumah dan desa mereka.

Dampak psikologis dari konflik di Ambon menjadi lebih ringan karena masyarakat 
saling membantu dalam mengatasi masalah-masalah praktis. Ketika sebuah tempat 
konseling trauma dibuka untuk masyarakat, hanya sedikit orang yang memanfaatkan 
keberadaannya. orang-orang lebih berminat dalam mengikuti kegiatan yang menurut 
mereka praktis, seperti mengikutsertakan anak-anak mereka dalam kelompok bermain, 
membantu dalam proyek pembangunan rumah masyarakat, bahkan bekerjasama dengan 
pihak lawan dalam mencapai suatu tujuan politis tertentu. Semua kegiatan masyarakat ini 
dapat meringankan trauma psikologis masyarakat.

Adalah jauh lebih sulit untuk melibatkan masyarakat jika ada orang yang menjadi korban 
dipengaruhi oleh masalah yang belum dapat diterima atau tidak diakui oleh masyarakat. 
Inses, pemerkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang 
dianggap tabu. Perempuan yang dipukuli, disiksa, dan dianiaya oleh suaminya sangat 
mungkin akan menjadi terasing dan tidak menerima bantuan dari masyarakat.

Ketika para perempuan tidak mendapat bantuan dari masyarakat, mereka belajar 
untuk saling membantu satu sama lain. Terapi kelompok bagi perempuan yang memiliki 
pengalaman serupa merupakan alat yang sangat efektif dalam proses tersebut. Dengan 
bertemu para perempuan lain, seseorang akan dapat mengatasi perasaan terasingkan. 
Mereka juga dapat mengatasi perasaan bersalah yang mungkin mereka rasakan sebagai 
akibat dari kekerasan dan penganiayaan yang mereka alami. Selain memberikan dukungan 
psikologis bagi sesama, para perempuan juga dapat saling membantu dalam masalah-
masalah praktis seperti perceraian, tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya.
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santi

“suatu malam suami saya pulang ke rumah. 
Waktu itu dia sedang mabuk. dia mulai merusak 
barang-barang. dia memukul dan memaki saya. 
Waktu saya balas memaki, dia ambil lampu 
minyak tanah dan minyaknya ditumpahkan ke 
badan saya. Lalu dia membakar saya pakai 
korek api.” 

Halaman sebelah
secara teratur, santi bertemu dengan anak lelakinya, 
rezza, meski sejak ia meninggalkan suaminya, anak 
itu tinggal dengan keluarga suaminya.

Hal itu terjadi tahun 2003. waktu itu saya harus dirawat di rumah sakit selama delapan 
bulan. Dia sendiri ditahan di Kantor Polisi selama tiga bulan, tapi tidak pernah dapat 
hukuman. Polisi membebaskan dia. Menurut mereka, tidak ada saksi mata yang bisa 
membuktikan tindak kriminal. Padahal dia hampir membunuh saya! Dia ambil ember 
plastik waktu api di badan saya masih menyala. Dia taruh ember itu menutupi kepala saya 
dan dia tahan embernya. Plastiknya meleleh di wajah saya. Dia ingin saya mati. Terang saja 
dia tidak mau membunuh saya di depan orang lain.

Dia mengaku kepada polisi kalau kompor kami meledak. waktu saya masih di rumah 
sakit, dia datang dan mengancam saya. Dia paksa saya untuk bilang bahwa itulah yang 
terjadi. waktu polisi mencatat pernyataan saya pertama kali, saya bilang kalau itu yang 
terjadi. Setelah itu, saya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tapi menurut mereka, 
pernyataan saya bertentangan dengan apa yang dikatakan suami. Ayah suami saya dulu 
bekerja di Angkatan udara. Sekarang dia sudah pensiun. Dia dapat uang pensiun. Polisi 
tidak mau berurusan dengan orang yang ada di militer.

Suami saya dulu sering memukuli saya, biasanya kalau dia sedang mabuk. Saya 
benci kalau dia sedang mabuk. Dia pukul saya kalau saya mengomentari sesuatu saat 
dia pulang dalam keadaan mabuk. Tidak, saya tidak pernah minta cerai. Ayah saya 
meninggalkan ibu saya waktu saya masih kecil. Saya tidak mau jadi seperti ibu saya. 
Saya tidak mau mengasuh anak tanpa ayah, jadi saya tidak pernah mencoba untuk 
meninggalkan suami saya. 

Anak saya namanya rezza. umurnya delapan tahun. Dia tinggal sama Mama Mantu, ibu 
mertua saya. rumahnya kira-kira satu kilometer dari sini. Saya ingin merawat dia sendiri, 
tapi tidak bisa. Saya tidak bisa mengangkat lengan saya. Kepala saya tidak bisa digerakkan. 
Saya tidak bisa makan dengan benar. Makanannya selalu jatuh dari mulut saya. Saya tidak 
bisa merawat anak saya sendiri.
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santi, dengan wajah mengerikan dan rusak karena 
perbuatan suaminya yang membakar tubuhnya, 
tinggal di sebuah pondok yang disediakan oleh 
mantan ibu mertuanya.

Mama Mantu baik sama saya. Kadang dia memberi saya nasi. Saya boleh membangun 
rumah di tanah miliknya. Kadang dia kirimi saya uang. Tapi, dia tidak pernah bicara tentang 
apa yang sudah diperbuat oleh anaknya itu.

Setelah suami saya mencoba membunuh saya, dia pindah dan tinggal di rumah ibunya. 
Dia dapat istri baru. orang di desa ini tidak ada yang menghukum dia. Keluarganya juga 
tidak menyalahkan dia. Di Ambon, kalau suami memukul istri karena istrinya melawan, itu 
sudah biasa. Semua orang menganggap itu hal biasa. waktu saya datang menengok anak 
saya, saya lihat mantan suami saya bertengkar dengan istrinya. Dia ancam istrinya. Kalau 
tetap melawan, dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada saya. 

Saya ingin dioperasi. Saya ingin bisa menggerakkan lengan saya lagi. Tidak peduli 
seperti apa penampilan saya, yang penting saya ingin bisa merawat diri sendiri. Saya ingin 
bekerja atau buka usaha. Di daerah ini banyak pabrik. Saya bisa kerja di pabrik, kalau saya 
bisa gerakkan lengan saya. Saya bisa membesarkan sendiri anak saya. Saya tidak harus 
tergantung sama Mama Mantu. Kata dokter, saya harus ke Makassar atau Surabaya kalau 
mau operasi. Saya tidak punya uang untuk itu.

waktu saya keluar dari rumah sakit, saya pergi ke kantor surat kabar daerah sini. Saya 
beritahu yang terjadi. Saat itu, saya pikir kalau cerita saya dimuat di koran, ada orang yang 
akan memberi saya uang untuk operasi. Di situlah saya bertemu Ibu Leli. Dia bekerja di 
surat kabar itu. Ada beberapa surat kabar daerah yang memuat cerita saya. 

waktu cerita itu dimuat, wakil Bupati berjanji bahwa pemerintah daerah akan membiayai 
operasi saya. Tapi setelah itu, setiap saya datang ke kantornya, pegawainya selalu bilang 
kalau dia sedang sibuk, sakit, atau sedang ada rapat. Akhirnya saya menyerah. Saya tidak 
pernah dapat apa-apa.

Saya datang ke Kantor wakil Bupati biasanya dengan kendaraan umum. Saya tidak malu 
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dengan penampilan saya. Saya tahu ini bukan kesalahan saya. Saya tidak mau keadaan 
menghalangi saya untuk pergi ke luar. Tidak pernah ada orang yang mengomentari 
wajah saya. orang yang bertemu saya di jalan rata-rata baik. Tidak pernah ada yang 
bilang apa-apa.

Ibu Leli pernah mengajak saya untuk bertemu Augustina. Dia terluka akibat bom 
waktu konflik. Ada sedikit bekas luka di wajahnya, tapi keadaannya tidak separah 
saya. walaupun wajahnya tidak serusak wajah saya, dia malu ke luar rumah. waktu 
kami bertemu, kami bicara sebentar. Dia orang yang baik. Kami ngobrol dan bercanda. 
Mestinya dia tidak perlu malu.

Saya ingin mandiri. Saya ingin bisa mencari uang sendiri supaya bisa mengurus diri 
sendiri. Saya juga ingin punya tempat tinggal. Saya tidak mau terlalu bergantung sama 
ibu mertua. Tapi saya tidak mau tinggal sendiri. Saya ingin tinggal dengan Leli dan Au. 
Saya ingin tinggal sama perempuan lain yang pernah mengalami hal yang sama dengan 
saya. Saya ingin ada tempat di mana kami bisa tinggal, saling merawat, dan membantu 
satu sama lain. Saya ingin tinggal dengan perempuan seperti saya, karena mereka akan 
mengerti apa yang saya rasakan.
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augustina reonhard

“Waktu bomnya meledak, seluruh kapal 
langsung terbakar. saya ingat kursi plastik 
yang saya duduki tidak terbakar, tapi semua 
kursi di dekatnya sudah meleleh. Luka bakar 
saya terjadi karena lelehan plastik.”

Saya dulu tidak pernah merasa takut. Dulunya saya perempuan normal. Saya dulu sering 
pergi dan senang-senang dengan teman-teman saya. Saya dulu juga sering ngobrol 
dengan anak laki-laki. Sejak adanya kejadian pemboman, saya tidak pernah ke luar rumah. 
Sejak itu, saya hanya ke luar rumah sendirian di siang hari kira-kira tiga atau empat kali. 
Saya bisa pergi malam hari dengan keluarga kalau saya pakai baju lengan panjang untuk 
menutupi lengan saya.

Hidup saya berubah hanya dalam waktu kurang dari sedetik. Saat itu, saya sedang tidur 
di dalam kapal. waktu bomnya meledak, seluruh kapal langsung terbakar. Saya ingat, 
kursi plastik yang saya duduki tidak terbakar, tapi semua kursi di dekatnya sudah meleleh. 
Luka bakar saya terjadi karena lelehan plastik. Semua orang teriak-teriak dan melompat 
ke laut. walaupun saya tidak bisa berenang, saya juga ikut lompat. Saya akhirnya terseret 
ke darat. orang-orang di pantai membawa saya ke rumah sakit di Halong. Setelah itu, saya 
sempat dibawa ke rumah sakit di Ambon. Saya tinggal beberapa bulan di sana, sampai 
perawatan saya selesai.

Secara fisik saya baik-baik saja, kecuali bekas luka ini. Saya sehat. Tapi saya tidak mau 
orang lain lihat saya. Saya malu karena penampilan saya. Ibu saya selalu bilang bahwa 
seharusnya saya tidak boleh merasa seperti itu. Menurutnya, semua orang di sini akan 
tahu bahwa saya menjadi korban pada saat terjadi konflik. Memang benar, kalau saya ke 
luar rumah tidak ada orang yang menghina saya. Tapi, saya masih takut ke luar rumah. 
wajah dan lengan saya kelihatan mengerikan. Saya ingin hidup normal, tapi saya tidak 
bisa mendorong diri saya untuk ke luar rumah. Saya mau saja keluar selama masih dalam 
lingkungan saya. Semua orang di sini kenal sama saya. Mereka juga tahu, kenapa saya 
takut. Tapi, saya takut kepada orang yang tidak saya kenal.

Saya ingin sekali bisa ke gereja lagi. Sejak kejadian itu, saya pernah pergi ke gereja dua 
atau tiga kali. Saya senang berdoa di gereja. Saya suka musiknya. Di sana, saya merasa 
dekat dengan Tuhan. Setiap kali saya ke gereja, semua orang sangat baik kepada saya. 
Mereka tahu apa yang terjadi pada saya. Saya ingin ke gereja lagi, tapi saya tidak punya 
baju lengan panjang untuk menutupi bekas luka saya. Saya tidak punya pakaian yang layak 
dipakai ke gereja. Saya butuh pakaian yang bisa menutupi lengan saya.

Saya pernah belajar menjadi guru agama. Saya punya ijazah dari universitas Kristen. 
Saya baru saja lulus sebelum kejadian bom. Sekarang saya tidak terpikir untuk mengajar. 
Saya merasa tidak bisa mengajar dengan wajah saya yang rusak ini. Kadang saya buka 
warung kecil di depan rumah. Saya jual voucher pulsa. Sebagian besar pelanggan saya 
adalah tetangga saya. Saya mau melayani tetangga saya karena mereka tahu siapa saya. 
Mereka tahu kenapa wajah saya seperti ini.

Sekarang saya sudah lebih berani. Pertama kali setelah kejadian, saya sama sekali tidak 
berani ke luar rumah. Sekarang saya sudah berani keluar. Semoga nantinya saya bisa 
melupakan ini semua. Saya tahu bahwa ini hanya perasaan saya saja. Saya benar-benar 
ingin bisa pergi sendiri di siang hari. Suatu hari saya pergi sendiri ke kantor Telkomsel, 
walaupun tidak ada yang saya kenal. Saya ingin tahu bagaimana caranya membeli voucher 
isi ulang pulsa. Saya ingin mendirikan usaha menjual voucher isi ulang di depan rumah. 
Saya malu menjadi beban ibu saya. Saya ingin menghasilkan uang yang cukup supaya saya 
tidak membebani ibu saya lagi. Maka itulah, saya memberanikan diri pergi ke kantor itu. 
Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan orang lain untuk membantu saya. Saya pernah 
bertemu dengan beberapa orang dari Yayasan PuLIH (sebuah organisasi yang bergerak 
dalam konseling trauma dan pelayanan lainnya). Mereka menghampiri dan berbicara 
kepada saya. Mereka bilang, wajah dan lengan saya tidak kelihatan buruk. Mereka bercerita 
tentang perempuan lain yang lukanya lebih parah daripada saya. Mereka bilang, orang 
tersebut hidup normal dan pergi ke luar rumah seperti orang lain. Dia punya pacar dan 
akhirnya menikah, walaupun dia punya luka bakar. Sekarang, dia sudah punya anak. Saya 
satu-satunya anak di keluarga yang belum menikah. Sekarang, saya bahkan tidak berpikir 
untuk menikah. 

Beberapa kali saya pergi untuk bertemu sekelompok perempuan yang menjadi korban 
saat konflik. Itu pertemuan kelompok yang diadakan oleh teman-teman saya di PuLIH. 
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Atas
augustina menjual kartu pra bayar dari kiosnya.

Bawah
augustina santai dengan anggota keluarganya, seperti 
keponakan-keponakan, tetapi tidak terpikirkan 
baginya untuk menikah dan punya anak sendiri.

Saya merasa senang bisa bertemu perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami 
hal yang sama dengan saya. Saya tidak merasa malu saat bersama mereka. 

Apa saya bisa memaafkan teroris yang membom kapal itu? Ada hal aneh yang terjadi pada 
saat saya masih di rumah sakit. Ada seorang laki-laki yang dibawa ke rumah sakit, entah apa 
sebabnya. Dia lihat saya tidur di kasur dengan wajah saya yang terbakar. Dia datangi saya, 
lalu tanya apa yang terjadi. Saya bilang sama orang itu, saya sedang berada di dalam kapal 
California waktu kapal itu dibom. Mukanya langsung pucat. Dia langsung pergi tanpa berkata 
apa pun. Setelah itu, saya baru tahu bahwa dia adalah salah seorang yang meletakkan bom 
di dalam kapal. Dia dipenjara selama beberapa tahun. Sekarang dia sudah bebas.

Apa yang akan saya katakan kalau dia ada di sini sekarang? Saya tidak akan bilang apa-
apa. Akan saya ambil tangannya dan suruh dia raba wajah saya. Saya hanya ingin dia tahu 
akibat perbuatannya.
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Leli Ketipana

“di Jogja, saya menghubungi beberapa 
perempuan dari organisasi yang membantu 
para perempuan yang selamat dari kekerasan 
dalam rumah tangga. mereka membantu saya 
melewati masa-masa tersulit hidup saya. saya 
mulai mendatangi sesi kelompok Konseling.”

Perkosaan? Saya tidak bisa bilang itu pemerkosaan. orang-orang pasti tertawa kalau 
saya bilang saya diperkosa. Dia pacar saya. Saya hanya tidak mau hal itu terjadi. Saya 
belum siap kehilangan keperawanan. Tapi saya malu untuk minta pertolongan. Dia pacar 
saya. Ya, saya tahu tentang hukum baru yang menyatakan kalau suami berhubungan 
seks dengan istri di luar kehendak istri adalah perkosaan. Menurut saya, hukum itu 
baik. Tapi saya masih sulit untuk menggunakan kata-kata itu untuk menjelaskan apa 
yang terjadi pada saya.

Setelah saya kehilangan keperawanan, saya minta dia menikahi saya. Saya dibesarkan 
dengan kepercayaan bahwa perempuan tidak berharga kalau ia kehilangan keperawanan 
sebelum menikah. Satu-satunya jalan agar keadaan lebih baik adalah kalau kami menikah. 
Saya tahu suami saya punya pacar-pacar lain. Saya tahu dia bajingan, tapi saya tetap ingin 
dia menikahi saya. 

Setelah dia berhubungan seks dengan saya, dia tidak tertarik lagi sama saya. Saya rela 
melakukan apa saja supaya dia menikahi saya, tapi dia tidak tertarik lagi. Dia mulai berubah 
setelah tahu bahwa ada laki-laki lain yang tertarik sama saya. Saya bertemu seorang laki-
laki yang baik hati. Dia orang baik-baik, tapi saya merasa tidak cukup baik untuk dia. waktu 
mantan suami saya tahu kalau ada laki-laki lain yang tertarik sama saya, dia memaksa 
ingin tahu apa saya berhubungan seks dengan laki-laki itu. Dia bahkan memaksa saya 
untuk melepas baju saya supaya dia bisa memeriksa aurat saya. Saya bilang pada dia 
yang sebenarnya, saya tidak pernah berhubungan seks kecuali dengan dia. walaupun saya 
dekat dengan laki-laki itu dan suka padanya, kami tidak pernah berhubungan seks.

Saya tidak bisa menolak mantan suami jika dia ingin berhubungan seks. Saya merasa, 
karena dia yang mengambil keperawanan saya, dia berhak untuk berhubungan seks 
dengan saya. Saat itu, saya masih berharap dia mau menikahi saya. Dia berjanji menikahi 
saya, kalau saya hamil. Katanya, dia tidak mau menikahi saya kalau saya tidak bisa punya 
anak. Tapi waktu saya akhirnya hamil, dia suruh saya untuk aborsi. Karena tidak ada 
dokter yang bisa aborsi, dia akhirnya bersedia menikahi saya. Saya merasa lega. Saya pikir 
setelah kami menikah, keadaan akan jadi lebih baik.

waktu anak kami masih bayi, mantan suami saya tidak tahu bagaimana sulitnya 
mengurus anak. Biasanya saya hanya tidur beberapa jam tiap malam. Kalau saya sedang 
tidur dan bayi saya menangis, suami sering membangunkan saya dengan mendorong saya 
pakai kakinya. Dia tidak pernah membantu.

Dia sering pulang larut malam, nongkrong dengan teman-temannya dan minum-
minum. Suatu malam, waktu dia masuk ke dalam rumah, pulang, saya bilang padanya 
bahwa dia mabuk. Itu pertama kalinya dia hajar saya dengan keras. Sejak saat itu, saya 
diam saja kalau ada di dekat dia. Saya tidak mau bikin dia marah lagi.

walaupun begitu, dia masih sering memukul saya. Kadang setelah dia memukul saya, 
dia minta maaf. Dia bawakan makanan kesukaan saya dan jadi baik sama saya. Tapi saya 
jadi sulit mempercayainya. Saya tidak pernah tahu kapan dia akan mengamuk lagi. 

waktu saya sedang menyusui anak saya, puting saya luka dan berdarah. Saya bilang 
pada suami kalau saya kesakitan. Saya minta dia belikan botol susu dan susu bayi. waktu 
itu, reaksinya biasa saja. Keesokan harinya, saya pergi ke universitas untuk membicarakan 
skripsi dengan dosen saya. waktu saya pulang, dia sudah bawa anak saya pergi. Dia pergi 
tanpa pesan selama beberapa hari.

Dia bawa anak saya ke rumah kakaknya. Saya pergi ke sana dan memohon agar anak 
saya dikembalikan. Keluarganya malah menyalahkan saya dan bilang kalau saya bukan 
istri dan ibu yang baik. Memang saya pernah beberapa kali membelikan suami makanan 
dari warung. Itu waktu saya sedang sibuk dengan kuliah. Keluarganya bilang kalau saya 
tidak mengurus suami saya. Mereka bahkan bilang kalau saya tidak mengurus dan malah 
menelantarkan anak saya.

Tapi saya beruntung. Saya bisa menyelesaikan kuliah saya, walaupun sambil mengurus 
anak dan suami. Banyak perempuan yang tidak selesai sekolah. Jika perempuan tidak 
lulus sekolah dan tidak bekerja, maka dia akan tergantung kepada suaminya. walaupun 
saya lulus kuliah, saya belum pernah kerja dan menghasilkan uang sendiri. Maka, saya 
jadi takut dan tidak terpikir untuk meninggalkan suami saya.

Akhirnya, suami yang meninggalkan saya. Dia bilang pada saya, dia mau pergi ke Jogja 
untuk kuliah S2. Dia bilang akan pergi sebelum konflik terjadi. Dia sedang tidak ada di 
rumah tanggal 19 Januari, saat pertikaian antarmasyarakat yang paling parah terjadi. Saya 
sedang berada di rumah hanya dengan anak saya. rumah kami di desa, tak jauh dari kota. 
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Kelompok militan Islam sedang menyapu bersih seluruh wilayah. Banyak orang yang mati. 
Saya sembunyi bersama tetangga saya di bawah rumah panggung di ujung desa. Kami 
sembunyi di sana hampir sepuluh jam. Saya ingat, anak saya menangis. orang-orang lain 
takut para militan akan dengar dia menangis. Mereka suruh kami keluar. Saya diam saja 
dan tetap tidak bergerak. Saya peluk anak saya dan saya taruh mulut anak saya di puting 
saya supaya dia diam.  

Keesokannya, suasanya sudah agak tenang. Kami berjalan ke Kantor Polisi. Di sana 
aman. Di sanalah saya bertemu suami saya. Katanya dia belum mendaftar di universitas, 
tapi akan pergi ke Jogja untuk belajar Bahasa Inggris menaikkan nilai ToEFL-nya. 
walaupun Ambon masih tidak aman untuk saya dan anak saya, suami tidak berubah 
pikiran. Dia tetap akan pergi. Dia jual semua perabotan di rumah, kecuali tempat tidur dan 
televisi. uangnya digunakan untuk pergi ke Jogja.

Di Jogja, saya menghubungi beberapa perempuan dari organisasi yang membantu para 
perempuan yang selamat dari kekerasan dalam rumah tangga. Mereka membantu saya 
melewati masa-masa tersulit hidup saya. Saya mulai mendatangi sesi kelompok konseling. 
Sekelompok perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga bertemu 
dan saling berbagi pengalaman. Saya tidak tahu ternyata ada banyak perempuan lain 
yang mengalami hal yang sama seperti saya. Sebelum berbicara dengan mereka, saya 
selalu merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan suami saya. Saya kira, itu salah saya 
kalau suami memukul saya. waktu saya bicara dengan mereka, saya jadi sadar bahwa itu 
bukan salah kami. Mendengar cerita perempuan lain yang pernah mengalami hal serupa, 
membuat saya lebih percaya pada diri saya sendiri.

Akhirnya, setelah beberapa waktu, saya meninggalkanJogja dan kembali ke Ambon. Di 
sini saya bertemu dengan beberapa perempuan dari Yayasan PuLIH. Mereka jadi kawan 
baik saya. walaupun saya tidak ikut konseling secara formal, mereka mendengarkan dan 
membantu saya waktu saya sedang dalam proses cerai. waktu saya sedang dalam proses 
cerai, saya tidak bisa tidur. Mereka membantu saya mengatasi hal itu. Saya sering mimpi 
buruk. Di mimpi saya, saya lihat mayat-mayat dibuang ke dalam sumur. Perasaan yang 
paling tidak mengenakkan adalah perasaan bersalah yang saya alami. Konseling yang 
saya jalani benar-benar membantu saya mengatasinya.

Menurut saya, jika ada lebih banyak pelayanan konseling, hal itu akan membantu 
banyak perempuan yang keadaannya seperti saya,. Tapi memang perempuan butuh lebih 
dari sekedar konseling. Satu hal, banyak perempuan yang tidak melihat pentingnya datang 
ke psikolog. walaupun membantu, mereka butuh bantuan yang lebih praktis. Bukan 
hanya seseorang untuk diajak bicara. Mereka tidak menyadari bahwa Konseling adalah 
bagaimana mengatasi masalah-masalah praktis. Mungkin pendeta atau ulama bisa 
membantu juga dalam hal ini, kalau mereka dilatih dengan benar. Mungkin orang lebih 
mau untuk bicara dengan mereka. Nyatanya, sampai saat ini, pendeta dan ulama tidak 
banyak membantu.

Tapi, konseling saja tidak cukup. Masalahnya, semua orang menganggap 
kekerasan dalam rumah tangga itu hal yang biasa, bahkan bagi para perempuan yang 
mengalaminya. Konseling itu baik kalau bisa mengubah cara pandang perempuan 
terhadap diri mereka sendiri. Tapi kita juga harus mengubah cara pikir masyarakat. 
Saya tidak tahu bagaimana caranya.

Salah satu masalah terbesar adalah perempuan yang punya suami kasar sering kali 
adalah perempuan yang tidak bekerja. Mereka jadi tidak tahu bagaimana mengurus diri 
sendiri. Saya tahu di beberapa negara, perempuan yang tidak menikah diberi rumah dan 
uang oleh pemerintah. Saya tidak tahu apakah pemerintah Indonesia sekarang mampu 
melakukannya. Mungkin pemerintah bisa menyediakan program-program pelatihan kerja. 
Atau mungkin pemerintah bisa mendirikan penampungan untuk para perempuan korban 
penganiayaan. Tempat itu bisa digunakan untuk tinggal bersama dan saling membantu 
satu sama lain. Penampungan seperti itu akan lebih baik kalau didirikan dan dikelola 
sendiri oleh para perempuan. Kalau dikelola oleh polisi, bisa jadi akan seperti penjara.

Saya punya sebidang tanah di luar kota. Salah satu cita-cita saya adalah mendirikan 
tempat di mana para perempuan bisa tinggal dan merasa aman. Kita tanam bahan 
makanan kita sendiri dan saling membantu satu sama lain mencari nafkah. Biayanya tidak 
akan mahal. Kita bisa dapat cukup uang untuk hidup sehari-hari.
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Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

KeLomPoK simPan PinJam PeremPuan

Janda-janda, ibu tunggal, dan istri-istri 
yang ditelantarkan di Lingsar biasanya 
mendapatkan upah enam ribu rupiah sebagai 
hasil kerja keras mereka di sawah selama 
satu hari. sebagian dari perempuan ini 
membuat koperasi simpan pinjam. dengan 
bantuan kelompok tersebut, beberapa orang 
dapat mendirikan usaha kecil yang hasilnya 
dapat mereka gunakan membeli tanah, 
menyekolahkan anak mereka, dan untuk hidup 
sederhana sehari-hari.

Di sebagian besar wilayah Lombok, penduduk hidup sebagai masyarakat agraris. Di 
dataran tinggi yang kering, para petani menanam jagung untuk dimakan dan tembakau 
untuk dijual kepada pabrik rokok dan agen-agennya. Di dataran rendah yang curah 
hujannya lebih tinggi dan tanahnya lebih subur, para petani menanam padi, tanaman buah, 
dan sayur. 

Di daerah pedesaan, buruh tani mendapatkan upah antara rp6.000,00 sampai 
rp12.000,00 untuk kerja keras mereka di sawah setiap harinya. Jumlah yang terendah 
tersebut sama dengan 60 sen per hari. Sebagai bagian dari lapisan yang paling bawah dari 
kemiskinan di dunia, mereka yang berpenghasilan di bawah uS$2 per hari (rp20.000,00) 
disebut sebagai ’miskin parah’, dan mereka yang berpenghasilan di bawah uS$1 per hari 
(rp10.000,00) disebut menghadapi ”kemiskinan ekstrem”. Karena hanya berpenghasilan 
sekitar 60% dari standar terendah, maka para buruh tani di Lingsar dapat disebut sebagai 
kelompok orang termiskin di dunia.

Perempuan di Lingsar biasanya berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki. Janda-
janda, ibu tunggal, dan para istri yang ditinggal oleh suami, sering kali harus membesarkan 
beberapa anak dengan penghasilan yang sangat rendah, yang biasanya hanya cukup 
untuk membeli beras dan minyak tanah. Beberapa keluarga yang sedikit lebih beruntung 
biasanya memelihara ayam untuk diambil telurnya. Selebihnya, mereka hanya makan nasi 
yang biasanya dicampur dengan garam saja dan sayuran yang mereka tanam sendiri.

Bahkan dengan penghasilan yang kecil itu, para perempuan berusaha sedemikian rupa 
untuk dapat menyekolahkan anak mereka. walaupun sekolah gratis, biaya lain seperti 
biaya buku, seragam, dan alat tulislah yang membuatnya menjadi mahal.

Semua perempuan di Lingsar yang kisahnya ditulis dalam profil-profil berikut adalah 
para perempuan kepala keluarga. Sebagian besar dari mereka membesarkan sendiri dan 
menyekolahkan anak mereka. Mereka membiayai hidup mereka dan keluarga mereka 
dengan menjadi buruh tani, menjadi perantara jual beli tanah, atau dengan mendirikan 
usaha kecil.

Dalam beberapa kasus, adanya usaha kecil yang bisa mereka dirikan itu dapat terjadi 
berkat keikutsertaan mereka dalam koperasi simpan pinjam. Di Lingsar, koperasi ini 
dijalankan dengan bantuan dari PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). 
PEKKA adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk membantu keluarga-keluarga 
miskin yang dikepalai oleh perempuan di daerah pedalaman di Indonesia melalui program 
pembelajaran seumur hidup, program pemberdayaan ekonomi, program pemberdayaan 
politik, dan program media masyarakat.

Kelompok simpan pinjam PEKKA didirikan dengan dasar kecukupan-diri dan saling 
mendukung antara para anggota yang telah ditetapkan. walaupun begitu, kelompok ini 
dapat memfasilitasi pemberdayaan ekonomi di daerah tersebut dengan dukungan dana 
dari Bantuan Langsung Masyarakat.

Pada periode antara 2001 sampai 2004 dana sejumlah kira-kira rp5,2 miliar telah 
diberikan untuk membantu pemberian kredit usaha bagi para anggota dari 492 kelompok 
simpan pinjam PEKKA yang tersebar di berbagai kabupaten di Aceh, Jawa Barat, Kalimantan 
Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan 
Maluku utara. Dana tambahan sebesar rp5,45 miliar diberikan kepada kelompok tersebut 
antara tahun 2005 sampai 2008.

Di Indonesia, perempuan pada umumnya memiliki lebih sedikit kekayaan dibandingkan 
laki-laki. Perempuan sering kali bekerja tanpa dibayar, terutama dalam hal yang berkaitan 
dengan membesarkan anak dan merawat rumah tangganya. Jika dibandingkan dengan 
laki-laki, perempuan lebih banyak yang bekerja di bidang pertanian, di daerah terpencil, 
dan di sektor informal. 

Dalam bidang pekerjaan apa pun dan di mana pun mereka bekerja, biasanya perempuan 
memiliki posisi yang kurang berpengaruh dan pada umumnya berpenghasilan lebih rendah 
meskipun mereka memiliki tugas yang sama dengan pekerja laki-laki.

Di daerah pedalaman, biasanya perempuan menikah pada usia yang masih muda. Karena 
pernikahan usia muda ini dan juga karena sikap masyarakat yang masih menganggap 
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pendidikan sebagai hal yang tidak terlalu penting untuk anak perempuan, maka rata-rata 
partisipasi anak perempuan di sekolah tidak sebesar anak laki-laki. Hal ini sering terjadi 
di daerah pedalaman dan pada masyarakat miskin yang pada umumnya memiliki tingkat 
pendidikan rendah. Akibatnya, sejumlah besar perempuan miskin di daerah pedalaman 
mengalami tuna aksara. Banyak dari mereka yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia 
yang sangat terbatas. Padahal bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam 
sebagian besar urusan administratif dan hukum di Indonesia. bahasa Indonesia juga 
selalu digunakan dalam penyampaian informasi oleh pemerintah, media, dan sumber-
sumber lainnya. Di daerah pedalaman dan di masyarakat miskin, banyak pernikahan 
dan perceraian yang tidak terdaftar secara hukum. Dengan demikian, perempuan tidak 
memiliki hak hukum atas benda yang terdaftar atas nama suami mereka.

PeKKa, sebuah  kelompok pemberdayaan perempuan 
sebagai kepala keluarga, mengadakan pertemuan 
untuk membahas program simpan pinjam.
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sakinan

Suami saya sudah meninggal. Saya punya dua anak dan yang tertua berumur 15 tahun. 
Dia baru saja masuk SMP. Saya bekerja di sawah dan upah harian saya adalah rp15.000,00. 
Jumlah tersebut tidak cukup untuk membayar biaya sekolah anak-anak, walaupun kadang 
saya dibantu oleh keluarga saya. Saya meminjam rp300.000,00 dari kelompok simpan 
pinjam untuk membayar uang sekolah.

Saya sudah menjadi anggota kelompok simpan pinjam selama setahun. Saya mencoba 
untuk menyimpan rp5.000,00 tiap bulannya, tapi kalau uang saya tidak cukup, saya 
menyimpan sejumlah minimum simpanan, yaitu rp2.500,00. Sekarang saya sedang 
melunasi utang saya dan saya membayar rp25.000,00 tiap bulannya.

Saya belum pernah meminjam uang untuk mendirikan usaha. Saya masih takut untuk 
berutang. Tetapi kalau saya bisa berutang, saya akan memakai uangnya untuk membeli 
bebek. Sekarang saya sudah punya tujuh ekor. Biasanya saya jual telur-telurnya. Maka, 
saya ingin membeli lagi bebek yang masih muda dan masih bisa bertelur. Kalau beternak 
bebek tidak terlalu berisiko, lagipula bebek bisa mencari makan sendiri di sawah. 

“Kalau saya bisa berutang, saya akan memakai 
uangnya untuk membeli bebek. sekarang, saya 
sudah punya tujuh ekor. biasanya, saya jual 
telur-telurnya. beternak bebek itu tidak terlalu 
berisiko, lagipula bebek bisa mencari makan 
sendiri di sawah.”
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Laminah

waktu perempuan di sini pertama kali dulu berencana membuat kelompok simpan pinjam, 
para laki-laki di desa ini mentertawakan kami. Menurut mereka berhitung saja kami tidak 
bisa. Mereka juga bilang bahwa kami bahkan tidak bisa membedakan uang seribu dengan 
uang sepuluh ribu rupiah.

Saya pun awalnya tidak percaya. Saya ingat waktu Ibu reni, fasilitator dari PEKKA, 
pertama kali berbicara dengan beberapa janda di desa ini. Saya menangis kalau ingat 
lagi. waktu Ibu reni mulai bicara, ada sekitar seratus perempuan yang datang, tapi 
mereka mulai pergi satu demi satu tanpa pamit walaupun Ibu reni belum selesai 
bicara. Semua menganggap kelompok simpan pinjam untuk perempuan adalah hal 
yang bodoh. Kelompok simpan pinjam untuk laki-laki saja sering tidak berhasil, apalagi 
kelompok simpan pinjam untuk perempuan? Sebenarnya, saya adalah salah satu yang 
pergi meninggalkan ruangan. waktu Ibu reni selesai bicara, hanya ada sekitar tujuh 
orang yang tinggal. Mereka kebanyakan perempuan yang sudah agak tua, umur empat 
puluhan. Mereka yang paling ingin menyimpan uang.

Di desa ini, banyak perempuan yang diceraikan dan yang ditinggal mati oleh suaminya. 
Di sini, kawin di usia muda sudah biasa. Banyak anak gadis yang kawin waktu mereka 
berumur 15 tahun atau lebih muda. Saya pertama kali kawin waktu saya berumur 22 
tahun. Suami saya dulu sering memukuli saya. Dia juga punya perempuan lain dan 
dia tidak pernah bekerja, untungnya kami tidak punya anak. Dia hanya bekerja waktu 
panen atau kalau ada proyek bangunan saja, jadi saya minta cerai. Dulu, kalau laki-
laki menceraikan istrinya, sang istri tidak mendapat apa-apa. Biasanya, perempuan 
hanya membawa anak mereka dan beberapa peralatan masak. Mereka lalu kembali 
ke rumah orangtua mereka sampai mereka kawin lagi. Tapi, keadaan sudah mulai 
berubah. Perempuan sekarang tahu kalau mereka punya hak atas setengah harta 
benda yang mereka kumpulkan dengan suami mereka saat mereka menikah. Tapi, 
waktu saya bercerai, saya dan suami tidak punya harta apa pun, jadi tidak masalah.

Setelah saya bercerai, saya masuk dalam salah satu kelompok simpan pinjam 
PEKKA. Saya sering menyimpan rp1.000,00 atau rp2.000,00 tiap bulannya. Pertama-
tama, saya tidak pernah pinjam uang sama sekali karena saya takut. Kita harus 
menunjukkan bahwa kita bisa menyimpan uang sebelum kita boleh meminjam. Kita 
harus menyimpan secara rutin terlebih dahulu. Setiap kelompok punya simpanan yang 
berasal dari iuran anggota. Kalau ada anggota yang tidak punya cukup uang untuk 
membeli beras, mereka bisa pinjam sedikit uang untuk membeli beras. Sebelum ada 
kelompok simpan pinjam ini, biasanya perempuan akan menjual piring, peralatan 
dapur lainnya, atau baju mereka bila tidak punya uang untuk membeli beras.

Jika kita menyimpan secara rutin dan rajin membayar utang, kita bisa meminjam 
uang dengan jumlah yang lebih besar. Pinjaman yang lebih besar biasanya hanya 
untuk modal usaha. Kalau permohonan pinjaman diterima, kita bisa meminjam uang 
lebih besar. Air di Lingsar cukup bagus dan di sini juga banyak sungai, jadi banyak 
orang di kabupaten ini yang beternak ikan menggunakan keramba di sungai. Beberapa 
perempuan ada yang meminjam uang untuk beternak ikan. Perempuan lain ada 
yang meminjam uang untuk usaha kecil menjual sayur dan buah. Biasanya mereka 
berkeliling menjual buah dan sayur menggunakan bakulan.

Setelah bergabung dalam kelompok simpan pinjam selama lebih dari 6 bulan, 
saya meminjam uang beberapa ratus ribu rupiah supaya saya juga bisa berjualan. 
Awalnya, saya takut meminjam dalam jumlah besar karena meminjam lima atau 
sepuluh ribu rupiah pun saya tidak pernah. Tapi, akhirnya saya mendapatkan uang 
dari berjualan. Saya dapat cukup uang untuk membayar utang, tapi saya tetap harus 
bekerja sebagai buruh.

Saya terus menyimpan di kelompok simpan pinjam itu. Selain terlibat dalam 
kelompok simpan pinjam, saya juga terlibat dalam program pendidikan PEKKA. Di 
desa kami hanya ada satu atau dua perempuan yang lulus sekolah dasar. Saya sendiri 
tidak lulus SD, begitu juga adik-adik perempuan saya. Beberapa saudara saya yang 
laki-laki sekolah sampai SMA, tapi saudara perempuan saya tidak ada yang sekolah 
setinggi itu.

“setelah saya membeli keramba bambu 
pertama saya untuk beternak ikan, saya 
menabung lagi agar bisa membeli keramba 
tambahan. saya sudah punya enam sekarang. 
saya tetap menabung. rencananya akan saya 
belikan tanah dan membangun rumah.”
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di Lingsar banyak sungai. budidaya ikan adalah usaha 
yang menarik di sana. di tempat lain di indonesia, 
perempuan kelompok PeKKa memelihara ayam dan 
kambing atau menanam buah dan sayuran.

waktu saya bergabung dengan kelompok simpan pinjam, saya tidak bisa berbicara 
Bahasa Indonesia dengan benar. Kalau hanya mendengar saya mengerti, tapi saya 
tidak bisa bicara. Saya pernah belajar abjad ketika SD tapi tidak pernah saya gunakan. 
Di program pendidikan PEKKA kami belajar lagi tentang apa yang sudah pernah 
kami pelajari. Saya juga diajari untuk membuat tanda tangan. Di kelompok PEKKA 
ada beberapa buku tentang hak-hak hukum perempuan, jadi kami juga belajar untuk 
membaca buku itu. Bahasa yang dipakai di buku itu tidak terlalu susah dan para kader 
membantu menjelaskan isinya saat kami membaca. walaupun berasal dari daerah 
ini, fasilitator PEKKA selalu mendorong kami untuk memakai bahasa Indonesia dalam 
percakapan sehari-hari, jadi dia selalu berbicara dalam bahasa Indonesia.

Ibu reni mulai mendorong saya untuk mendirikan usaha yang lebih besar lagi 
setelah beberapa tahun saya menjadi anggota kelompok simpan pinjam. Dia 
mendorong saya meminjam uang untuk modal beternak ikan. waktu itu, saya masih 
takut untuk berutang, tapi pada akhirnya saya meminjam dua juta rupiah untuk 
modal. uang yang saya pinjam itu saya pakai untuk membeli keramba yang harganya 
rp700.000.00 dan sisanya saya belikan bibit dan makanan ikan. Biasanya dibutuhkan 
waktu 3 bulan untuk menernakkan ikan sampai ikan-ikan itu siap dijual. Kalau sedang 
beruntung, satu keramba ikan bisa terjual dengan harga rp1.000.000,00, walaupun 
dari jumlah itu masih harus dipotong sebagian untuk biaya makanan ikan. Kadang-
kadang ikan juga mati karena sakit. Setelah saya punya satu keramba, saya meminjam 
uang lagi untuk membeli beberapa keramba, dan sekarang saya sudah punya enam 
keramba. Keuntungan yang saya dapat dari beternak ikan kira-kira rp1.000.000,00 
atau rp2.000.000,00 sebulan, tapi susah untuk menentukan keuntungan yang pasti. 
Saya sudah menyimpan cukup uang untuk membeli tanah yang akan saya gunakan 
membangun rumah. walaupun hanya 100 meter persegi, tanah itu milik saya sendiri, 
yang saya beli dengan uang hasil kerja saya sendiri dan bukan warisan.

Saya juga membeli satu keramba lagi bersama dengan Kakak-kakak perempuan 
saya. walaupun saya anak perempuan termuda, saya selalu mendorong Kakak-kakak 
saya dan anggota keluarga lainnya untuk bergabung dalam kelompok simpan pinjam 
agar mereka dapat memulai usaha sendiri. Mereka masih takut untuk meminjam, tetapi 
saya selalu bilang kepada mereka, kalau saya bisa kalian juga pasti bisa. Mungkin ini 
lebih mudah buat saya karena saya tidak punya suami [sambil tertawa]. Saya tidak 
harus menyiapkan makanan untuk suami dan anak sehabis bangun tidur, tidak seperti 
Kakak-kakak perempuan saya. Mereka harus merawat suami dan anak mereka lebih 
dulu, sedangkan saya bisa langsung pergi ke sungai dan mengurus ikan-ikan saya. 
Yah, saya akan menikah lagi kalau bertemu laki-laki yang tepat, tapi kalau dia tidak, 
lebih baik saya ingin sendiri saja.

Apa yang saya butuhkan supaya usaha saya lebih maju? Kami butuh pelatihan 
kecakapan di bidang perikanan dari Departemen Perikanan. Karena salah satu risiko 
yang cukup besar adalah penyakit ikan yang biasanya menyerang ikan-ikan yang besar. 
Kami butuh pelatihan supaya bisa memakai obat dengan benar agar dapat mencegah 
penyakit ikan. Selama ini, obatnya hanya kami campur dalam makanan ikan. Selain 
itu, kami juga membutuhkan koperasi untuk membeli makanan ikan langsung dari 
pemasok di Surabaya.

Saya tidak punya masalah dengan laki-laki di desa ini. Ikan-ikan saya di pasar 
diberi harga yang sama dengan ikan milik pedagang laki-laki. Mereka juga tidak 
menertawakan kelompok simpan pinjam lagi, dan sikap mereka sudah berubah. 
Sekarang, banyak dari mereka yang mendukung kami, walaupun masih banyak ulama 
desa yang tidak suka dengan kelompok simpan pinjam PEKKA karena menurut mereka 
PEKKA mengajarkan perempuan untuk melawan suami mereka.
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musinah

“saya bangga bisa membantu mengajari 
perempuan lain. Walapun saya sendiri masih 
belajar, saya bisa mengajari perempuan lain 
yang baru mulai belajar.”

Bawah dan Halaman 74
Para manula ikut kelas membaca dan menulis 
yang gurunya adalah teman mereka sendiri yang 
sebelumnya sudah mengikuti program ini. 

Kanan
musinah mengajar para manula, yang di antaranya 
ada yang telah berusia enam puluh tahun.

Saya tidak lulus SD dan sebelum saya ikut dalam program pendidikan PEKKA, saya 
tidak bisa menulis dan berbahasa Indonesia dengan benar. Sekarang saya menjadi juru 
kamera dalam video yang sedang kami buat.

Kami ingin membuat video tantang program pendidikan PEKKA. Kami mewawancarai 
banyak perempuan yang sudah pernah ikut dalam program pendidikan ini. Dalam 
wawancara tersebut kami bertanya tentang pengalaman mereka, kesulitan yang mereka 
hadapi, dan apa yang mereka dapatkan dari program ini. Nanti kalau sudah selesai, video 
ini akan ditayangkan di acara-acara di desa ini agar lebih banyak perempuan yang mau 
ikut program ini.

Saya sempat pergi ke Jakarta untuk pelatihan membuat video selama seminggu. 
Kami belajar bagaimana memegang kamera di hari pertama. Lalu kami juga diajari 
bagaimana cara mewawancara orang. Setelah itu, kami langsung terjun ke lapangan 
untuk membuat video tentang beberapa perempuan yang terlibat dalam kelompok 
simpan pinjam di Jawa Barat. Pelatihan itu dibiayai oleh Menteri Sosial. Pelatihan itu 
sangat bagus, tetapi menurut saya waktunya tidak cukup. Masih banyak yang harus saya 
pelajari. waktu itu, saya pergi bersama dengan dua perempuan lain yang sudah menjadi 
kader PEKKA selama beberapa tahun.

Saya sudah terlibat dalam program pendidikan ini selama lebih dari empat tahun, dan 
kadang saya menjadi tutor bagi peserta lainnya. Saya bangga bisa membantu mengajari 
perempuan lain. walapun saya sendiri masih belajar, saya bisa mengajari perempuan lain 
yang baru mulai belajar.

Saya juga memberi nasihat hukum, terutama untuk mereka yang mempunyai masalah 
dengan suami mereka. Kadang mereka dipukuli oleh suami mereka atau suami mereka 
berlaku kasar. Saya mendengarkan dan menasihati mereka. Kadang saya juga berbicara 
kepada pasangan tersebut secara bersama-sama. Kami melakukannya dengan cara 
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memberikan nasihat kepada pasangan tersebut, bukan dengan cara berselisih. Dan kalau 
ada perempuan yang akan bercerai, saya akan menjelaskan hak-hak hukumnya. Saya akan 
menjelaskan bahwa dia berhak atas sebagian dari harta benda yang mereka kumpulkan 
selama mereka menikah.

Sikap para laki-laki sudah berubah. Pada mulanya, mereka menertawakan kami. 
Mereka tidak habis pikir, bagaimana perempuan yang tidak pernah lulus SD bisa tahu 
tentang hukum. Mereka mengira, kami membuat sendiri hukum-hukum tersebut. Tapi, 
sekarang mereka sudah mulai paham bahwa perempuan juga memiliki haknya sendiri.

Suami saya sudah meninggal. Saya membiayai hidup saya dan anak-anak saya dengan 
berjualan durian. Saya mendapatkan modal dengan cara meminjam uang dari kelompok 
simpan pinjam. Tahun lalu, saya dan beberapa perempuan lain meminjam uang sebesar 
sebelas juta rupiah. Saya membayar utang tersebut dengan keuntungan yang saya 
dapat dari berjualan durian. Sebelum terlibat dalam PEKKA, saya bekerja sebagai buruh 
bangunan. Saya memikul tiang-tiang bambu dan berjalan beberapa kilometer walaupun 
hari sedang hujan. Saya diupah rp200,00 untuk setiap tiang bambu yang saya pikul. Saya 
biasa memikul tiga tiang sekaligus. Jika sedang beruntung, saya bisa dapat rp6.000,00 
untuk upah setengah hari kerja.
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zaitun

“sudah setahun ini saya ikut kelas membaca. 
saya ikut kelas setiap minggu, kecuali pada 
saat panen karena saya sibuk bekerja di 
sawah. sekarang saya sudah bisa membaca 
dan menulis.”

zaitun bekerja di lahan orang lain sebagai buruh tani. 
Tak ada orang lain yang  menjaga anak bungsunya 
sehingga anaknya itu sering ikut ke ladang.

Saya bekerja sebagai buruh tani. upah saya untuk setengah hari kerja adalah rp7.000,00, 
dan rp15.000,00 kalau saya bekerja sehari penuh.

Selain bekerja sebagai buruh tani, saya juga harus menghidupi anak-anak saya. Saya 
punya empat anak, tiga laki-laki dan satu perempuan. Anak laki-laki yang tertua sudah 
lulus SMA dan sekarang dia bekerja sebagai kernet. Saya sendiri lulusan sekolah dasar 
dan tidak pernah melanjutkan sampai SMA.

Sudah setahun ini saya ikut kelas membaca. Saya ikut kelas membaca setiap minggu, 
kecuali pada saat panen karena saya akan sibuk bekerja di sawah. Sekarang saya sudah 
bisa membaca dan menulis. Sebentar, saya tunjukkan buku latihan saya. Saya bacakan 
bacaan dari buku ini, ya. [Ibu zaitun pergi mengambil buku latihannya dan memilih satu 
bacaan dan membacanya keras-keras.]

Saya bacakan bagian ini: “Kekerasan terhadap perempuan. Apa yang dimaksud dengan 
kekerasan terhadap perempuan? undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah 
Tangga menyatakan bahwa segala perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis dianggap 
sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDrT) dan melanggar hukum.”

Saya kenal banyak perempuan yang menjadi korban KDrT. Saya sendiri pernah 
mengalaminya. Suami saya dulu sering memukul dan menghajar saya. Lalu, dia 
menceraikan saya. Setelah itu, dia tidak memberi saya apa-apa lagi, jadi saya membawa 
anak-anak saya pulang ke rumah orangtua saya. Ketika itu, saya tidak tahu apa-apa tentang 
hukum yang berlaku. Tapi, itu sebelum saya bergabung dengan kelompok pendidikan 
PEKKA. Mantan suami saya adalah pegawai negeri, ia bekerja sebagai guru SD.
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Bengkala, Bali utara

TemPaT semua oranG biCara baHasa isyaraT

di sebuah desa yang sejumlah penduduknya 
tuna rungu, seorang guru di sekolah berkata: 
‘Kata Kolok mempersatukan kami sebagai 
satu kesatuan masyarakat. di bengkala, tuna 
rungu bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh 
kolok saja, melainkan bagian dari seluruh 
masyarakat’.”

Bengkala adalah sebuah desa kecil di Bali bagian utara. Dalam satu atau dua abad 
belakangan, sekitar dua persen bayi yang dilahirkan menderita tuna rungu. Pada tahun 
2008, dari jumlah populasi 2.450 orang, terdapat 46 orang yang benar-benar tuli. orang 
tuna rungu di desa itu disebut sebagai ‘kolok’ dan orang yang bisa mendengar disebut 
sebagai ‘inget’. Hampir semua orang di desa ini, baik ‘kolok’ maupun ‘inget’, bisa berbicara 
bahasa isyarat yang disebut dengan ‘Kata Kolok’.

Kata Kolok merupakan bahasa yang kaya dan terbilang maju. Seperti layaknya bahasa 
isyarat lain yang sudah maju, Kata Kolok menggunakan pola isyarat yang disampaikan 
secara visual untuk menyampaikan maksud tertentu. Pola isyarat ini biasanya melibatkan 
sebuah kombinasi antara bentuk tangan, gerakan tangan, lengan dan badan, serta 
ekspresi wajah. Kata Kolok sendiri tidak tergantung maupun diambil dari Bahasa Bali, 
bahasa sehari-hari desa tersebut, maupun bahasa lainnya. Kata Kolok tidak dipengaruhi 
oleh Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Kata Kolok adalah sebuah bahasa yang berbeda, 
unik, dan bersifat organik yang memiliki kompleksitas tata bahasanya sendiri.

Kata Kolok sama kaya dan rumitnya dengan bahasa Bali. Kata Kolok dapat digunakan 
untuk membicaran berbagai topik yang ingin dibicarakan oleh orang-orang di desa itu. 
Mulai dari topik sederhana dan konkret, sampai topik-topik yang abstrak. Kolok dan inget 
dapat terlibat dalam diskusi panjang, nyata dan rumit mengenai berbagai hal seperti 
produksi agrikultur, transaksi pasar, masalah rumah tangga, perayaan agama, dan 
berbagai masalah kampung. Dalam diskusi yang melibatkan kolok dan inget, pihak kolok 
sama sekali tidak menjadi pihak yang lebih lemah secara sosial maupun komunikasional. 
Kadang kolok malah menjadi pihak utama dalam bercerita atau bersenda gurau.

Ketut Kanta adalah seorang guru sukarela di sebuah sekolah di Bengkala yang juga 
seorang penasihat bagi masyarakat kolok. Ia membandingkan partisipasi kolok dalam 
kehidupan bermasyarakat di sini dengan keadaan di desa tetangga, di mana bahasa 
isyarat lokal lebih jarang digunakan. ”Di Suwung, sebuah desa yang letaknya 20 km dari 
Bengkala, masyarakat umumnya tidak menggunakan bahasa isyarat. Ada tiga atau empat 
orang tuli di sana. Mereka malu dan lebih sering menyendiri. Mereka tidak ikut dalam 
bermasyarakat,” katanya.

Di sebuah sekolah dasar setempat, tempat Ketut Kanta mengajar, Kata Kolok digunakan 
sebagai bahasa pengantar. Sejak tahun 1997, sekolah tersebut telah masuk kategori 
“Sekolah Inklusif”, di mana sekolah tersebut melayani siswa dengan kemampuan yang 
berbeda, termasuk mereka yang tuna rungu dan mendengar. Saat Departemen Pendidikan 
menyarankan agar sekolah menerima siswa tuna rungu dari desa setempat, Ketut Kanta 
dan Connie de Vos melobi agar Kata Kolok digunakan sebagai bahasa pengantar. Connie de 
Vos adalah seorang peneliti berkebangsaan Belanda yang sedang menyelesaikan program 
doktoral dalam bidang linguistik di Max Planck Institute.

“Alasan pertama adalah anak-anak di desa ini sudah lancar bahasa Kolok-nya, maka 
bisa jadi alat komunikasi yang efektif. Yang kedua, dengan memakai Kata Kolok di sekolah, 
dapat menjaga keberlanjutan hidup bahasa itu di desa ini,” kata Ketut Kanta. Di daerah 
lain, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia digunakan dalam pembelajaran untuk anak tuna 
rungu. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa telah merancang berbagai materi 
pengajaran yang menggunakkan bahasa itu. walaupun mereka meminta agar anak tuna 
rungu diajarkan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, mereka juga mendukung penggunaan 
Kata Kolok.

Pada masa pemerintahan Soeharto, kurikulum pendidikan diputuskan pada tingat 
nasional. Hanya sedikit muatan lokal yang diperbolehkan. Sejak penerapan kebijakan 
otonomi regional, sekolah-sekolah mempunyai kebebasan yang lebih dalam merancang 
kurikulum mereka sendiri. Dengan demikian, sekolah dapat menggunakan bahasa lokal 
yang unik ini dalam pembelajaran di kelas.

Pada tahun 1994, Departemen Kesehatan rI memperkirakan jumlah anak-anak 
Indonesia yang tuna rungu atau mengalami gangguan pendengaran parah mencapai 
hampir 600.000 anak. Ketika itu, belum ada bahasa isyarat yang digunakan secara luas. 
Hanya sepuluh persen dari jumlah tersebut yang duduk di bangku sekolah dikarenakan 
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sebagaimana orang bengkala lainnya, sebagian besar 
kolok mencari nafkah sebagai buruh atau memelihara 
hewan sebagaimana orang yang tidak cacat lainnya. 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang alat bantu dengar dan implan koklea, serta 
mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan alat-alat tersebut. Maka, pada tahun 
1994, Departemen Pendidikan rI mulai merancang sebuah bahasa isyarat terstandar yang 
bisa digunakan untuk mengekspresikan bahasa Indonesia sebagai alat untuk memfasilitasi 
kesempatan pendidikan bagi anak-anak tersebut.

Berbeda dengan Kata Kolok, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) adalah sebuah 
bahasa yang disampaikan melalui kode tangan, sebuah bahasa yang dengan sengaja 
diciptakan untuk mewakili kata per kata dari bahasa tertulis. Setiap isyarat mewakili sebuah 
kata bahasa Indonesia yang penyampaiannya mengikuti tata bahasa yang sama seperti 
bahasa Indonesia tertulis maupun verbal. Bahasa ini diciptakan dengan mencampurkan 
Bahasa Isyarat Amerika, Bahasa Isyarat Indonesia yang sudah ada, dan isyarat-isyarat 
yang baru diciptakan.

SIBI digunakan untuk mengajar anak-anak di Sekolah Luar Biasa (di mana semua 
siswa menderita tuna rungu atau gangguan pendengaran parah) atau Sekolah Inklusif (di 
mana sebagian besar siswa tidak mempunyai ganguan pendengaran, namun mempunyai 
fasilitas khusus bagi siswa tuna rungu).  Departemen Pendidikan merancang Kamus 
Isyarat Bahasa Indonesia yang komprehensif, di mana kata-kata yang ada di dalamnya 
mengikuti kosa kata yang ada dalam silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 
sekolah dasar.

Gerakan Kesejahteraan untuk Tunarungu Indonesia (Gerkatin), sebuah organisasi 
payung yang memiliki sebanyak 1,8 juta anggota di seluruh Indonesia, telah melobi 
untuk meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang Isyarat Bahasa Indonesia 
dalam masyarakat, termasuk orang tuna rungu, keluarga mereka, serta pendidik dan 
masyarakat pada umumnya.  Mereka telah berhasil melobi digunakannya penerjemah 
bahasa isyarat untuk secara bersamaan menyampaikan berita yang disiarkan dalam 
Bahasa Indonesia melalui stasiun televisi nasional. Hasilnya, masyarakat umum lebih 
menyadari keberadaan SIBI.
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Kolok Getar

“saya pikir lebih baik jika anak-anak bisu 

pergi sekolah di bengkala. anak-anak tetap 

belajar Kata Kolok sehingga mereka dapat 

berbicara kepada setiap orang di sini.”

Semua orang di Bengkala berbicara Kata Kolok, kecuali beberapa pendatang baru. orang-

orang yang datang dari luar desa biasanya belajar sedikit demi sedikit kalau mereka 

banyak berinteraksi dengan kolok. Tapi kemampuan mereka tidak sebaik orang yang lahir 

di sini. Beberapa guru yang datang dari luar desa dan mengajar di sekolah di sini bisa 

bicara sedikit karena mereka harus berhubungan dengan anak-anak kolok. orang yang 

berhubungan dengan kolok biasanya mengerti sedikit. Beberapa orang inget bisa bicara 

sebaik kolok, terutama kalau ada anggota di keluarganya yang kolok. Ada orang kolok di 

setiap trah di desa ini, jadi setiap orang paling tidak ada hubungan dengan satu kolok.

Seorang anak kolok bisa lahir dari keluarga mana saja, bahkan dari orangtua inget. 

Sering kali laki-laki kolok menikah dengan perempuan kolok, tapi tidak selalu. Ada juga 

kolok yang menikah dengan inget. Itu sudah biasa. Kalau kedua orangtuanya kolok, 

anaknya hampir selalu jadi kolok. Istri saya kolok. Saya punya lima anak dan semuanya 

kolok. Istri saya sudah meninggal. Dua anak saya juga sudah meninggal. Saya masih 

punya tiga anak. Semua sudah dewasa dan sudah menikah, tapi mereka masih tinggal 

di Bengkala.

Salah seorang anak saya yang laki-laki meninggal karena kecelakaan motor. waktu itu 

dia ingin sekali punya sepeda motor. Saya jual sebagian tanah warisan dari bapak saya. 

Saya anak laki-laki satu-satunya, jadi saya dapat semua hartanya. Kalau dalam satu 

keluarga ada dua anak laki-laki, yang satu inget dan yang satu kolok, mereka berdua dapat 

bagian warisan yang sama. Kolok dan inget tidak dibedakan.

Sebenarnya saya tidak mau menjual tanah. Saya bilang pada anak saya, kalau tanah 

ini dijual untuk beli motor, besok bagaimana? Keluarga kita makan apa? Tapi, anak saya 

mengira dia akan dapat kerjaan yang lebih baik kalau dia punya motor. Suatu hari, dia pergi 

mabuk-mabukan. Dia kecelakaan dan meninggal. Dulu saya punya tanah 3.000 meter 

persegi. Saya jual setengahnya untuk beli motor anak saya dan untuk renovasi rumah. 

Lalu, waktu anak saya meninggal, terpaksa saya jual tanah lagi untuk biaya Ngaben dan 

upacara. Sekarang, sisanya tinggal 500 meter persegi. Saya tanami pohon pisang dan 

ada orang yang angon sapi di tanah saya. Sapinya saya beri makan dan saya urus. Kalau 

sapinya beranak kita bagi bergantian, dia dapat yang pertama, saya dapat yang kedua.

Tapi saya tidak bisa bertahan hidup hanya dengan berladang di tanah saya. Saya kerja 

sebagai buruh juga. Saya kerja serabutan. upah saya sama dengan upah inget yang 

mengerjakan pekerjaan yang sama dengan saya. orang di sini tahu kalau saya suka kerja 

keras dan bisa dipercaya. untuk sebagian besar pekerjaan, saya diupah rp25.000,00 

per hari. Saya juga mengurus sistem perairan di desa. Saya diupah lebih untuk itu yakni 

rp30.000,00 per hari. Itu posisi yang sangat penting karena semua orang di sini tergantung 

pada air yang mengalir dari pipa itu. Saya bangga dengan pekerjaan saya. Satu desa 

bergantung pada saya. Airnya dialirkan melalui pipa dari mata air yang jaraknya kira-

kira 12 kilometer dari sini. Kalau airnya tidak mengalir, saya periksa apa masalahnya. Ini 

pekerjaan berat. Jalur pipanya melalui tanah yang terjal. Ada juga pipa yang ditanam dalam 

pasir sedalam satu meter. Monyet terkadang menyobek pipa untuk mengambil air. orang-

orang di sekitar situ juga kadang mengambil air dari pipa. Saya mengerti, mereka juga 

butuh air. Jadi saya bilang pada mereka, kalau sudah selesai ambil air, pipanya ditambal 

lagi. Mereka mau mengerti. Saya ingin menghindari keributan. walaupun mereka tidak 

menurut, saya tidak mencari masalah atau main pukul saja. Sebisa mungkin saya hindari 

kekerasan. Tapi, orang-orang di sana tahu, jangan sampai ribut dengan kolok.

waktu masih muda, saya terkenal jagoan bela diri. orang-orang takut pada saya. 

Mereka semua hormat pada saya. Saat ada acara di pura atau ada acara lain, saya sering 

jadi pecalang. Kalau ada orang yang mabuk, kadang mereka lepas kendali. Tapi saya selalu 

bicara baik-baik pada mereka supaya mereka lebih tertib. Saya jarang sekali memukul 

orang lain. Itu tidak baik. Tapi, kadang kita harus tegas. Saya ingat, waktu itu sedang 
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ada adu ayam, orang yang kalah sedang mabuk dan dia tidak mau membayar taruhan. 

Saya terpaksa membuntuti dia dan memaksa dia untuk membayar. orang yang menang 

akhirnya memberi saya uang rp50.000,00 sebagai tanda terima kasih.

waktu saya masih lebih muda, saya sering keliling Bali untuk pentas bela diri dan 

dapat bayaran. Saya bisa memasukkan paku panjang ke dalam lubang hidung dan 

mengeluarkannya lagi tanpa melukai diri saya. uang yang diberi tidak banyak. Hanya uang 

kecil. Tapi saya kan bisa pergi keliling pulau. Kadang saya bertemu orang tuli lainnya di 

daerah lain di Bali. Saya tidak bisa berkomunikasi lancar dengan mereka karena mereka 

tidak pakai Kata Kolok. Mereka pakai bahasa isyarat lain. Biasanya orang lain tidak bisa 

mengerti, kecuali mereka dan keluarga mereka. Mereka jadi tidak bisa bicara dengan 

orang lain. Berbeda dengan di Bengkala.

Di Bengkala, kolok sama saja dengan inget. Ya, memang ada sedikit perbedaan. Sudah 

jadi adat di desa bahwa kolok tidak harus membayar iuran untuk upacara-upacara adat. 

Dari dulu seperti itu. Memang beberapa inget tidak lebih kaya daripada kolok, tapi itu 

sudah jadi bagian dari adat. Tapi kami masih terlibat dalam upacara. Kami punya hak yang 

sama dengan inget. Kalau kurban sedang dibagi, setiap kepala keluarga dapat bagian 

yang sama, baik kolok maupun inget. orang kolok sering membantu bersih-bersih atau 

menyiapkan makanan atau membantu yang lain. Itulah sumbangan dari kolok.

Saya sendiri jarang datang ke rapat LPM atau rapat desa lainnya, ya kecuali kalau 

ada hubungannya dengan sistem perairan. Kalaupun saya datang, tidak ada yang 

menerjemahkan apa yang dibicarakan ke Kata Kolok, kecuali kalau ada yang tanya atau 

minta dijelaskan tentang pipa air. Biasanya setelah rapat selesai, saya tanya sama satu 

orang di situ, rapat tadi tentang apa, baru saya dijelaskan. Saya sendiri kurang bisa 

berpartisipasi. Tapi saya kira, semua orang yang ikut rapat cukup adil. Saya merasa, LPM 

cukup membantu orang kolok. Kalau kami tanya, mereka pasti memberitahu apa yang tadi 

dibicarakan dan apa keputusan yang diambil dalam rapat.

Sekarang, anak kolok bisa sekolah di desa ini. waktu saya masih muda, tidak ada anak 

kolok yang bisa sekolah. Saya pun tidak pernah berpikir untuk sekolah. Tidak ada kolok 

yang kepikiran untuk sekolah. Tidak mungkin bisa. Saya belajar sendiri menulis nama 

saya, tapi saya tidak pernah sekolah. Ada satu atau dua orang yang sekolah di sekolah 

Kolok Getar dan kakak iparnya.
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untuk orang tuli di Singaraja, tapi di sana tidak pakai Kata Kolok. Mereka pakai bahasa 

isyarat lain. orang di sini hanya tahu Kata Kolok. Menurut saya, akan lebih baik kalau anak 

kolok bersekolah di Bengkala. Di sini, anak-anak masih diajarkan Kata Kolok di sekolah, 

jadi mereka bisa bicara dengan orang-orang lain di sini. Kebanyakan keluarga di sini 

tidak mampu menyekolahkan anak ke Singaraja. Kalaupun dibiayai pemerintah, mereka 

jadi tidak bisa kerja di sawah atau membantu orangtua sepulang sekolah. Lalu, waktu 

mereka pulang ke sini, mereka bicara bahasa lain. orang di sini tidak mau belajar bahasa 

isyarat lain. Semua orang di sini bicara Kata Kolok, bukan bahasa isyarat yang diajarkan 

di sekolah di Singaraja.

Kolok Getar menunjukan kematian putranya dan 
hilangnya tanah miliknya dengan Kata Kolok, sebuah 
isyarat paling berpengaruh di daerah itu. ia sedang 
membuat tanda untuk mati.
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Kolok subentar

“memang umur saya sudah lebih tua 

untuk anak sd. Waktu saya masih kecil, 

sd di sini belum jadi sekolah inklusif. 

saya sudah ingin sekolah sejak dulu, tapi 

saya tidak mampu.”

Saya punya nama dalam bahasa isyarat. Seperti ini bentuknya [membuat kode isyarat 
untuk namanya]. Saya juga bisa mengeja nama saya pakai bahasa Indonesia [mengeja 
S-u-B-E-N-T-A-r dalam bahasa Indonesia]. Saya sudah bisa bicara Kata Kolok sejak 
kecil. Saya baru belajar Isyarat Bahasa Indonesia waktu saya masuk SD.

Sekarang umur saya enam belas tahun. Saya kelas tiga SD. Memang umur saya sudah 
lebih tua untuk anak SD. waktu saya masih kecil, SD di sini belum jadi sekolah inklusif. 
Baru tahun 2007 sekolah itu jadi sekolah inklusif. Artinya semua anak di Bengkala bisa 
sekolah di sana. Dulu kalau ada anak kolok yang ingin sekolah, mereka harus ke Singaraja. 
Mereka harus sekolah di sekolah khusus anak tuli di sana. Saya sudah ingin sekolah sejak 
dulu, tapi saya tidak mampu. Bapak-ibu saya tidak punya uang.

Singaraja jauh dari sini. Kalau naik angkutan umum, bisa lebih dari satu jam. ongkosnya 
rp18.000,00 pulang-pergi. Tinggal di sana juga mahal. Asrama di Singaraja biayanya paling 
tidak rp100.000,00 per bulan. waktu saya masih kecil, sekolah SD dan SMP masih harus 
bayar. Sekarang sudah tidak harus bayar lagi. Pemerintah Daerah memberi buku gratis 
juga. Tapi kita harus bayar untuk baju seragam.

Sebelum saya sekolah, saya belajar baca tulis dengan Pak Ketut Kanta. Dulu, dia sering 
mengundang anak-anak kolok ke rumahnya untuk belajar membaca dua atau tiga kali 
seminggu. rumah saya tidak jauh dari rumah Pak Ketut. Kadang saya dijemput naik motor 
oleh Pak Ketut.

Saya pergi sekolah pukul enam pagi. Di kelas, saya belajar sampai pukul satu siang. 
Setelah itu, saya kerja memotong kayu. Kayunya dipakai untuk bikin rangka pintu dan 
rangka jendela. Kalau saya sedang tidak sekolah, saya kerja seharian. Kalau saya kerja 
seharian, saya dibayar rp25.000,00. Saya juga diberi teh dan nasi sepiring. uangnya saya 
berikan pada Ibu. Ibu saya juga orang kolok. Kalau sama Ibu, saya bicara Kata Kolok. Ibu 
tidak bisa mengeja namanya dalam bahasa Indonesia. Ibu tidak pernah sekolah. Suami Ibu 
yang dulu orang inget, orang yang bisa mendengar. Bapak saya suami kedua Ibu. Bapak 
saya juga orang kolok.

Di sekolah, anak kolok dan anak inget belajar di kelas yang sama. Dulu, kelasnya 
dipisah. Tapi, anak-anak kolok dan inget ingin kelasnya digabung saja. Anak-anak inget 
ikut belajar Kata Kolok. Mereka senang ikut belajar Kata Kolok. Tidak semua guru bisa 
bicara Kata Kolok. Hanya Pak Ketut Kanta saja yang bisa lancar bicara Kata Kolok. Guru 
matematika saya juga cukup bisa bicara Kata Kolok. Dia bisa mengajari kami penjumlahan 
dalam Kata Kolok. Kalau guru Sejarah tidak bisa sama sekali. Jadi kalau di kelas saya 
diam saja, menunggu sampai Bu Guru menulis di papan tulis.

Kalau nanti saya lulus SD, saya ingin melanjutkan sekolah ke SMP. Kalau bisa saya 
ingin sekolah sampai SMA. Saya harus sekolah di Singaraja nantinya. Kalau saya tinggal 
di Singaraja, saya jadi tidak bisa bekerja setelah pulang sekolah. Saya ingin punya sepeda 
motor supaya saya bisa sekolah dan pulang ke rumah setiap hari. Kalau saya lulus SMA, 
saya ingin kerja jadi supir. Saya ingin mengantar turis keliling pulau. Bagaimana saya 
berkomunikasi dengan mereka? Ya, mudah saja. Mereka tinggal menulis di kertas mereka 
mau ke mana, lalu saya antar ke sana. Masalahnya, saya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi 
saya bisa belajar. Saya bisa cepat belajar kalau saya sering bekerja dengan orang asing. 
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Semua penggali kubur di Bengkala orang kolok. Di Bengkala, kalau ada orang yang 

meninggal, mereka dikubur di kuburan sementara di dekat Pura Dalem di pinggiran desa. 

Kalau keluarganya sudah punya cukup uang, kuburannya digali lagi, mayatnya diambil, dan 

mereka mengadakan Ngaben. Biasanya butuh waktu hingga empat tahun sampai keluarga 

bisa mengadakan Ngaben setelah ada yang meninggal.

Hanya orang kolok yang berani pergi ke kuburan. orang inget takut hantu dan roh-roh 

jahat. Saya tidak takut roh jahat. waktu sedang menggali kuburan, kadang kita menemukan 

tengkorak dan tulang. Kadang masih ada dagingnya. Saya tidak takut sama mayat. Kalau 

saya membunuh orang, baru saya takut sama kuburan karena rohnya akan balas dendam. 

Tapi saya tidak pernah membunuh orang, jadi saya tidak takut. Dari dulu penggali kubur 

selalu kolok. Katanya, waktu kakek saya masih muda, dia juga menggali kubur untuk 

warga desa ini. Dari dulu sudah seperti itu.

Kami di sini punya kelompok sendiri. untuk menggali satu kuburan, kami dibayar 

rp75,000,00. uangnya tidak langsung dibagikan. uangnya kami masukkan celengan. Kami 

simpan sepanjang tahun. Lalu, saat Galungan kami pakai untuk beli babi yang besar. Kami 

sembelih babinya, lalu kami bagi rata untuk semua keluarga penggali kubur. Semua dapat 

bagian yang sama. Babinya benar-benar kami timbang supaya semua bisa dapat bagian 

yang sama enak sama rata, usus, kulit, hati, dan jeroan. Tiap orang dapat jatah empat atau 

lima kilo daging. Biasanya sebagian besar dimakan oleh keluarga waktu perayaan. Sisanya 

dikeringkan untuk dimakan nanti.

Kalau ada anggota kelompok yang sakit atau ada keperluan yang benar-benar mendadak, 

mereka bisa pinjam uang dari celengan kelompok. Tapi mereka harus melunasi sebelum 

perayaan Galungan. orang-orang sebenarnya tidak suka pinjam uang kelompok karena 

memang gunanya bukan untuk dipinjam. walaupun ada yang sakit, biasanya mereka cari 

pinjaman dulu dari tempat lain. Mereka takut tidak bisa melunasi. Sebenarnya, kelompok 

ini dibuat hanya supaya kita bisa merayakan Galungan. Jadi, walaupun kebanyakan orang 

kolok tidak punya banyak uang, kami bisa makan babi dan merayakan Galungan seperti 

orang lain.

sukrada

“Hanya orang kolok yang berani pergi ke 

kuburan. orang inget takut hantu dan roh-roh 

jahat. saya tidak takut roh jahat. saya tidak 

takut sama mayat.”
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Ketut Kanta

mereka saya ajari alfabet dalam bahasa isyarat 
internasional supaya saya bisa mengajari 
mereka membaca dan menulis. saya ajari 
mereka persesuaian antara huruf dalam 
bahasa isyarat dengan huruf tertulis dan 
lambang matematika untuk penambahan, 
pengurangan, pembagian, dan perkalian.

Saya lahir di Bengkala. Saya orang inget. Itu berarti saya bisa mendengar. waktu saya 
masih muda, tidak ada orang di keluarga dekat saya yang orang kolok. walaupun begitu, 
saya tumbuh berkembang dengan bicara Kata Kolok. Semua orang di Bengkala paling 
tidak bisa bicara Kata Kolok. Ya, tentu saja orang kolok kemampuannya lebih baik dari 
orang lain. Keluarga inti mereka, ibu, bapak, kakak, dan adik mereka biasanya juga bisa 
bicara Kata Kolok dengan baik. Tapi semua orang, paling tidak, bisa sedikit.

Pertama kali saya berhubungan dengan masyarakat kolok di desa ini adalah melalui 
bapaknya Kolok Getar. waktu itu, kira-kira akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, 
tidak ada sumur, tidak ada sistem perairan. Bapaknya Kolok Getar keliling desa membawa 
berdrum-drum air di punggung. Setiap drum dijual, harganya hanya beberapa koin uang 
Cina. Saya dulu heran, beliau kuat sekali, dan tidak pernah kelihatan lelah ataupun sedih. 
Saya dulu sering duduk dan mengobrol sama beliau waktu beliau datang mengantar air. 
Ya, kami bicara Kata Kolok. Lalu dari obrolan saya dengan bapak penjual air, saya bertemu 
dengan anaknya, Kolok Getar. wah, saya juga kagum sama Kolok Getar karena dia pintar 
bela diri. Akhirnya, saya jadi berteman baik dengan keluarga besarnya yang sebagian 
besar adalah kolok.

Saya ingat, waktu bapak saya sedang membangun ulang rumah kami, semua laki-laki 
kolok datang dan membantu. Mereka hanya membantu saja, tidak minta bayaran. Bapak 
saya hanya memberi mereka nasi dan kopi. orang kolok memang seperti itu. Kalau mereka 
senang dan percaya pada kita, mereka akan membantu dan setia.

waktu saya sudah remaja, saya keluar dari desa selama beberapa tahun. Setelah lulus 
kuliah, saya bekerja sebagai kontraktor bangunan, lalu sempat bekerja di pariwisata di 
daerah Bali Selatan. Saya belajar bahasa Inggris dan bahasa Itali di situ.

Tahun 1992 kesehatan saya mulai menurun waktu usia saya empat puluhan. Saya 
memutuskan kembali ke Bengkala untuk beternak ayam. Saya berteman kembali dengan 
masyarakat kolok. Saya sering mempekerjakan mereka dalam bisnis peternakan saya. 
Bisnis saya sempat memuncak. Tapi, lalu semua ternak saya terkena penyakit. Sekitar 
tahun 1994 saya terpilih jadi kepala dusun, jabatannya setingkat di bawah kepala desa. 
Karena saya berteman dengan banyak kolok, mereka sering datang kepada saya untuk 
bertanya tentang masalah prosedur birokrasi. Saya jadi seperti perantara buat mereka 
dalam masalah administrasi desa.

Memang, sudah banyak peneliti dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri yang 
tertarik meneliti masyarakat kolok. Saya sering diminta membantu peneliti asing di sini 
karena saya bisa Bahasa Inggris sedikit, mengerti Kata Kolok, dan juga terlibat dengan 
masyarakat kolok. Tahun 1993 ada seorang ahli ilmu Genetika, namanya James Eiser, 
yang datang melakukan penelitian untuk mengetahui dasar Genetika dari ketulian 
masyarakat sini. Di tahun yang sama, seorang antropolog dan ahli bahasa, John Hinnant, 
juga datang beberapa kali.

Lalu, tahun 2003 ada seorang peneliti dari Indonesia, Gede Marsaja, yang menyarankan 
saya pergi ke Belanda bekerja di Max Planck Institute sebagai informan untuk penelitian 
tentang Kata Kolok. Empat bulan sebelum saya pergi ke sana, saya diberi handycam untuk 
merekam orang kolok yang sedang bicara satu sama lain dan waktu mereka berinteraksi 
dengan orang inget di desa ini.

Saya bekerja di Max Planck di Belanda dari November 2004 sampai Maret 2006. Selama 
di sana, saya harus mengartikan kosa kata dari kode-kode isyarat Kata Kolok, dari video 
yang saya rekam. Saya bekerjasama dengan Kelompok Bahasa Isyarat di institut itu. 
Kelompok itu terdiri dari informan-informan dari Turki, Jepang, Cina, India, Korea, Jerman, 
dan Belanda. Hampir semua informan yang ada tuli, saya salah satu dari sedikit orang 
yang tidak tuli. Dua kali setiap minggunya saya ikut kelas Bahasa Isyarat Internasional 
supaya saya bisa berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya.

Di Belanda saya bertemu dengan Connie de Vos, seorang asisten peneliti untuk Profesor 
ulrike zezhan di Max Planck Institute. Connie tertarik meneliti masyarakat kolok untuk 
penelitian doktoralnya. Di tahun 2006 dan beberapa tahun setelahnya, setelah saya kembali 
ke Bengkala, dia berencana datang ke Bengkala untuk melakukan penelitian lapangan 
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intensif. Saya menjadi asistennya dan fasilitator bagi masyarakat kolok. Connie tinggal di 
rumah keluarga saya selama beberapa tahun. Lucunya, sekarang bahasa Indonesianya 
biasa saja, tapi Kata Koloknya bagus sekali.

Berkat dukungan dari Connie, tahun 2006 saya membuka kelas informal di rumah 
saya untuk anak-anak kolok di desa ini. Saya ingin mengajarkan mereka, paling tidak, 
membaca dan menulis, juga matematika. Connie memberi sejumlah dana untuk membeli 
papan tulis, pulpen, kertas, dan beberapa buku. 

Mereka saya ajari alfabet dalam Bahasa Isyarat Internasional supaya saya bisa mengajari 
mereka membaca dan menulis. Saya ajari mereka persesuaian antara huruf dalam bahasa 
isyarat dengan huruf tertulis dan lambang Matematika untuk penambahan, pengurangan, 
pembagian, dan perkalian. untuk mengajari mereka membaca, saya membuat kode isyarat 
dalam Kata Kolok, lalu mereka saya minta untuk mengejanya menggunakan isyarat.

Sebelumnya, saya tidak pernah ada kontak dengan sekolah setempat, tapi tahun 2007 
Kepala Sekolah SD 2 Bengkala ikut pelatihan tentang sekolah inklusif dan penyandang 
cacat. Beliau ingin membuat proposal agar sekolahnya dijadikan sekolah inklusif sehingga 
bisa membuka kelas untuk anak-anak kolok. Beliau ingin mendatangkan guru dari Sekolah 
Luar Biasa di Bengkala beberapa kali dalam seminggu untuk mengajarkan anak-anak 
Isyarat Bahasa Indonesia. Akhirnya, Pak Kepala Sekolah mengadakan rapat di Balai Desa 
dengan beberapa orang dari masyarakat kolok. Beliau sendiri tidak bisa bicara Kata Kolok 
karena dia bukan dari sini. Beliau menjelaskan idenya dengan bantuan Kepala Dusun yang 
sedang menjabat yang berasal dari sini dan bisa bicara Kata Kolok.

warga kolok menyampaikan kepada Kepala Sekolah bahwa saya sudah mengajari anak-
anak membaca dan menulis. Dari situlah beliau mendengar tentang kelas saya. warga 
kolok menyarankan agar saya dan Connie diundang mengikuti rapat itu. Connie dan saya 
menjelaskan perbedaan antara Kata Kolok dan Isyarat Bahasa Indonesia. orang Kolok 

Ketut Kanta mengajar murid bisu aritmatika 
menggunakan sistem isyarat bahasa indonesia 
(sibi), sebuah bahasa melalui kode tangan. bahasa 
ini dengan sengaja diciptakan untuk mewakili kata 
per kata dari bahasa tertulis. sibi digunakan untuk 
mengajar anak-anak penderita tuna rungu atau 
gangguan pendengaran parah.
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ingin tetap menggunakan Kata Kolok supaya generasi penerus mereka juga dapat bicara 
bahasa yang sama dengan orangtua mereka. Saya mengajukan diri untuk mengajar 
anak-anak kolok di sekolah, bukan di rumah saya lagi. Saya dapat sedikit upah dari 
Connie karena menjadi asistennya, jadi saya bersedia mengajar secara sukarela. Kepala 
Sekolah setuju walaupun beliau juga ingin mendatangkan guru profesional dari Sekolah 
Luar Biasa di Singaraja. Tapi, akhirnya tidak jadi karena tidak ada dana untuk membayar 
uang transportasi guru itu datang ke desa. Biayanya rp18.000,00 untuk pulang-pergi 
dari Singaraja.

Sekarang ada lima siswa kolok di sekolah itu. Mereka cukup baik hasil belajarnya. 
Biasanya anak-anak kolok ikut kelas khusus yang saya ajar untuk mempersiapkan mereka 
sebelum mereka mulai belajar. Seperti waktu itu, saya ajari mereka membaca dan menulis 
menggunakan huruf isyarat. Baru setelah itu mereka ikut kelas umum. Beberapa guru 
lebih memberi perhatian kepada siswa kolok. untuk anak-anak kolok Matematika lebih 
mudah dipelajari dibandingkan pelajaran lain karena simbol-simbolnya terbatas. Salah 
satu siswa kolok, Subentar, nilainya paling tinggi di pelajaran Matematika.

Pelajaran seperti Sejarah lebih sulit. Ya, sulit, tapi bukan tidak mungkin. Contohnya, saya 
mencoba menjelaskan kepada anak-anak tentang Diponegoro dan Perang Jawa. Mereka 
tahu isyarat untuk ”bos” dalam Kata Kolok, jadi saya jelaskan kepada mereka bahwa 
Diponegoro itu adalah seorang bos dari Jawa. Mereka juga tahu isyarat untuk ”turis”, jadi 
saya jelaskan kepada mereka bahwa zaman dahulu, bos besar dari Jawa itu berperang 
dengan turis dari Belanda yang memaksa semua orang bekerja di sawah tanpa dibayar. Ya, 
mereka mengerti sedikit. Tapi, memang Matematika tetap lebih mudah.

Saya mengajar kelas khusus untuk siswa kolok setiap hari Sabtu. Kelas itu bagian 
dari program ekstrakurikuler di sekolah. Di kelas itu saya khususkan mengajari mereka 
mengeja kata-kata Kata Kolok dalam bahasa Indonesia. Tadinya kelas ini hanya untuk 
siswa kolok, tapi sekarang hampir semua siswa dan guru-guru ikut datang. Siswa-siswa 
kolok di sini belajar supaya bahasa Indonesia mereka lebih bagus. Kalau menurut siswa-
siswa inget, pelajaran ini menyenangkan. Sedangkan bagi guru-guru, mereka di sini 
belajar agar mereka bisa berkomunikasi lebih baik dengan siswa kolok menggunakan 
isyarat dan Kata Kolok.  

Saya senang karena guru-guru lain juga tertarik. Mungkin ini juga karena mereka 
guru yang berdedikasi tinggi. Selain itu, juga karena mereka melihat banyak orang asing 
dan peneliti yang tertarik pada masyarakat kolok. Masyarakat koloklah yang membuat 
Bengkala jadi istimewa. Tidak ada orang lain di dunia yang tertarik pada desa ini kalau 
bukan karena masyarakat kolok. Para guru tahu itu, maka mereka tertarik untuk belajar 
berkomunikasi dengan masyarakat kolok juga.

Saya sudah tambah tua. Sekarang umur saya 52 tahun. Tidak mungkin saya diangkat 
jadi pegawai negeri sipil di usia itu. Saya tidak dapat upah sebagai asisten peneliti lagi, tapi 
saya tetap ingin mengajar di sekolah walaupun saya tidak dibayar. Memang seharusnya 
saya dapat honor rp50.000,00 per bulannya. Tapi itu juga jarang saya terima. 

Saya sedang melatih salah satu guru muda di sekolah, namanya Putu ratniasih. Saya 
melatihnya supaya nanti dia bisa melanjutkan kalau saya sudah tidak bisa mengajar lagi. 
umurnya baru 24 tahun dan dia juga dari Bengkala, jadi Kata Koloknya cukup bagus. 
Dia sendiri sudah diangkat menjadi guru resmi, jadi dia akan digaji. Saya berharap dia 
melanjutkan program untuk anak-anak kolok itu.

Kalau anak kolok sekolah SD di Singaraja dan belajar Isyarat Bahasa Indonesia, 
mereka akan kehilangan pengetahuan tentang Kata Kolok. orang inget tidak akan belajar 
Isyarat Bahasa Indonesia. Kata Koloklah yang menyatukan orang inget dan kolok dalam 
masyarakat. Semua orang di Bengkala punya gen tuli. Anak-anak kami bisa saja lahir tuli. 
Di Bengkala, tuli itu bukan hanya sesuatu yang mereka tanggung sendiri, tapi sudah jadi 
bagian dari seluruh masyarakat.
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Tangerang, Banten

Cina benTenG: dianGGaP berbeda

orang Cina benteng adalah keturunan 
pendatang dari negara Cina. banyak dari 
mereka yang miskin, bahkan sering kali tidak 
punya kartu tanda penduduk, akta kelahiran, 
dan surat-surat penting lainnya. 

Tegal Alur adalah sebuah daerah di pinggiran Kota Jakarta. Di sini daerah perumahan 
menjadi satu dengan kawasan industri di Banten dan juga kota-kota satelit di sekitarnya. 
Beberapa puluh tahun yang lalu, daerah ini dipenuhi oleh pasar-pasar dan sejumlah 
perkebunan kecil. Banyak orang yang tadinya memiliki kebun di daerah ini tergusur karena 
adanya pembangunan berbagai pabrik, perumahan, dan proyek-proyek infrastruktur.

Banyak pendatang baru kelas menengah yang tinggal di daerah ini karena adanya sarana 
jalan tol yang memudahkan mereka untuk berkomuter dari dan ke daerah ini. Sejumlah 
anak cucu keturunan penduduk asli kabupaten ini bekerja sebagai buruh di kompleks 
industri yang ada di Tegal Alur. Lebih banyak lagi yang mengais rezeki dengan menjadi 
pemulung, menelusuri tumpukan sampah yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di sekitar 
Tegal Alur. Ada juga yang mencari nafkah dengan menjadi tukang ojek, membuka warung 
makan dan sebagainya. Mereka yang tinggal jauh dari pusat kota, bekerja sebagai nelayan 
ataupun buruh tani. Tingkat pengangguran di sini cukup tinggi. Perjudian, alkohol, dan 
penggunaan obat terlarang sudah menjadi hal yang biasa. 

Penduduk asli Tegal Alur dan sekitarnya terdiri dari sedikitnya dua kelompok etnis 
pokok, yakni etnis Betawi Islam yang berbahasa Melayu dan etnis Cina Benteng. Kelompok 
etnis Cina Benteng ini mengklaim diri sebagai keturunan pendatang dari negeri Cina pada 
abad ke-14.

Pada umumnya anggota kelompok etnis Cina Benteng telah berasimilasi dengan 
kebudayaan sekitarnya. Mereka juga berbicara dengan bahasa Melayu Betawi, seperti 
penduduk lain di situ. Mata pencaharian mereka juga sama seperti penduduk lainnya. 
Selain itu, banyak juga dari mereka yang sangat miskin. Tapi, tidak seperti penduduk 
lainnya, mereka umumnya mengaku beragama Kristen atau Buddha. walaupun mereka 
tidak berbahasa Cina, namun mereka tetap mempertahankan beberapa unsur budaya 
Cina, seperti penghormatan  leluhur dan tata istiadat perkawinan Cina. Dengan demikian 
mereka mengidentifikasikan diri dan diidentifikasikan sebagai orang Cina.
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Seperti banyak orang yang tinggal dan bekerja di luar sektor formal, banyak orang Cina 
Benteng yang tidak punya surat bukti kependudukan, kewarganegaraan, dan lain-lain. 
Sering kali, kelahiran dan pernikahan mereka juga tidak terdaftar. Karena itu, banyak orang 
Cina Benteng yang tidak memiliki akta kelahiran, surat nikah, kartu tanda penduduk, dan 
surat-surat lainnya.

Hal ini juga terjadi pada banyak orang Betawi yang tinggal di daerah itu. Namun, kendala 
yang dihadapi oleh warga Cina Benteng untuk memperoleh surat-surat resmi tersebut 
lebih besar lagi karena mereka masih dianggap sebagai orang Cina.

Di Indonesia, ada tiga persen atau sekitar tujuh juta orang dari populasi keseluruhan 
adalah orang keturunan Cina. Dahulu sempat terjadi diskriminasi yang dilembagakan 
untuk warga keturunan Cina. Pada periode pemerintahan Soeharto, warga Indonesia 
keturunan Cina dilarang untuk merayakan Tahun Baru Cina. Kesempatan mereka untuk 
bersekolah di sekolah dan universitas negeri juga dibatasi. Penggunaan bahasa Cina, 
tulisan serta pengajaran bahasa Cina di sekolah juga dilarang. Sebagian besar diskriminasi 
terhadap warga keturunan Cina telah dihapuskan sejak berakhirnya periode pemerintahan 
Soeharto. Namun demikian, banyak orang Indonesia keturunan Cina yang mengaku bahwa 
diskriminasi tersebut masih berlangsung saat ini.

warga Cina Benteng mengaku bahwa diskriminasi yang mereka alami terjadi dalam 
berbagai bentuk. Contohnya, mereka biasanya tidak diikutsertakan dalam program bantuan 
makanan dan tidak mendapatkan fasilitas lain yang biasanya didapatkan oleh masyarakat 
miskin. Pemerintah setempat menyangkal hal tersebut dengan menyatakan bahwa 
bantuan dan fasilitas tersebut diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
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Theng soen nio

“orang pribumi benci pada kami karena darah 
Cina kami. orang Cina yang lain juga membenci 
kami karena kulit kami yang gelap. menurut 
mereka kami sudah jadi pribumi. Kami tidak 
diterima di indonesia tapi kami juga tidak bisa 
kembali dan tinggal di negara Cina.”

Theng soen nio di rumahnya di kampung Jagal babi. 
rumahnya terletak di samping kali sehingga sering 
kebanjiran. 

Keluarga saya sudah tinggal di Indonesia lebih dari sembilan generasi. Nenek moyang 
kami berasal dari Cina, tapi kami orang Indonesia. Kami lahir di sini dan tinggal di sini 
selama kami hidup. Tapi kami dikucilkan dari bangsa-bangsa lainnya. orang pribumi benci 
pada kami karena darah Cina kami. orang Cina yang lain juga membenci kami karena 
kulit kami yang gelap. Menurut mereka, kami sudah jadi pribumi. Kami tidak diterima di 
Indonesia tapi kami juga tidak bisa kembali dan tinggal di negara Cina.

Keluarga saya sendiri berasal dari Balaraja. Ayah saya dulu punya sebidang tanah. Cukup 
besar untuk ditanami padi, jagung, dan tanaman sayur untuk seluruh keluarga. Ayah saya 
cukup berada, tapi dia punya delapan anak. Kakak saya yang laki-laki masih tinggal di 
tanah itu. Dia tinggal di rumah kayu tua. rumah itu adalah rumah gaya tradisional Cina 
Benteng. Sayangnya, rumah itu sudah lama tidak dirawat dan diperbaiki. Kakak saya itu 
tidak pandai seperti Ayah. Tanahnya dijual dan uangnya dihabiskan.

Ada kecemburuan sosial terhadap orang Cina yang punya tanah. Di daerah tempat 
keluarga saya tinggal, kami punya hubungan baik dengan para tetangga. orang pribumi 
melindungi kami dari orang luar. Di beberapa daerah lain cukup bahaya. waktu terjadi 
pembantaian (yang dimaksud oleh Ibu Sun Niyo adalah Gerakan G30S-PKI tahun 1965 dan 
konflik-konflik lain yang terjadi sesudahnya), banyak orang pribumi yang menuduh warga 
keturunan Cina sebagai anggota komunis. Banyak orang Cina yang dibunuh. Paman saya 
salah satunya. waktu masih hidup, dia jagoan bela diri yang terkenal. Dia dituduh komunis. 
Suatu hari, dia menghilang dan kami tidak pernah bertemu dengan dia lagi sesudah itu.

Saya sudah tinggal di daerah Jagal Babi lebih dari dua puluh tahun sejak saya menikah. 
Tempat ini disebut Jagal Babi karena banyak orang yang bisnisnya beternak babi. Pemilik 
bisnis jagal babi biasanya orang Cina totok. Mereka sama sekali tidak ada hubungan 
dengan kami. Sepanjang tahun, sungai di sini bau kotoran babi. Ya, masih suka banjir tiap 
tahun. Di foto itu kelihatan, kan? Tiap tahun air masuk ke rumah-rumah di pinggir sungai 
ini. Biasanya tinggi air sampai selutut. Memang, sekarang tidak separah dulu. Dulu kami 
harus jalan di getek. Dulu orang sering terpeleset dan jatuh ke kali. Sekarang sudah ada 
jalan aspal. Jalan itu dibuat oleh pemerintah waktu Megawati menjadi presiden.

rumah yang kami tinggali ini milik kami sendiri. rumahnya punya kami, tapi tanahnya 
bukan punya kami. Milik pemerintah. Tanahnya kecil, luasnya kira-kira lima kali tujuh 
meter. Beberapa tahun lalu, orang kampung sini mencoba untuk bayar pajak tanah, tapi 
tidak boleh oleh pemerintah kabupaten. Kalau kami bayar pajak, berarti mereka tidak 
bisa mengusir kami nantinya. Kalau kami bayar pajak, berarti kami punya hak untuk tetap 
tinggal di sini. Kami punya listrik, tiap rumah ada meterannya.
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umur saya sekarang 67 tahun. Suami saya meninggal sepuluh tahun yang lalu. Saya 
masih ingat sama dia. Saya masih berdoa dan menyalakan dupa untuk suami saya. Saya 
beragama Buddha. Dalam ajaran Buddha, kita diharuskan untuk menghormati roh dari 
leluhur dan keluarga kita. Saya menikah lebih dari lima puluh tahun lalu, waktu umur saya 
17 tahun. waktu saya menikah, kami mengadakan pesta selama tiga hari. Ada jamuan 
makan dan tari-tarian untuk seluruh keluarga. Kami tidak mendaftarkan pernikahan ke 
pihak berwajib. waktu dulu, memang tidak ada yang mendaftarkan pernikahan. Dalam 
akte kelahiran anak-anak saya, mereka tertulis sebagai anak tidak sah.

Tapi, sekarang keadaannya sudah lain. Kami harus memilki surat-surat resmi. Saya 
selalu mendaftarkan kelahiran anak saya. Mereka saya beri nama Cina karena saya 
bangga sama budaya saya. Bagus juga kalau ada festival untuk merayakan kebudayaan 
Cina Benteng. Mungkin diadakan acara nikah masal untuk pasangan yang tidak punya 
surat nikah. Kan tidak ada orang yang mau hidup dalam dosa. Mana ada orang yang mau 
kalau anaknya dianggap tidak sah? Kalau diadakan nikah masal lengkap dengan festival, 
orang-orang akan sadar kalau kami orang Cina, tapi kami juga orang Indonesia.

Kami punya budaya sendiri. Budaya ini campuran antara budaya pribumi dan budaya 
Cina. Kami punya kostum dan tata cara pernikahan sendiri. Kami juga punya gaya arsitektur 
tersendiri, tapi orang lain tidak tahu. Makanan khas kami pun beda. Ya tetap masakan 
Cina, tapi beda dengan yang ada di restoran. Saya dan anak saya yang laki-laki membuat 
sate babi khas Cina Benteng. Satenya kami jual di warung-warung makan sekitar sini. 
Nanti saya bawakan beberapa tusuk untuk Bapak bawa pulang, ya.

Theng soen nio berlutut di dekat foto almarhum 
suaminya. meski sebagian besar orang Cina benteng 
memeluk agama budha atau Kristen, mereka 
tetap mengikuti kepercayaan Konghucu di mana 
penghormatan pada anggota keluarga yang meninggal 
adalah hal yang umum dalam kepercayaan apa pun. 
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sa nio

“Kantor bupati tidak memberi perawatan 
kesehatan gratis untuk keluarga Cina. 
Perlakuan pemerintah terhadap kami beda 
dengan perlakuan mereka terhadap orang 
betawi.”

Anak saya sakit. Dia terkena infeksi paru-paru parah. Dia masuk rumah sakit selama lima 
hari. Kata dokter, dia harus minum obat selama enam bulan. Suami saya kerja sebagai kuli 
bangunan. upahnya rp50.000,00 per hari kalau dia bekerja. Kadang saya jual nasi uduk di 
warung dekat jalan raya, tapi karena anak saya sakit, saya tidak bisa jualan. Pendapatan 
rumah tangga saya per bulan paling banyak rp1.500.000,00. Kami punya tiga anak. Biaya 
rumah sakit dan obat anak saya saja sejauh ini sudah rp3.000.000,00. 

untuk bisa dapat perawatan kesehatan gratis, kita harus punya Kartu Keluarga Miskin. 
Kami tidak punya kartu itu. Susah untuk dapat kartu itu. Kantor Bupati tidak memberi 
perawatan kesehatan gratis untuk keluarga Cina. waktu mereka mengadakan program 
pembagian sembako, kami juga tidak dapat beras.

Kami harus pinjam uang dari renternir. Ibu renternir itu bukan orang Cina. Dia orang 
Batak. Bunga pinjamannya 25% per bulan. Berarti, kami harus membayar paling tidak 
rp750.000,00 per bulan, itu hanya bunganya saja. Tapi, ya, tidak ada jalan lain kalau 
memang butuh pinjaman.

Saya menikah waktu umur saya tiga belas tahun. Banyak anak perempuan yang menikah 
di usia yang sama. Kami mengadakan pesta untuk keluarga dan tetangga, tapi kami tidak 
mendaftarkan pernikahan kami. Dulu orang di sini juga tidak ada yang mendaftarkan 
pernikahan. waktu saya menikah, saya sama sekali tidak punya surat resmi. Saya tidak 
punya akte kelahiran, KTP, dan SKBrI (Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan republik 
Indonesia). Anak saya yang pertama lahir saat saya umur empat belas. Dulu, saya hanya 
sekolah dua tahun, jadi saya ingin dia sekolah. Tapi, untuk mendaftarkan anak masuk 
sekolah, kita harus punya KTP dan Kartu Keluarga.

sebagaimana di banyak rumah tangga lainnya, di 
rumah sanio satu kamar tidur dipakai tidur untuk tiga 
generasi.  
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Saya datang ke rumah Pak rT. Saya bawa kartu keluarga ibu saya dan semua surat-surat 
lain yang ada di rumah. Pak rT tidak membolehkan saya memakai nama Sa Nio, nama asli 
saya. Nama saya diganti menjadi Sani, tanpa pemberitahuan. Kata Pak rT, nama Sani 
lebih Indonesia. Sa Nio terlalu Cina. Saya ingat, suatu hari ada orang yang mau mengantar 
surat untuk saya. orang itu tanya kepada para penduduk sekitar sini, di mana rumah Ibu 
Sani. warga di sini tidak tahu siapa yang dimaksud orang itu karena semua memanggil 
saya Sa Nio. Pak rT juga mendaftarkan saya sebagai orang Muslim. Agama saya Kristen. 
Tapi kata Pak rT, kalau saya tulis agama Kristen di KTP, biayanya akan lebih mahal. Kalau 
agama di KTP saya Islam, biaya administrasinya rp5.000,00. Tapi kalau agama di KTP saya 
Kristen, biaya pembuatan KTP menjadi rp350.000,00, jadi saya tulis Islam saja di KTP.

Dokumen yang paling penting adalah bukti kewarganegaraan SKBrI. Lebih mudah 
untuk mendapatkan KTP atau mendaftarkan pernikahan atau kelahiran jika punya SKBrI. 
Biaya untuk mengurus SKBrI sangat mahal. Kita harus datang ke kantor bupati lebih dulu, 
kemudian ke kantor polisi. Tiap kali datang ke kantor itu, kami harus membayar. Banyak 
yang pakai bantuan agen untuk mendapatkan SKBrI, tapi susah mencari agen yang bisa 
dipercaya. Kadang mereka ambil uang kita, tapi kita tidak dapat dokumen apa-apa.

Tahun 2004 yang lalu, kami mencoba minta akta kelahiran untuk anak-anak kami. Kami 
dibantu oleh Ibu rebeka (rebeka Harsono dari Lembaga Anti Diskriminasi Indonesia atau 
LADI). Ada lebih dari 60 orang yang tidak punya surat resmi. Awalnya susah untuk mengajak 
orang-orang bekerjasama karena kami tidak kenal satu sama lain. walaupun dalam satu 
rT, ada juga yang tidak saling kenal. Kami tidak pernah datang ke acara rapat di rT.

Saya dan Li Chung Mei mendatangi tetangga yang kami kenal. Ibu rebeka datang ke 
Ketua rT. Lalu Ibu rebeka diberi daftar nama orang-orang yang tidak punya KTP dan akta 
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kelahiran. Kami lalu datang ke kantor bupati bersama-sama. waktu orang-orang dengar 
kami dapat akta kelahiran untuk anak-anak kami, mereka jadi tertarik untuk datang ke 
rapat. Kami membuat kelompok-kelompok kecil untuk saling berbagi informasi. Ada enam 
puluh ibu yang datang ke kantor bupati untuk meminta akta kelahiran. waktu kami belum 
juga dapat akta kelahiran, kami mengadakan demonstrasi di bundaran Hotel Indonesia.

Karena anak-anak saya terdaftar sebagai Muslim, mereka harus ikut pelajaran agama 
Islam di sekolah. Saya tidak mau mereka belajar agama Islam. Akhirnya, saya menemui 
guru mereka dan Pak Guru mengizinkan anak saya untuk tidak ikut pelajaran agama 
Islam. Di akta kelahiran anak-anak saya tertulis kalau mereka ’lahir di luar nikah’. Berarti 
menurut pemerintah, mereka anak haram. Sampai sekarang, belum ada program yang 
mengakui pernikahan adat Cina di sini. Perlakuan pemerintah terhadap kami beda dengan 
perlakuan mereka terhadap orang Betawi.

sanio (ketiga dari kanan) dengan kelompok 
perempuan Cina benteng memegang akta lahir anak 
yang mereka peroleh dengan susah payah. banyak 
orang pribumi yang tidak punya surat-surat penting 
yang lengkap. Tapi orang Cina lebih susah lagi bisa 
mendapatkan surat-surat lengkap. 
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Lie am yo

“Perempuan di foto itu adalah cucu saya. dia 
sedang pakai baju pengantin adat. namanya 
sintia. dia pakai baju pengantin tradisi 
Cina benteng. masyarakat di sini masih 
menganggap penting pesta pernikahan, apalagi 
kalau anak perempuan yang menikah.”

Hanya orang Cina Benteng yang masih pakai baju pengantin gaya Cina. Kalau di kota, 
orang-orang Cina yang kaya lebih sering memakai gaun putih seperti orang barat. Baju 
pengantin yang kami pakai sama dengan baju pengantin yang dipakai orang-orang di 
zaman Dinasti Ming. Ada sedikit campuran dengan gaya Betawi juga. Kami menyewa baju 
pengantinnya dari sebuah salon di Bekasi.

waktu Sintia menikah, kami mengadakan pesta di gedung serba guna. Pestanya selama 
tiga hari. untuk menyewa gedung saja harganya rp45.000.000,00. untuk makanan lebih 
dari rp10.000.000,00. Suguhannya nasi, ayam, rendang, gado-gado, dan kerupuk. Tamu 
yang datang lebih dari 1.500 orang. orang-orang banyak yang menari dan banyak juga 
tamu laki-laki yang bermain kartu.

Dulu, perayaan nikah Cina Benteng diadakan di rumah. orang masih banyak yang 
tinggal di kampung. rumahnya besar-besar, halamannya luas. Sekarang harus sewa 
gedung kalau rumah kita tidak besar. Biayanya jadi mahal. Keluarga pengantin laki-laki 
bertanggungjawab menyewa gedung. Mereka pula yang membayar biaya makanan. Tapi 
sekarang jarang yang bisa mengadakan pesta seperti itu.

Menurut saya, punya surat nikah itu penting. Dengan itu, nantinya lebih gampang untuk 
mendaftarkan akta kelahiran anak. Sintia dapat surat nikah waktu dia kawin. Masih banyak 
orang yang lebih mementingkan pesta.

Kami tidak kaya. Saya sendiri kerja di pabrik daur ulang sampah. Tugas saya menyortir 
plastik, kertas, dan sampah lain yang bisa didaur ulang. Saya diupah per kilogram. Kalau 
saya kerja keras, saya bisa dapat rp20.000,00 per hari. Ayah Sinta sudah meninggal. Ibunya 
bekerja juga. Kami juga sempat menyekolahkan Sintia. Dia sekolah sampai selesai SMA. 
Sekarang dia kerja di pabrik.

Pernikahan adat itu mahal sekali. Kalau nikah masal dengan beberapa pasangan lain, 
bisa lebih murah. Masyarakat di sini masih menganggap penting pesta pernikahan, apalagi 
kalau anak perempuan yang menikah.

sintia di hari pernikahannya. Pakaian pengantin Cina 
benteng didasarkan pada pakaian Cina yang berasal 
dari dinasti ming yang sekarang sudah tidak ada lagi 
di belahan dunia mana pun. meski sebagian besar 
Cina benteng miskin, mereka habiskan harta mereka 
untuk beaya upacara pernikahan.
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08
wakatobi

baJau: rumaH di LauT

orang bajau sering kali disebut sebagai 
“Kaum Gypsy Laut” asia Tenggara. orang 
bajau disegani karena keandalan mereka 
sebagai pelaut, penyelam, dan nelayan. 
namun, mereka juga dicerca karena 
kebiasaan mereka merusak, seperti 
penggunaan bom untuk menangkap ikan dan 
sianida untuk terumbu karang.

orang Bajau sering kali disebut sebagai “Kaum Gypsy Laut” Asia Tenggara. Nama ini 
mengandung romantisme yang menggambarkan kehidupan mereka sebagai kaum 
nomaden yang menjelajah lautan dengan kapal-kapal kecil sejak mereka lahir sampai 
mereka mati. Mereka hidup sederhana dari kekayaan laut yang ada. Seperti kaum gypsy 
pada umumnya, masyarakat membayangkan mereka sebagai orang bejat yang hidup 
terpisah dari masyarakat dan tidak mempedulikan aturan serta kebiasaan yang ada dalam 
masyarakat. Seperti kebanyakan stereotip rasial lain, pandangan seperti itu tidak akurat 
dan terkesan naif. Pandangan seperti ini biasanya juga dibarengi dengan fakta yang hanya 
sedikit, yang sebenarnya akan lebih membahayakan dan menyesatkan. Sebagian besar 
dari mereka memang mencari nafkah sebagai nelayan. Masyarakat Bajau memiliki tradisi 
yang kuat untuk bermusafir dan berpindah tempat tinggal. Dengan demikian, orang Bajau 
sering kali ditemukan hidup di pemukiman-pemukiman di daerah pesisir Indonesia, 
terutama di daerah Indonesia Timur. Mereka juga dapat ditemukan tinggal di daerah Teluk 
Martaban di Burma, di Selat Malaka, di Laut Sulu, dan di daerah laut lepas Papua dan 
Australia Timur.   

Sama halnya dengan orang rom di Eropa, alasan bahwa orang Bajau bermusafir dan 
bermigrasi karena sifat bawaan yang mereka miliki sejak lahir, masih diragukan. Jika ada 
seseorang atau seluruh komunitas yang bermusafir atau berpindah tempat tinggal, hal ini 
barangkali karena kondisi yang tidak memungkinkan mereka menetap di tempat tersebut. 
Sering kali, mereka terpaksa berpindah tempat karena adanya perubahan kondisi alam 
yang menyebabkan mereka kesulitan mencari nafkah di daerah yang mereka tinggali. 
Mereka mungkin juga berpindah tempat karena adanya perselisihan atau konflik yang 
terjadi antara orang Bajau dengan masyarakat daratan atau pemerintah. Dalam situasi 
yang kondusif, masyarakat Bajau dapat tinggal di suatu tempat berpuluh-puluh tahun, 
bahkan sampai beberapa generasi. Di beberapa tempat di Asia Tenggara, seperti Sabah, 
orang Bajau tinggal cukup lama sehingga mereka sudah bisa menyatu dengan masyarakat 
setempat. Di beberapa wilayah di Sabah, orang Bajau cukup berhasil dalam mencari 

seorang ibu bajau merawat anaknya di rumah yang 
dibangun di atas laut. 
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nafkah dengan bertani dan beternak sapi dan kuda. Sejarah juga menunjukkan adanya 
orang Bajau yang menetap dan bersatu dengan masyarakat lain sampai berabad-abad. Di 
beberapa daerah dan untuk beberapa periode, seperti dalam periode setelah kolonial di 
Brunei, orang Bajau sempat menjadi sebuah kelompok politik yang kuat di istana Sultan 
Brunei dan memiliki posisi yang terpandang dalam masyarakat. 

Di zaman modern di Indonesia, orang Bajau rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang 
lebih rendah dan lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Namun 
demikian, rendahnya tingkat pendidikan tidak sepenuhnya dikarenakan keengganan orang 
Bajau terhadap pendidikan. walaupun faktor budaya mungkin mempengaruhi, rendahnya 
tingkat pendidikan lebih sering dikarenakan mereka tinggal di tempat terpencil, seperti di 
pulau, di mana terdapat keterbatasan fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya. walaupun 
banyak orang Bajau yang miskin, keadaan serupa banyak juga ditemukan dalam kelompok 
masyarakat lain yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini sudah terjadi selama 
beberapa puluh tahun belakangan karena adanya penipisan jumlah ikan dan biota laut 
lainnya yang disebabkan oleh adanya eksploitasi besar-besaran dan juga perubahan 
keadaan lingkungan laut. Tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh orang Bajau 
tidak menurunkan tradisi kemandirian dan juga kekeluargaan mereka yang kuat. Sifat 
ini membantu mereka dalam bekerjasama untuk melobi akses dan fasilitas yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan mereka. Di antaranya, mereka berhasil mendirikan stasiun 
radio dan membuat majalah berbahasa Bajau, mendirikan sekolah-sekolah yang sesuai 
dengan kebutuhan mereka, dan ikut serta dalam forum-forum masyarakat bekerjasama 
dengan kelompok etnis lain dalam usaha melestarikan lingkungan mereka. 
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rostom, “Pak Kobau”

“orang darat selalu bilang kalau orang bajau 

tidak peduli lingkungan karena mereka tidak 

punya ikatan batin dengan daerah mana pun. 

mereka juga bilang kalau kami sudah selesai 

merusak suatu tempat, kami akan pindah ke 

tempat lain dan melakukan hal yang sama.”

orang Bajau dengan senang hati tinggal di mana saja selama mereka bisa mencari nafkah 

dari laut. Pergi dari satu tempat untuk bekerja di tempat lain selama bertahun-tahun itu 

sudah biasa bagi nelayan Bajau. Saya lahir di Mola, pemukiman Bajau di Pulau wanci 

(Pulau wangiwangi). waktu saya umur empat atau lima tahun, orangtua saya pindah 

ke Pulau Kaledupa, masih bagian dari wilayah pelestarian wakatobi bersama dengan 

beberapa keluarga lain. waktu saya umur lima belas tahun, setelah saya lulus SMP, saya 

pergi bekerja di kapal nelayan di Malaysia. Dalam bahasa Bajau hal itu disebut “sakai.” 

Artinya, pergi meninggalkan tempat kita tinggal lebih dari satu tahun, tanpa ada rencana 

yang pasti untuk pulang. 

Saya pergi sendiri ke Kalimantan lalu melewati perbatasan menuju Malaysia, tanpa 

surat-surat resmi, bahkan tanpa KTP. Ke mana pun saya pergi, saya selalu menginap di 

rumah saudara di kampung Bajau yang ada di pinggir laut. Dari Timor sampai ke Burma, 

kita bisa menemukan kampung-kampung Bajau. Bahasanya sama, hanya logatnya saja 

yang berbeda di tiap area. Di semua kampung Bajau itu, saya selalu menemukan keluarga 

yang masih punya hubungan kerabat dengan keluarga saya di Mola.

Di Tabrakan, Kalimantan, saya dibantu oleh sepupu jauh saya mencari kerja di kapal di 

Malaysia. Pemilik kapal itu orang Cina Malaysia, tapi kapten kapalnya orang Bajau dari 

Filipina. Ada beberapa orang Bajau Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal. Ada juga 

orang Indonesia dari Makassar, tapi tidak ada orang Malaysia. orang Malaysia tidak mau 

kerja keras dengan bayaran seperti kami. Kami dapat 300 ringgit per bulan. Di kapal nelayan 

tradisional di Indonesia, biasanya para nelayan membagi keuntungan dari hasil tangkapan 

mereka. Dua bagian untuk pemilik kapal, satu bagian untuk pemilik alat-alatnya, dan satu 

bagian untuk masing-masing awak kapal. Di Malaysia kami dapat gaji, jumlahnya tetap 

lebih besar daripada yang mungkin kami dapat di Indonesia. 

Saya pernah ditangkap oleh polisi laut Malaysia sebanyak tiga kali selama empat tahun 

saya kerja di sana. Mereka tidak memperlakukan saya dengan buruk. Saya hanya ditahan di 

Kantor Polisi dan kemudian dideportasi kembali ke Tabrakan. Namun tiap kali begitu, saya 

langsung kembali lagi ke Malaysia lewat perbatasan pada hari yang sama. Setelah yang 

ketiga kalinya saya ditangkap, kapten Bajau dari Filipina bilang kalau dia akan kembali ke 

Filipina dan dia mengajak saya.

Di Malaysia, kami pakai jaring ikan dan kerja sesuai peraturan. Di Filipina saya kerja 

seperti bajak laut. Kami hampir selalu pakai bom ikan dan sianida. Sering kali di atas 

terumbu karang. Di situlah tempat yang banyak ikannya. Ya, memang itu merusak, 

terutama bom ikan. Kalau bomnya besar, satu bom kita bisa membunuh atau bikin ikan 

pingsan sampai radius lima puluh meter. Tapi, sekali meledakkan karang, kita tidak akan 

dapat ikan lagi di situ sampai bertahun-tahun. Bahkan sampai lima tahun bekasnya 

masih kelihatan.

waktu saya kembali ke Indonesia, saya melewati jalur yang saya lewati saat berangkat. 

Saya kembali melalui Malaysia, lalu lewat Kalimantan dan kembali ke tempat asal saya di 

Kaledupa. Semua tempat yang saya datangi terlihat sama. Ikan-ikan sudah lebih sedikit 

daripada sebelumnya. orang Bajaulah yang paling tahu kalau jumlah ikan sudah menipis. 

Ini karena kami bergantung pada ikan untuk bertahan hidup. Sama saja, baik di perairan 

Indonesia, Filipina, atau Malaysia. orang darat selalu bilang kalau orang Bajau tidak peduli 

lingkungan karena kami tidak punya ikatan batin dengan daerah mana pun. Mereka juga 

bilang kalau kami sudah selesai merusak suatu tempat, kami akan pindah ke tempat 

lain dan melakukan hal yang sama. Mereka bilang, orang Bajau hanya ingin cepat dapat 

untung dengan cara yang gampang, karena itu, mereka pakai cara yang merusak untuk 

menangkap ikan.

Saya tidak setuju! Menggunakan bom ikan dan sianida tidak segampang itu. waktu 

membawa bom di kapal, selalu ada risiko bom itu akan meledak. waktu menyalakan 
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bomnya, bisa saja bomnya meledak duluan. untuk mengambil ikan-ikannya, kita harus 

menyelam ke dalam air sampai rasanya paru-paru mau pecah, tanpa alat bantu. Nelayan 

bisa mati di dalam laut karena kehabisan napas sebelum dia sampai ke permukaan. 

Memakai bom ikan itu tidak gampang. Menurut saya, orang Bajau memakai cara-cara 

itu karena mereka tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah 

pakai alat-alat canggih. Karena jumlah ikan juga sudah mulai menipis, itulah satu-satunya 

cara yang bisa mereka lakukan agar bisa terus menghidupi anak-anak mereka.

waktu saya kembali ke Kaledupa, saya terlibat dalam ForKANI, sebuah organisasi 

kesadaran lingkungan berbasis masyarakat. Masyarakat di sini lupa tradisi yang dulu 

pernah menyatukan orang darat, orang Bajau, dan lingkungan yang kita miliki bersama. 

waktu orang Bajau datang dan membangun kampung di laut, kami bukannya datang tanpa 

permisi. Kami minta izin dari pemilik tanah adat yang kami tempati. orang Bajau diberi izin 

karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Ada pertukaran antara kedua belah pihak. 

Sebagian dari hasil tangkapan kami selalu kami berikan kepada pemilik tanah adat.  Dulu, 

pemerintah setempat yang memutuskan bahwa daerah tertentu ikannya sudah mulai 

berkurang, jadi semua orang meninggalkan tempat itu sampai ikan-ikannya kembali lagi. 

Di ForKANI, kami tidak mengatakan, kami akan kembali ke semua tradisi lama. Tapi, 

kami menyarankan agar tradisi yang pernah ada dikumpulkan dan dicatat, jadi masyarakat 

bisa melihat dan memutuskan tradisi mana yang masih bisa digunakan.

Saya bergabung dengan ForKANI karena saya melihat bahwa tidak banyak orang Bajau 

lain yang terlibat. Mungkin hanya ada tiga atau empat orang. ForKANI tidak akan berhasil 

kalau yang terlibat hanya orang darat saja. Mungkin saya sedikit lain dari orang Bajau pada 

umumnya. Kebanyakan orang Bajau malu berhadapan dengan orang darat. waktu saya 

masih muda, saya ingat, saya hanya mau pergi ke darat kalau saya pergi dengan tiga atau 

empat orang Bajau lainnya. Saya merasa tidak nyaman berhadapan dengan orang darat. 

Masih banyak orang Bajau yang seperti itu. Tidak ada konflik maupun kekerasan, hanya 

saja kedua masyarakat ini tidak banyak bergaul satu sama lain. Kita harus mendorong agar 

mereka lebih saling mengerti satu sama lain. Saya merasa bahwa saya punya peran yang 

penting di sini karena saya bisa bicara dengan orang Bajau dalam bahasa kami sendiri. 

orang Bajau akan lebih mendengar sesama mereka daripada mendengar orang lain. 

orang bajau sering disalahkan karena dianggap 
merusak lingkungan. Tapi mereka bilang, bukan 
mereka yang merusak, justru laut tempat mereka 
dulu mencari ikan dicemari oleh pertambangan dan 
kegiatan kehutanan.
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Menurut saya, cara yang paling baik untuk menjalin kerja sama dengan orang Bajau 

adalah dengan memberi mereka kesempatan menggunakan ketrampilan mereka 

dengan cara yang tidak merusak. Kalau orang Bajau punya kesempatan untuk dapat 

modal, kami bisa mendirikan koperasi untuk membeli perahu dan peralatan modern. 

Pemerintah selalu mengawasi perairan untuk mencegah tindakan-tindakan ilegal, tapi 

kapal dan peralatan milik pemerintah jumlahnya terbatas. Sebenarnya, pemerintah bisa 

bekerjasama dengan orang Bajau untuk mengawasi perairan sendiri. orang Bajau kan 

selalu tinggal di laut sepanjang hidup mereka. Mereka lebih tahu tentang lingkungannya 

daripada orang lain. Kami punya nama untuk jenis-jenis ikan yang belum pernah tercatat. 

Kami langsung tahu kalau ada sesuatu yang tidak biasa. Tidak semua orang Bajau adalah 

pelaku tindakan ilegal, dan mereka yang tidak melakukan hal itu tidak suka pada mereka 

yang melakukannya. Kalau pemerintah memberi fasilitas handphone dan radio kepada 

penjaga laut Bajau, maka kami jadi bisa melaporkan tindakan-tindakan ilegal yang kami 

temui. Kami bisa mengawasi dan mengatur masyarakat kami sendiri. orang Bajau tidak 

akan pernah jadi petani. Kalau pemerintah membantu kami menggunakan keahlian bahari 

kami, kami bisa memberikan sumbangan untuk negara ini. Pemerintah sebaiknya tidak 

melihat kami sebagai pengacau, melainkan sebagai aset.  
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udin

“saya yakin satu-satunya cara kita bisa maju 
adalah dengan mendidik anak. saya tidak mau 
kalau warisan dari saya hanya kebodohan dan 
ketidakpedulian saya. saya ingin mereka bisa 
jadi lebih baik.”

Saya sudah tinggal di Hakatutobu selama lebih dari empat puluh tahun, sejak keluarga 
saya pindah dari Dawe Dawe. Seperti semua orang Bajau di sini, saya tinggal tepat di 
pinggir laut. orang Bajau selalu tinggal di pinggir laut. Sepuluh atau dua puluh tahun lalu 
ada karang yang hidup sampai dekat garis batas ombak. Anak-anak bisa menangkap ikan 
hanya dengan melempar tali dari teras rumah. Sekarang, karang itu sudah mati dan kita 
harus keluar rumah sampai beratus-ratus meter supaya dapat ikan. Ikan-ikan sekarang 
tidak sebanyak dulu dan ukurannya lebih kecil. Endapan dan limbah dari perusahaan 
tambang membuat air jadi cokelat dan keruh. Semuanya sudah mati, sampai kira-kira 
setengah kilometer dari darat.

Sekarang susah untuk bersaing dengan perusahaan perikanan modern. Kami tidak 
punya modal. Aset saya satu-satunya adalah perahu. Harganya sekitar rp7.000.000,00. 
Tanah yang saya tinggali bukan milik saya. Lahan di samping laut dianggap milik umum, 
jadi orang Bajau tidak pernah punya sertifikat tanah tempat tinggal. Itu artinya, kami bisa 
diusir kapan saja dengan ganti rugi yang kecil, atau bahkan tidak sama sekali. Itu juga 
berarti, kami tidak punya jaminan. Kami tidak punya sertifikat tanah yang bisa dijadikan 
jaminan untuk meminjam uang. Kalau kita punya sepeda motor, suratnya bisa kita jadikan 
jaminan utang, tapi kami tidak bisa menggunakan kapal kami sebagai jaminan. Saya tidak 
tahu apa bisa berhasil kalau kami harus mendaftarkan kapal, terutama kalau kami jadi 
harus bayar pajak untuk kapal kami. Mungkin, kalau bisa ditunjukkan keuntungannya 
bagi masyarakat, kami akan percaya, walaupun akan butuh waktu yang lama. Kalau orang 
Bajau ingin maju, kami harus mendorong diri kami sendiri. Kami tahu, kalau pemerintah 
tidak akan banyak membantu. Satu-satunya yang bisa kami harapkan adalah kami tidak 
diganggu.

Saya ini hanya nelayan bodoh. Saya hanya sekolah SD selama tiga hari. Saya tidak bisa 
membaca dan menulis. walaupun begitu, saya yakin bahwa satu-satunya cara kita bisa 
maju adalah dengan mendidik anak kita. Saya bangga karena dengan perahu yang saya 
punya itu, saya bisa menyekolahkan anak saya ke perguruan tinggi. Saya selalu mendorong 
dan menyemangatinya. Saya tidak mau kalau warisan dari saya hanya kebodohan dan 

anak bajau di dekat sekolahnya yang berada 
di atas laut yang dibangun oleh udin dan anak 
perempuannya. 
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ketidakpedulian saya. Saya ingin mereka bisa jadi lebih baik. Masalahnya, masih banyak 
anak-anak Bajau yang tidak mau sekolah. Sulit untuk menyatukan anak-anak Bajau dan 
anak-anak darat di sekolah. Anak-anak Bajau penampilan dan cara bicaranya berbeda. 
Kulitnya hitam karena sering main di laut, rambutnya terang. Anak-anak Bajau juga 
pemalu. Kalau ada yang kasar sama mereka, pasti mereka tidak mau sekolah lagi. 

Itulah mengapa kami butuh sekolah kami sendiri. walaupun saya tidak pernah sekolah, 
saya bekerjasama dengan anak saya mendirikan sekolah terapung di laut ini, khusus 
untuk anak-anak Bajau. Anak saya masih kuliah, tapi dia menjabat sebagai kepala sekolah. 
Sebisa mungkin guru-gurunya menggunakan bahasa Bajau saat mengajar, bukan bahasa 
Indonesia. Itu salah satu masalah di sekolah umum. Anak-anak Bajau banyak yang tidak 
bisa bahasa Indonesia, jadi kalau mereka sekolah mereka tidak akan mengerti apa yang 
dibicarakan oleh guru mereka.

Awalnya hampir tidak ada orang yang mau mendukung ide itu. orang-orang 
menertawakan saya, yang hanya seorang nelayan yang tidak bisa membaca, karena 
ingin mendirikan sekolah. Tapi, saya ini orangtua yang keras kepala. Saya datangi semua 
pemimpin masyarakat, satu per satu, untuk mencari dukungan. Sedikit demi sedikit, orang 
mulai berdatangan. Dengan sumbangan barang dan jasa dari masyarakat, kami mendirikan 
tiga ruangan di atas tiang-tiang di atas air. Ada satu papan tulis di tiap ruangan. Kami 
mulai dengan membuka kelas membaca dasar untuk anak-anak kecil. Kami minta guru-
guru untuk menggunakan buku-buku SD. Guru-gurunya ada yang orang Bajau dan ada 
juga yang orang darat. Tidak ada yang digaji. Mungkin guru-guru yang dari darat merasa 
terpanggil, atau mau cari pengalaman supaya bisa jadi guru di sekolah negeri dan dapat 
gaji nantinya.

Kami mulai sekolah itu tanpa dana dan bantuan dari pemerintah. Awal tahun 2009 ini, SD 
kami dapat pengakuan dari pemerintah, jadi anak-anak bisa dapat ijazah. Prosesnya tidak 
gampang. Kami mendaftarkan sekolah sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta Bahrul ulum 
ke Departemen Agama. Sebenarnya, ini bukan sekolah agama, tapi proses pendaftarannya 
lebih mudah dan lebih murah daripada mendaftar ke Departemen Pendidikan. walaupun 
begitu, kami harus mengumpulkan uang sebanyak rp1.500.000,00 untuk biaya notaris. 
Saya ingat, waktu itu saya datang ke rumah Pak Haji. Saya sampai hampir menangis. Saya 
bilang pada Pak Haji kalau kami harus mengumpulkan uang untuk sekolah, padahal uang 
untuk beli rokok pun saya tidak punya. Dia memandang saya lalu mengeluarkan dompet 
dan memberi sumbangan.

Di Dawe Dawe, masyarakat Bajau juga mendirikan sekolah di atas tiang-tiang di laut. 
Setelah beberapa tahun, sekolah itu diubah menjadi sekolah negeri. Saya tidak mau itu 
terjadi di sini, walaupun pemerintah akan menanggung biayanya. Itu berarti masyarakat 
tidak punya hak lagi untuk memilih guru, atau untuk memilih apa yang dipelajari. Kami juga 
tidak bisa menentukan bagaimana sekolah ini akan dikelola. Padahal itu alasan mengapa 
kami mendirikan sekolah ini. Kami sudah biasa melakukan segala sesuatunya sendiri. 
Kalau dalam bahasa kami, kami bilang pelaut Bajau tahu bagaimana mengendalikan 
kapal melawan angin, walaupun tanpa mesin. Kami bisa bertahan dengan keadaan yang 
sangat minim, walaupun memang sulit. Banyak orangtua yang masih tidak percaya pada 
pendidikan. Itu salah satu penghalang dalam menyekolahkan anak. Seorang bapak lebih 
bangga kalau anaknya bisa menombak ikan daripada kalau anaknya dapat nilai bagus di 
rapot. Saya ingin ada sekolah untuk orang Bajau yang bisa mengembangkan ketrampilan 
bahari kami. Saya ingin ada pelajaran mekanik, teknik memancing, dan pemasaran, agar 
orang Bajau bisa bersaing dengan perusahaan perikanan modern. Kalau orangtua melihat 
bahwa pendidikan itu relevan dengan keadaan kehidupan masyarakat sehari-hari dan bisa 
membantu anak-anak mereka untuk dapat uang, mereka pasti akan lebih antusias. Tapi 
saat ini, itu hanya mimpi. Kami baru mulai. Harus melangkah perlahan-lahan.
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Haris ibrahim

“saya menulis proposal untuk membuat 
program radio mingguan dalam bahasa bajau. 
acara itu disiarkan dari Kendari, tapi saya 
tahu bahwa orang-orang bajau di seluruh 
indonesia, bahkan sampai di Timor pun, akan 
mendengarkan.”

Saya lahir di desa Bajau di Pulau Saponda pada tahun 1967. orangtua saya nelayan, sama 
seperti semua orang lain di Saponda. waktu saya masih kecil, hanya ada satu SD di pulau 
itu. Dulu, tidak ada sekolah menengah di daerah terpencil. Tidak ada yang sekolah lebih 
tinggi dari SD. Dulu kepala desa dan pegawai pemerintah, guru-guru, dan perawat semua 
berasal dari luar daerah, dari daratan. waktu itu tidak ada orang pulau yang bisa menjabat 
posisi-posisi itu. Seringkali banyak posisi yang kosong karena tidak ada orang darat yang 
mau kerja di daerah terpencil. Kalau orang luar daerah bekerja di sini, biasanya hanya 
akan bertahan sekitar satu tahun. Lalu posisi itu akan kosong lagi.

waktu saya melihat itu, saya berniat jadi orang pertama dari pulau yang bisa lulus SMA. 

Bapak saya merestui, tapi beliau bilang kalau beliau tidak bisa membiayai saya. Saya pergi 

ke Kendari dan menghubungi mantan Kepala Sekolah SD saya. Tahun-tahun pertama 

di Kendari, saya tinggal di rumahnya sebagai pembantu. Saya bekerja dari pagi sampai 

malam, berhenti bekerja hanya untuk ke sekolah. 

Setelah lulus, saya bekerja sebagai awak kapal di kapal layar besar. Saya berlayar ke 

Singapura, Thailand, dan Hongkong. Ke mana pun saya pergi, di dermaga dan di pantai, 

saya selalu bertemu orang Bajau. Kampung mereka sering kali mirip dengan kampung 

saya dan bahasa mereka sama dengan bahasa kami. Saya selalu menyempatkan diri untuk 

mengobrol dengan mereka. Dengan berlayar, saya jadi tahu bahwa orang Bajau tersebar 

di seluruh penjuru dunia. Tapi mereka kebanyakan miskin, tidak berpendidikan, dan tidak 

berdaya. Kelompok etnis lain punya organisasi mereka sendiri dan punya jaringan formal, 

orang Bajau tidak punya.

Sebenarnya tidak semua orang Bajau itu nelayan miskin yang tidak berpendidikan. Ada 

orang Bajau yang kaya dan punya banyak kapal. walaupun tingkat pendidikan mereka 

di bawah rata-rata, ada beberapa yang berhasil lulus sekolah dan punya prestasi. Ibu 

dari wakil Bupati wakatobi adalah orang Bajau. Begitu juga beberapa pejabat senior di 

Kantor Perencanaan regional. Tapi untuk bisa seperti itu, mereka harus bekerja keras dan 

melewati banyak tantangan.

waktu saya kembali ke Kendari, saya sempat bekerja di bagian operasional Departemen 

Pekerjaan umum. Saya tidak puas. Saya tahu dengan posisi rendah seperti itu saya tidak 

akan bisa membantu keluarga dan saudara-saudara saya. Setelah beberapa tahun, saya 

mengundurkan diri dan bekerja sebagai aktivis di sebuah Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH). Saya sering terlibat dalam membantu orang-orang Bajau menyelesaikan masalah 

sengketa tanah. Saya sering melakukan advokasi untuk para nelayan yang ditangkap 

karena menggunakan bom ikan. Karena itu, saya jadi lebih memperhatikan masalah 

lingkungan. Pada tahun 2005, saya membuat surat kabar dan majalah dalam bahasa 

Bajau, salah satunya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pada tahun 2007, saya 

menulis proposal untuk membuat program radio mingguan dalam bahasa Bajau. Acara 

itu disiarkan dari Kendari, tapi saya tahu bahwa orang-orang Bajau di seluruh Indonesia, 

bahkan sampai di Timor pun, akan mendengarkan.

Hak tanah adalah masalah penting bagi orang Bajau. Mereka hidup kurang sejahtera 

karena biasanya orang Bajau tinggal di tanah adat atau tanah milik umum di pinggir laut. 

Sering kali, mereka tidak punya ikatan yang kuat dengan masyarakat di daerah tempat 

tinggal mereka, jadi mereka bisa diusir. waktu zaman Soeharto, itu lebih sering terjadi 

dibandingkan sekarang. Sering kali dengan konsekuensi yang berat. Sering ada kelompok 

masyarakat yang dipindahkan ke daratan yang jauh dari laut, tanpa fasilitas yang memadai. 

Mungkin maksudnya baik, supaya orang Bajau bisa menetap dan bisa menjangkau sekolah 

dan fasilitas kesehatan. Tapi, walaupun begitu, pelaksanaan program sering kali sangat 

buruk, kurang dana atau dukungan. Harus saya akui, sejak Soeharto turun sepuluh 

tahun lalu dan sejak adanya otonomi daerah, keadaan jadi jauh lebih baik. Sekarang ini, 

pemerintah nasional dan daerah lebih mau mendengarkan masyarakat. 

orangtua saya dipaksa pindah ke wilayah baru pada zaman Soeharto. waktu mereka 

protes, pemerintah mengancam mereka, kalau tetap protes akan dianggap sebagai 
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“i was often involved in assisting bajau people 
involved in land rights disputes. i was an 
advocate for fishing people who had been 
arrested for fish-bombing. in 2007, i wrote a 
proposal to establish a weekly radio program 
using the bajau language. it’s transmitted 
from Kendari, but i know that bajau people all 
across indonesia as far away as Timor tune 
in.”
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pengacau anti pemerintah. Di tempat baru ini, persediaan pupuk, benih, dan anti hama, 

sangat terbatas. Setelah beberapa tahun lalu ditinggalkan. Program itu tidak dibiayai 

sebaik program transmigrasi antarprovinsi. Tapi, pemerintah mengatakan bahwa program 

tersebut gagal karena orang Bajau tidak bisa beradaptasi untuk hidup di darat. Sebenarnya, 

tidak semua orang Bajau nelayan dan hanya bisa tinggal di laut, walaupun itulah yang 

dikatakan oleh leluhur kami. Saya pernah lihat satu masyarakat Bajau yang sukses jadi 

petani karena mereka diberi bantuan yang mereka butuhkan.

orang Bajau sering dituduh sebagai penyebab kerusakan lingkungan bahari, padahal 

sering mereka hanya jadi kambing hitam saja. Lebih sering mereka menjadi korban 

bencana alam daripada sebagai penyebabnya. Memang, mereka menggunakan bom ikan, 

tapi kerusakan yang disebabkan bom ikan tidak separah kerusakan yang disebabkan 

oleh perusahaan tambang dan perusahaan kayu. waktu kita mengunjungi Pak udin 

di Hakatutobu kemarin, kan Anda lihat seburuk apa kerusakan yang disebabkan oleh 

perusahaan tambang itu. Sebagai gantinya, perusahaan itu membangun beberapa rumah 

untuk masyarakat tiap tahunnya dan juga membuka beberapa lowongan kerja di pelabuhan. 

Menurut saya, itu ganti rugi yang sangat kecil dibandingkan orang-orang sudah tidak bisa 

mencari nafkah lagi dengan menjadi nelayan. 

Kemarin, waktu Pak udin mulai membicarakan tentang kerusakannya, saya sengaja 

alihkan pembicaraan dan bertanya pada Pak udin tentang apa hal baik yang didapat 

masyarakat dari adanya perusahaan itu. Saya katakan pada Pak udin kalau ini sebenarnya 

tidak sepenuhnya jelek. Sejujurnya, waktu itu saya tidak jujur. Saya jijik melihat apa yang 

ada, tapi saya lihat dia sudah mulai kesal. Tidak ada gunanya datang ke masyarakat dan 

memancing kemarahan mereka. Kita kan tidak ingin membuat revolusi. Saya harus 

mendorong masyarakat untuk mencari solusi yang membangun dan untuk memusatkan 

pikiran pada daerah tempat mereka tinggal, tempat di mana mereka punya wewenang.

Itulah sebabnya mengapa saya selalu menyarankan pendidikan dan partisipasi politik 

dalam surat kabar dan acara radio. Saya selalu bilang bahwa, apa pun masalah yang 

menghadang orang Bajau, tidak akan berubah kalau bukan karena dua faktor itu. Kami 

butuh pemimpin yang bagus dan harus bertindak secara bersama-sama. Saya gunakan 

media untuk mengumumkan tentang beasiswa dan kesempatan kerja. Saya katakan, 

bahwa kita harus menggunakan satu suara kalau ingin meminta fasilitas. Kita butuh 

sebuah partai politik yang bersedia membantu membangun sekolah-sekolah di daerah 

terpencil. Tidak apa-apa kalaupun hanya satu ruangan kecil atau kalau harus jarak jauh. 

Sebagai satu kelompok, kita harus mendukung partai itu. Saya tidak mau generasi penerus 

Bajau mengalami kesulitan yang sama dengan yang saya alami dulu untuk mendapatkan 

pendidikan.

Di lain pihak, kita juga harus tetap menggunakan akal. Tidak bisa hanya mengharapkan 

pemerintah agar menanamkan modal besar-besaran di masyarakat kita. waktu orang-

orang menelepon stasiun radio mengeluhkan masalah pungutan liar untuk perawatan 

kesehatan atau pendidikan di daerah terpencil, saya ingatkan mereka, bagaimana sulitnya 

mendapatkan fasilitas itu. Saya minta mereka menimbang keuntungan memiliki fasilitas 

tersebut dibandingkan dengan biayanya. Kalau kita terlalu banyak mengeluh, pemerintah 

justru akan meninggalkan kita.

Kami harus menyajikan permasalahan kami sedemikan rupa, sehingga kami tidak 

dicap sebagai pembuat onar. Kami harus bisa menunjukkan bahwa orang Bajau juga 

bisa memberikan sumbangan yang positif dan itu adalah juga bagian yang berharga dari 

bangsa Indonesia. Yang kami butuhkan hanyalah sedikit dorongan dan fasilitas untuk 

melaksanakan itu semua. Tapi, kita tidak bisa menunggu bantuan dari pemerintah begitu 

saja. Kita harus mengusahakannya agar tujuan itu tercapai.
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erni bajo

“Waktu saya bertengkar dengan orangtua saya 
karena saya ingin sekolah, saya tidak pernah 
membayangkan bahwa saya akan menjadi 
seperti sekarang ini. dulunya, saya hanya ingin 
bisa kerja di toko atau di warung makan supaya 
bisa dapat uang tambahan untuk keluarga.”

Saya berasal dari sebuah perkampungan nelayan Bajau miskin di Langara, kira-kira tiga 
jam perjalanan dari Kendari. Sekarang setiap anak di kampung bersekolah di sekolah 
dasar. Anak-anak yang sudah lebih tua sekolah di SMP dan ada beberapa yang sekolah 
di SMA. Ada juga sejumlah anak yang kuliah di perguruan tinggi setempat. waktu saya 
masuk SMP sepuluh tahun lalu, keadaannya tidak seperti itu.

Dulu, sebagian besar anak-anak hanya lulus SD. Anak-anak perempuan bahkan tidak 
setinggi itu sekolahnya. orang Bajau sangat kawatir tentang kehormatan anak perempuan 
mereka. Banyak orangtua yang berpendapat bahwa kalau anak perempuan masuk ke 
kampung sendirian itu tidak aman, apalagi setelah mereka menginjak pubertas. Mereka 
bilang bahwa anak perempuan harus tinggal di rumah sampai ada laki-laki yang datang 
melamar dia.

Tapi sejak kecil saya sudah ingin bersekolah. walaupun semua orang di desa kami 
miskin, keluarga saya adalah keluarga yang paling miskin. rumah kami paling bobrok 
di seluruh desa. Saya pikir, kalau saya bisa lulus sekolah, saya bisa bekerja di toko atau 
di warung di kota, supaya bisa dapat uang lebih untuk keluarga saya. walaupun ibu saya 
kurang mendukung, ayah saya mendorong saya untuk sekolah saat di SD. waktu itu, selalu 
ada yang mengantar dan menjemput saya dari sekolah setiap hari. Saya jadi ingat, ketika 
saya harus difoto untuk pendaftaran, kelima anggota keluarga saya datang dan mengawasi 
saya selama saya difoto.

Sebagian besar anak-anak di sekolah adalah orang darat. Di SD saya, ada enam anak 
perempuan yang juga orang Bajau. waktu saya lulus, hanya tinggal tiga orang. Yang lain 
sudah putus sekolah karena menikah atau menunggu dilamar. Di sekolah, kami sering 
diganggu. Saya ingat, waktu itu saya sedang berjalan masuk ke kelas. Anak-anak yang lain 
menghalangi pintu dan bilang pada saya kalau saya seharusnya tidak bersekolah. Tapi, 
lama-kelamaan, gangguan dari mereka mulai berkurang.

waktu saya lulus SD, terjadi pertengkaran hebat antara bapak dan ibu saya tentang apa 
saya akan melanjutkan sekolah ke SMP atau tidak. Saya punya tujuh adik dan ibu saya 
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berkata bahwa Bapak saya tidak akan bisa memberi makan adik-adik saya kalau saya 
sekolah. Menurut Ibu, Bapak mengorbankan anak-anaknya yang lain demi kepentingan 
anak kesayangannya. Bapak saya memukul Ibu karena Ibu berkata seperti itu. Mereka 
terus-terusan bertengkar.

Di SMP saya selalu dapat nilai  bagus. Saya sering jadi juara kelas. Para guru selalu 
mendorong saya untuk tetap sekolah. Tapi semakin lama semakin sulit keadaan saya di 
rumah. Seluruh kampung menentang saya. Saya diberi julukan yang jelek. Menurut mereka, 
saya tidak tahu aturan. waktu di kelas tiga, saya juara kelas tiga kali berturut-turut.

Yang lebih parah lagi, saya suka sekali menyanyi dan sering menyanyi di acara-acara 
sekolah. Bapak saya benci sekali. Kadang, kalau Bapak mendengar saya menyanyi di 
panggung sekolah, saya dipukuli sepulang dari sekolah. Suatu ketika saya diminta untuk 
menyanyi di acara kawinan. Saya pergi tanpa minta izin orangtua. waktu saya pulang, 
Ibu saya menghampiri dan menyuruh saya menginap di rumah saudara karena Bapak 
marah besar. Bapak saya bilang bahwa saya mempermalukan seluruh keluarga. Bapak 
mengancam akan menelanjangi lalu mengikat saya di depan rumah dan akan menyetrum 
saya. Setelah beberapa hari, Bapak saya mulai tenang.

Perdebatan terakhir terjadi saat saya lulus SMA. Saya bahkan tidak pernah mimpi 
akan kuliah di perguruan tinggi, tapi guru kesayangan saya menyuruh saya untuk 
mempertimbangkannya. Bapak saya marah besar waktu mendengar hal itu. Kalau 
sekarang ada beasiswa untuk anak berprestasi, dulu tidak ada. Bapak saya bertanya, 
bagaimana keluarga dapat membiayai kuliah saya. Saya bilang kepada Bapak, bahwa saya 
akan mencari jalan keluar. Saya akan tetap kuliah walaupun ia tidak membiayainya. Bapak 
memukul saya dan menyebut saya pelacur. Saya lari ke rumah guru saya dan menginap 
di sana selama tiga hari. Akhirnya, Bapak datang ke rumah guru saya dan mengatakan 
bahwa ia akan menjual mesin kapalnya yang kecil untuk biaya kuliah saya. Mesin itu jarang 
dipakai karena harga bensin mahal. 

Saya ingat, waktu itu kami sedang akan berangkat berlayar di tengah malam membawa 
mesin kapal ke Kendari untuk dijual. Bapak-Ibu saya baru saja selesai bertengkar. waktu 
itu sedang hujan badai. Saat kami hampir berangkat, ibu saya berlari menuju ke pantai. 
Saya kira dia akan menyeret saya kembali ke rumah, jadi saya berlari menjauh. Ternyata Ibu 
memanggil karena ia mau memberi sebuah plastik untuk tutup kepala selama perjalanan 
saya ke Kendari. Kami saling berpelukan dan menangis. Saat itulah saya tahu bahwa Ibu 
sudah mengampuni saya.

Kami sampai di Kendari dini hari, sebelum salat Subuh, tapi Bapak sudah dapat orang 
yang mau beli mesin kapal itu. Ketika itu pendaftaran di universitas sudah lewat satu 
hari, tapi mereka masih memperbolehkan saya mendaftar. waktu saya baru mulai kuliah, 
saya tinggal di rumah bibi saya, di luar kota. Saya harus tiga kali ganti bus untuk pergi ke 
kampus. Biasanya memakan waktu dua jam sekali jalan. Ketika keluarga saya mendengar 
tentang itu, nenek saya mengirimkan kalung emas pemberian suaminya waktu mereka 
menikah kepada saya. Kalung itu saya jual untuk membayar biaya kost di dekat kampus. 
Beberapa bulan pertama, saya jarang makan.

Lalu sempat ada acara olahraga di kampus. Di acara itu juga ada lomba musik dan 
menyanyi. Saya ikut lomba menyanyi dan jadi juara pertama. Gitaris band itu menawari 
saya menyanyi di acara kawinan di Buton. Itu pertama kalinya saya dibayar untuk bernyanyi. 
Saya mendapat bayaran rp40.000,00 untuk mengisi acara selama beberapa hari. Memang 
tidak banyak. Tapi baru saat itu saya sadar bahwa saya bisa dapat uang dari menyanyi. 
Setelah itu, saya mulai membiayai diri sendiri dengan menyanyi di kawinan dan acara-
acara lain.

Biasanya saya menyanyikan lagu dangdut atau lagu pop. Kadang saya ganti lirik lagunya 
menjadi bahasa Bajau. Saya mulai mendapat banyak permintaan untuk menyanyi dalam 
bahasa Bajau di pesta-pesta. Saya mulai terkenal. Sebelumnya, tidak pernah ada orang 
yang menyanyi dalam bahasa Bajau, jadi saya sempat diminta untuk rekaman. Saya 
menyanyi satu lagu dalam bahasa Bajau untuk dimasukkan dalam kumpulan lagu-lagu 
daerah Indonesia. Saya dibayar rp300.000,00. Sejak saat itu, saya mulai menyebut diri 
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saya “Erni Bajo”. Saat saya masih kecil, panggilan saya hanya “Erni” saja. Ketika orangtua 
saya mendengar bahwa saya menjadi buah bibir di antara orang Bajau, dan saya bisa 
membiayai hidup saya sendiri, sikap mereka terhadap hobi menyanyi saya mulai berubah. 
Mereka bahkan mulai bangga pada saya. Saya mendorong salah satu adik saya untuk 
lulus SMA. Saya berjanji padanya kalau dia ikut tinggal bersama saya di Kendari, saya 
akan membiayai dia masuk ke sekolah perawat. Ibu saya ketika itu sudah tidak lagi terlalu 
menentang sekolah.

Saya selalu dapat nilai bagus di kampus, sampai akhirnya saya lulus. Sejak saat itu, saya 
bekerja sebagai guru sukarela di sebuah SMP dan SMA. Saya mengajar kurang lebih lima 
jam seminggu. Saya tidak digaji, tapi saya yakin nantinya saya bisa dapat posisi sebagai 
pegawai negeri sipil. Saat ini, saya mengajar di sekolah negeri yang terbuka untuk semua 
orang, tidak hanya untuk anak-anak Bajau. Cita-cita saya adalah membuka sekolah khusus 
untuk anak Bajau. Pak Harris memberitahu saya tentang sekolah yang didirikan oleh Pak 
udin di Hakatotubu. Saya belum pernah dengar sekolah seperti itu sebelumnya. Saya ingin 
tahu bagaimana mereka mengelolanya.

Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua anak di kampung saya sekarang 
sudah bersekolah. orangtua mereka menjadikan saya sebagai contoh keberhasilan 
yang bisa diperoleh dari pendidikan. waktu saya pulang ke rumah terakhir kali, ada 
seorang ibu yang memberi tahu saya bahwa ia menamakan anaknya ‘Erni’ supaya 
anaknya bisa jadi seperti saya bila besar nanti. Tentu saja saya bangga. Saya akui, 
waktu dulu saya sering bertengkar dengan orang tua saya karena saya ingin sekolah 
SMA, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi seperti sekarang ini. 
Dulunya, saya hanya ingin bisa kerja di toko atau di warung makan supaya bisa dapat 
uang tambahan untuk keluarga.
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Makassar, Sulawesi Selatan

PeraWaTan diri sendiri: CaCaT aKibaT KusTa 

banyak orang di wilayah Jongaya yang 
menderita penyakit lepra. mereka yang 
kakinya cedera karena lepra berkumpul 
untuk merendam kaki mereka dalam air. 
Cara ini membantu menyembuhkan luka dan 
mengurangi rasa sakit mereka yang, jika 
tidak dirawat, dapat menimbulkan borok. 
Kelompok sadar diri ini juga telah berhasil 
mengumpulkan simpanan dan mengadakan 
program pinjaman uang untuk membantu 
anggotanya mendirikan usaha kecil.

Lepra adalah sebuah penyakit karena bakteri yang menyerang kulit dan saraf tepi. Lepra 
masih merupakan sebuah penyakit endemik di 91 negara di seluruh dunia. Pada tahun 
2000, secara global terdapat 738.284 kasus lepra baru. Di seluruh dunia ada beberapa 
juta orang  yang menderita cacat dan perusakan anggota tubuh permanen akibat 
penyakit lepra.   

Di seluruh Indonesia, prevalensi lepra adalah 1 berbanding 10.000. Hal ini berarti kurang 
lebih ada 20.000 kasus baru yang terdeteksi setiap tahunnya. Tingkat prevalensi ini lebih 
tinggi di beberapa wilayah terutama di Jawa Timur, Maluku utara, dan Sulawesi Selatan. 
Kurang lebih sepuluh persen dari penderita lepra di Indonesia sudah mengalami kerusakan 
saraf atau kerusakan signifikan lainnya sebelum mereka didiagnosa dan mendapatkan 
penanganan atas penyakit tersebut.

Terdapat 2.000 orang yang tinggal di pemukiman lepra di Jongaya, Makassar, Sulawesi 
Selatan. Dari jumlah tersebut sebanyak kurang-lebih 500 orang menderita lepra. Sebagian 
besar lainnya adalah suami, istri, dan anak-anak dari para penderita lepra tersebut. Semua 
penderita lepra itu telah dirawat dan dinyatakan sembuh. Namun, banyak dari mereka 
yang menjadi cacat dan mengalami kerusakan tubuh yang menyengsarakan. Beberapa 
dari mereka kakinya sudah diamputasi. Sebagian lain buta. Banyak  juga yang memakai 
kaki palsu. Ada juga yang terpaksa bepergian menggunakan gerobak.

Bagi penderita lepra, Jongaya adalah tempat yang strategis dan memiliki fasilitas yang 
baik. Di pinggiran kota tersedia saluran listrik dan air bersih. Di Jongaya, orang-orang 
lebih memiliki kesempatan untuk bekerja atau mengemis, bila dibandingkan dengan di 
daerah lain yang lebih terpencil. Di daerah terpencil tersebut, sering kali orang tinggal 
dalam lingkungan yang sangat miskin dan kumuh.

Dahulu, orang yang menderita lepra sering kali dikarantina secara paksa. Keadaan itu sudah 
berubah. Tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk tinggal di Jogaya walaupun memang 
banyak dari mereka yang datang karena diusir dari daerah asal mereka. Sebagian lainnya 
merasa malu dan merasa lepra sebagai suatu aib sehingga mereka meninggalkan tempat 
asal mereka dan mengungsi dengan orang lain yang memiliki penderitaan yang sama.

Hidup dalam masyarakat yang memiliki penderitaan yang sama memberikan beberapa 
kemudahan bagi anggota masyarakat tersebut. Banyak orang yang merasa lebih diterima 
dan memiliki jangkauan terhadap berbagai kesempatan di tempat baru ini. Para penderita 
lepra sering kali berjualan makanan dan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan yang 
mungkin tidak dapat mereka lakukan di tempat lain.

Tinggal di daerah yang dekat dengan kota besar memudahkan para penderita lepra 
mencari uang dengan cara mengemis. Beberapa penduduk pemukiman lepra Jongaya, 
terutama mereka yang sudah diamputasi atau mengalami cacat tubuh, mengaku bahwa 
mereka bisa mendapat uang sampai beberapa ratus ribu rupiah per hari. Jumlah ini 
sepuluh kali lipat dari upah minimum harian di wilayah Makassar. Namun demikian, 
mengemis merupakan suatu pekerjaan dengan risiko dan tuntutan fisik yang tinggi. risiko 
paling besar adalah kecelakaan fisik yang mungkin dialami oleh mereka yang harus 
menggunakan gerobak. 

Selain itu, pengemis sering diusir oleh polisi. Belum lama ini, Kota Makassar menerapkan 
peraturan yang melarang orang untuk mengemis, terutama di jalanan. Menanggapi hal itu, 
sekelompok orang penyandang cacat akibat lepra mengajukan petisi kepada pemerintah 
daerah dengan dukungan dari PErMATA. Petisi ini menuntut pemerintah daerah untuk 
bertanggungjawab atas kesejahteraan penduduk yang dilarang mencari nafkah dengan 
cara mengemis. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan formal dari pemerintah 
terhadap petisi tersebut.

Salah satu prestasi penting yang telah dicapai oleh penduduk Jongaya adalah berdirinya 
sebuah kelompok sadar diri. Kelompok ini didirikan oleh orang-orang yang mengalami cacat 
akibat lepra dengan tujuan saling dukung satu sama lain dalam praktik-praktik baik menjaga 
kesehatan dan kesejahteraan mereka. Salah satu praktik yang paling efektif yang diterapkan 
oleh anggota kelompok sadar diri lepra adalah perawatan dan pencegahan luka pada kaki. 
Hal ini mereka lakukan dengan berkumpul bersama untuk merendam kaki mereka dalam air, 
menggosoknya dengan batu, dan mengoleskan minyak sayur pada kaki mereka.

Selain itu, kelompok sadar diri ini mendirikan sistem koperasi simpan pinjam mikro. 
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Halaman berikut
Para perempuan dari kelompok merawat diri Jongaya 
bersama-sama merendam kaki mereka pada pertemuan 
mingguan. merendam kaki dan mengoleskannya dengan 
minyak terbukti dapat mengobati luka yang sering 
dialami oleh penderita lepra.

Dengan sistem ini, para anggota menyimpan sedikit demi sedikit uang secara rutin. 
Setelah waktu tertentu, mereka dapat meminjam uang untuk mendirikan, menjalankan, 
ataupun mengembangkan usaha kecil mereka. Koperasi ini awalnya didirikan dengan 
bantuan dana dari Netherlands Leprosy relief (NLr), sebuah organisasi yang bergerak 
dalam bidang penanggulangan lepra. Saat ini koperasi simpan pinjam ini berkelanjutan 
secara mandiri dengan kontribusi dari para anggotanya melalui simpanan dan pelunasan 
utang. Dari pinjaman yang didapat, ada anggota yang membeli komputer dan printer untuk 
disewakan kepada masyarakat sekitar, ada yang membeli kulkas yang digunakan menjual 
minuman dingin dan banyak lagi usaha sejenis.

Tidak semua kelompok sadar diri di Indonesia mencapai keberhasilan seperti yang 
dialami oleh kelompok sadar diri di Jongaya. Sering kali mereka mengalami kesulitan 
dalam meyakinkan orang lain akan pentingnya praktik-praktik baik yang dilakukan oleh 
kelompok sadar diri ini. Biasanya setelah anggota melihat perbaikan dalam kesehatan 
mereka atau berhasil mendapat pinjaman dana untuk mendirikan usaha, mereka akan 
menjadi penganjur yang handal untuk kelompok ini, dan akan mendorong orang lain untuk 
bergabung dengan kelompok sadar diri. Pada akhirnya, orang-orang yang ikut bergabung 
pun akan merasakan manfaat yang sama.  

Di Jongaya, orang-orang dengan penderitaan yang sama tinggal dalam sebuah komunitas. 
Hal ini dapat memudahkan dibentuknya kelompok sadar diri. Jika penderita lepra tidak 
tinggal berdekatan satu sama lain, pendirian kelompok sadar diri akan menjadi lebih sulit. 
Dalam kasus seperti ini, biaya transportasi yang dikeluarkan dan sulitnya mencapai lokasi 
kelompok sadar diri dapat menjadi penghalang bagi kesuksesan kelompok tersebut.

Masalah lain yang mungkin dihadapi adalah bahwa dengan ikut serta dalam kelompok sadar 
diri, seseorang mengakui kepada umum bahwa dirinya pernah menderita lepra. Selama masih 
ada penyangkalan dan aib, orang akan segan untuk mengakui keadaan mereka.
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andi amin reffi

“Waktu saya masih sekolah, ada bercak-bercak 
merah di badan saya yang tidak mau hilang. 
Lalu, di beberapa tempat ada bagian kulit yang 
mengering dan berwarna putih. Waktu saya 
sentuh, tidak terasa apa-apa.”

Lepra menggerogoti kita perlahan-lahan. Saya tidak tahu kapan pertama kali saya terkena 
penyakit ini. waktu saya masih sekolah, ada bercak-bercak merah di badan saya yang tidak 
mau hilang. Lalu di beberapa tempat ada bagian kulit yang mengering dan berwarna putih. 
waktu saya sentuh, tidak terasa apa-apa. 

Itu terjadi sekitar akhir tahun 1970-an. Perawatan kesehatan dulu tidak sebaik sekarang. 
Dokter zaman sekarang bisa mendeteksi dan mengobati lepra dengan lebih baik. Di tahun 
1970-an obat untuk lepra tidak sebagus sekarang. Kebanyakan cedera yang ditimbulkan 
oleh lepra sudah kebal terhadap obat yang ada waktu itu. Tidak semua orang merespon 
baik obat itu. Terapi multi obat atau MDT (Multi Drug Therapy) yang ada sekarang jauh 
lebih baik. Jika terapi ini diikuti selama enam bulan atau satu tahun, orang tersebut akan 
sembuh total. Jika penderita lepra didiagnosa sejak dini, bisa jadi mereka tidak mengalami 
komplikasi. Mereka bisa sembuh total dan hidup normal lagi.

waktu tahun 1970-an saya diberi obat Dapson. Saya tidak minum obat itu dengan teratur. 
Saya hanya minum kalau saya merasa sakit. Ya, memang seharusnya tidak begitu. Harusnya 
diminum terus menerus walaupun tidak merasa sakit. Tapi, waktu itu saya tidak tahu. 

Lama sekali saya tidak tahu kalau saya menderita lepra. Saya tidak mau tahu. Kadang 
anak-anak di sekolah melihat luka-luka saya. Kadang mereka memanggil saya si lepra. 
Kalau mereka menghina di depan saya, saya pukul mereka. waktu itu keluarga saya tahu 
kalau ada sesuatu yang salah, tapi mereka tidak pernah membicarakannya. Keluarga saya 
keturunan keluarga Kerajaan Bugis di desa. Bagi keluarga bangsawan seperti keluarga 
saya, penyakit lepra adalah suatu hal yang sangat memalukan. orang-orang percaya 
bahwa orang lepra adalah orang terkutuk. Menurut mereka, lepra adalah hasil dari ilmu 
hitam. Lepra adalah sesuatu yang najis.

waktu saya lulus sekolah, orangtua saya menggunakan pengaruh mereka untuk 
membantu saya mendapat pekerjaan di Kantor Pemda. Sebagian besar orang tidak tahu 
kalau saya sakit. Saya punya ijazah SMA waktu itu. Sudah cukup bagus itu di tahun 1980-an. 
Jabatan apa pun di Kantor Pemda, walau yang kasar sekalipun, sudah termasuk bergengsi. 
Salah satu syarat dalam proses untuk menjadi pegawai negeri adalah saya harus ikut tes 
kesehatan. waktu dokter memeriksa saya, dia tahu saya menderita lepra. Saya langsung 
dipecat dari pekerjaan. Tidak lama setelah itu, semua orang tahu mengapa saya dipecat. 

Keluarga tidak mengusir saya. Saya yang pergi dari rumah. Seperti yang sudah saya bilang, 
orang Bugis punya rasa harga diri yang tinggi. Saya tidak mau membuat malu keluarga. 
Saya hanya ingin menghilang dari kehidupan mereka dan pindah ke tempat yang jauh dari 
mereka. Saya ingin tinggal di tempat di mana tidak ada orang yang mengenal saya.  

Beberapa tahun sesudahnya, hidup saya seperti mimpi buruk. Sekarang sudah samar-
samar. Saya datang ke Makassar dengan tujuan bersembunyi di kota besar. Semua usaha 
saya lakukan untuk bertahan hidup. Kadang saya bekerja, kadang saya mengemis. Kadang 
saya tinggal di rumah kost atau di rumah teman, bahkan saya pernah tinggal di jalanan. 
Ketika itu, saya sama sekali tidak berhubungan dengan keluarga saya. Saya benar-benar 
tidak mengontrol diri. Saya tidak mandi ataupun ganti baju. Saya tidak membersihkan 
badan saya. Yang ada dalam pikiran saya adalah saya punya penyakit yang menjijikkan. 
Jadi, saya tidak peduli lagi apa yang akan terjadi.

Akhirnya, tahun 1980-an saya datang ke pemukiman lepra Jongaya. Tidak ada orang yang 
dipaksa untuk tinggal di sini. Keadaan jadi lebih mudah jika tinggal bersama dengan orang 
lain yang punya penyakit sama dan dengan orang-orang yang tahu bagaimana menanganinya. 
Di sini, kita tidak perlu malu walaupun kita diamputasi atau cacat. Di sini orang yang cacat 
karena lepra pun bisa bekerja atau punya usaha. Anda bisa lihat, di jalan utama banyak 
warung dan rumah makan yang dikelola oleh orang yang pernah sakit lepra. Ya, tentu saja 
mereka berjualan untuk orang-orang lain yang tinggal di pemukiman ini. Tidak ada orang 
yang sehat dari luar pemukiman yang mau beli makanan dari orang lepra, kan? Tetap tidak 
ada yang mau beli walaupun penjualnya sudah sembuh dan tidak menularkan penyakit dan 
makanannya dibungkus dengan plastik steril tiga lapis. Bahkan orang tidak mau menyentuh 
sesuatu yang pernah dipegang oleh orang lepra. Kadang ada toko yang tidak mau melayani 
orang yang berpenyakit lepra. Mereka bahkan tidak mau menyentuh uang orang lepra.
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Di sini lain. Di kampung, orang yang pernah sakit lepra sering merasa mereka harus 
bersembunyi. Mereka tidak akan berani menunjukkan muka mereka di depan umum. Kami 
di sini bisa hidup normal. Pemukiman ini sudah menjadi sebuah masyarakat. Akhir-akhir 
ini, sebagian besar orang tidak sakit lepra. Banyak orang yang pernah sakit lepra menikah 
dengan orang sehat dan punya anak. Tapi, semua orang di sini sudah biasa menangani 
penderita lepra dan orang cacat.

Di tahun 2006, kami mendirikan kelompok sadar diri. Salah satu masalah penderita 
lepra adalah bagaimana menjaga tangan dan kaki agar tetap utuh. Banyak orang lepra 
yang tidak bisa merasakan kaki dan tangan mereka. Saat sedang bekerja, bisa saja kaki 
terkena palu atau tertusuk paku dan tidak merasakan apa-apa. Banyak perempuan yang 
tangannya cedera waktu mereka bekerja di dapur. Kalau tidak hati-hati, bisa saja tangan 
mereka terbakar dan tetap tidak merasakan apa-apa. Kalau terluka, bisa menimbulkan 
infeksi. Luka di kaki dan tangan bisa jadi gangren. Itulah mengapa banyak orang lepra 
yang harus diamputasi. 

Lepra juga bisa membuat kulit kering. Kalau kulit kaki mengering, nantinya bisa pecah-
pecah. Lalu, bisa jadi sarang kotoran dan bisa menimbulkan infeksi. Salah satu cara 
mencegah luka-luka di kaki adalah dengan merendam kaki di dalam air. Caranya mudah. 
rendam kaki di dalam air selama setengah jam sampai kulit melunak, lalu kulit yang 
kering digosok dengan batu apung. Setelah itu oleskan minyak kelapa agar kulit tetap 
lentur dan lembab. Sepertinya memang sepele, tapi benar-benar ampuh. Masalahnya, 
kadang orang tidak mau repot. orang-orang bilang, mereka tidak punya waktu karena 
sibuk bekerja. Atau mereka memang tidak percaya kalau cara ini ampuh.

Kami mendirikan kelompok sadar diri. Awalnya hanya terdiri dari empat orang di tahun 
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2006. Lalu, orang-orang lain di pemukiman ini mulai melihat bahwa cara ini ampuh, 
hingga mulai banyak yang ikut bergabung. Suatu ketika, malah ada enam puluh orang 
yang datang setiap minggunya. Sekarang sudah berkurang, kira-kira jadi tiga puluh orang. 
Ada beberapa orang yang melakukannya di rumah. Kami berkumpul tiap hari Senin. Kami 
duduk bersama dan merendam kaki bersama-sama. orang yang sudah lama bergabung 
menjelaskan caranya pada anggota baru. Kami hanya pakai air, sabun, dan minyak, tapi 
lebih ampuh daripada yang lainnya. Ada beberapa orang yang luka-lukanya sudah parah. 
Dokter bilang, kalau mereka harus diamputasi. Setelah mereka ikut kelompok sadar diri, 
keadaan mereka sekarang lebih baik.

Awalnya, kami hanya menggunakan ember untuk merendam kaki. Tapi tahun lalu kami 
buat jalan air khusus. Kami juga mengadakan arisan setiap minggu. Arisan ini seperti 
lotre. Setiap orang yang datang ke kelompok sadar diri setiap minggunya mengumpulkan 
uang rp5.000,00. Lalu, secara bergantian setiap minggunya salah satu anggota berhak 
untuk mendapatkan uang yang terkumpul. orang tersebut bertanggung jawab membeli 
sabun dan minyak untuk semua anggota kelompok. Harganya tidak mahal dan semua bisa 
didapat di sini. Semua buatan lokal.

Mengobati luka dan menjaga kebersihan itu sangat penting. Dampaknya bisa berbeda; 
antara kehilangan jari, atau tetap punya jari. Ya, memang mencegah agar jangan sampai 
terluka juga penting. Tapi itu tidak mudah. Penting juga untuk memakai sepatu yang 
bagus. Tapi jenis pekerjaan juga berpengaruh. Ada beberapa pekerjaan yang membuat kita 
susah untuk mengontrol agar jangan sampai kaki atau tangan kita terluka. Sayangnya, kita 
tidak punya banyak pilihan. Kalau ada orang lepra yang punya pekerjaan, kemungkinan 
besar itu kerja kasar. Kan sulit untuk selalu memastikan bahwa kaki dan tangan kita tidak 
terluka kalau kerja di lapangan. Masalahnya, cari kerja yang risiko cederanya rendah tidak 
gampang. Mungkin Jongaya ini salah satu pemukiman cukup bagus di Sulawesi Selatan. 
Tempatnya dekat dengan kota besar, jadi kesempatan kerja juga lebih banyak. orang lepra 
yang di pedalaman lebih susah cari kerja. Banyak laki-laki di Jongaya yang kerja sebagai 
tukang parkir di kota. Banyak orang lepra cacat yang mengemis, ya paling tidak kadang-
kadang. Tapi, banyak orang di sini yang membuka usaha kecil.

Tahun lalu, kelompok sadar diri ini mendapat sumbangan uang dari Netherlands 
Leprosy relief (NLr) untuk mendirikan koperasi simpan pinjam. Koperasi ini terbuka untuk 
siapa saja yang teratur datang ke kelompok sadar diri. Kalau mau meminjam uang, ada 
beberapa syarat tambahan. Pinjaman ini diberikan untuk anggota yang sudah punya usaha 

Kiri
Pasien di rumah sakit khusus kusta tetap berdandan 
untuk menjaga penampilan.

Halaman sebelah
seorang laki-laki mengelupas kulit kering dari 
kakinya.
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kecil dan dimaksudkan untuk membantu mereka memperbaiki atau memperbesar usaha 
mereka. waktu itu, ada ibu yang sudah jual minuman. Dia pinjam beberapa juta untuk 
beli kulkas agar minumannya tetap dingin. Ada juga ibu yang pinjam uang untuk membeli 
komputer dan printer, lalu komputer dan printer-nya disewakan kepada penduduk yang 
ingin mencetak surat atau dokumen lain. Ada juga pasangan suami-istri buka warung 
yang menjual sayur dan bahan makanan. Mereka ada kesulitan keuangan, jadi mereka 
datang ke koperasi meminjam modal usaha. Mereka meminjam uang untuk membeli 
stok barang supaya bisa berjualan lagi. Semua orang yang bergabung dalam koperasi 
punya komitmen menyimpan sejumlah uang setiap bulannya. Kalau kita berkomitmen 
menyimpan rp100.000,00 tiap bulan, kita bisa pinjam uang sampai dengan rp1.000.000,00, 
asalkan kita bisa memenuhi syarat yang lain. Kalau menyimpan lebih, nantinya kita bisa 
meminjam lebih banyak lagi. Setelah ada koperasi ini, semakin banyak orang yang datang 
ke kelompok sadar diri. Mereka melihat ada banyak manfaat yang didapat oleh orang-
orang yang bergabung dengan kelompok ini. Mereka sadar bahwa kalau bekerjasama, 
manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. 

walapun begitu, apa yang bisa kami lakukan masih terbatas. Keadaan pasti akan selalu 
sulit untuk orang yang pernah menderita lepra. Hal ini dikarenakan pandangan orang 
terhadap penyakit lepra. Kalau orang masih melihat ini bukan sebagai sebuah penyakit, 
tetapi sebagai hukuman, kutukan, atau sesuatu yang menjijikkan, akan tetap sulit bagi 
kami untuk bisa hidup dalam masyarakat. Masyarakat perlu menyadari bahwa lepra hanya 
suatu kondisi medis dan kami juga manusia biasa, sama seperti orang lain.
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dalindring

“saya tidak mengemis. saya hanya mendorong 
badan saya dengan gerobak di jalanan. orang-
orang yang lewat membuka jendela dan 
memberi uang kepada saya dari dalam mobil. 
mereka kasihan pada saya. saya tidak minta apa 
pun.” 

Saya tidak pernah pulang dengan uang kurang dari rp50.000,00. Sering kali saya pulang 
membawa rp100.000,00. Saya keluar setiap hari jam tujuh pagi dan pulang untuk salat Lohor. 
Pak Mursalin yang mengantar saya ke kota naik motor. Saya beri dia upah rp10.000,00.

Saya diamputasi tahun 2002. Kaki saya bengkok dan mengering, jadi mengganggu. 
Kata dokter lebih baik kalau saya tidak punya kaki. Jadi kaki saya dipotong. Sekarang saya 
pakai kaki palsu. Saya bisa jalan pakai kaki palsu. Memang rasanya sakit dan saya cepat 
lelah, tapi saya bisa jalan pakai kaki palsu itu. Kaki palsunya tidak saya pakai kalau saya 
ke kota. orang-orang kasihan melihat saya karena kaki saya buntung satu. Tapi selain 
kaki yang buntung ini, saya sehat-sehat saja. Kaki dan tangan saya baik-baik saja. Setelah 
diamputasi, saya belum pernah ke rumah sakit lagi. Saya belum ke dokter lagi. Saya juga 
belum pernah ke Puskesmas.

Saya berusaha agar tetap sehat supaya saya masih bisa turun ke jalan. Ada beberapa 
orang yang berada di jalanan seharian. Tapi mereka terlalu memaksa diri. Saya harus 
membayar sewa rumah. Saya juga harus membeli makan. Satu-satunya bantuan yang 
saya dapat dari pemerintah adalah beras miskin (raskin). Saya bisa dapat 25 kilo setiap 
bulan hanya dengan membayar sekitar rp20.000,00. Tapi berasnya jelek. Sering ada batu 
dan kutunya. 

Saya punya dua anak. Yang paling kecil namanya Jumardi. Sekarang dia kelas 1 SMP. Ya, 
dia sehat. Saya sudah pernah menikah empat kali. Semua istri saya sehat. Saya baru saja 
cerai dari istri yang keempat. Dulu, semua uang yang saya dapat saya berikan pada istri 
saya. Semua dia habiskan, kebanyakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Makanya, saya 
tidak punya tabungan. uangnya semua dihabiskan oleh istri saya.

Sekarang ada peraturan pemerintah yang baru, tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh 
mengemis di jalanan atau di lampu lalu lintas. Kita tidak boleh mengemis di tempat umum. 
Kita hanya boleh mengemis di depan masjid atau gereja.

Saya tidak pernah ada masalah dengan polisi. Saya tidak pernah ada masalah dengan 
tentara. Malahan mereka kadang memberi saya uang. Masalah saya malah dengan Dinas 
Kesejahteraan Sosial. Saya pernah ditahan beberapa kali. Saya tidak diapa-apakan, hanya 
dibawa kembali ke Jongaya dan saya ditinggal di sini. Mereka hanya bilang, kalau saya 
tidak boleh mengemis. Saya bilang pada mereka, saya tidak mengemis, orang-oranglah 
yang memberi saya uang. Saya tidak minta. 

waktu peraturan baru itu muncul, kami mengadakan demonstrasi. Kami protes ke 
Kantor DPrD. Mereka bilang, kami tidak boleh mengemis. Kami bilang pada mereka, kami 
akan berhenti mengemis kalau mereka memberi kami rp50.000,00 per hari sebagai uang 
jaminan sosial. Kami minta paling tidak satu juta rupiah tiap bulannya. Mereka melarang 
kami mengemis, tapi mereka tidak memberi jalan keluar. Lalu, kami harus bagaimana?

Saya dengar tentang demonstrasi itu dari teman saya yang juga keliling kota dengan 
gerobak. Kami pergi ke Kantor DPrD naik bus. Semua biaya kami tanggung sendiri. Saya 
tidak sempat bertemu dengan anggota DPrD. Ada beberapa orang lepra yang sempat 
masuk dan bertemu dengan mereka. Tapi, hanya mereka yang pernah bersekolah saja 
yang bisa masuk. Saya tidak pernah sekolah, jadi saya tidak ikut masuk.

Apa yang bisa saya lakukan kalau tidak mengemis? Ya, saya tidak bisa kerja. Saya tidak 
bisa jadi buruh dengan kaki buntung. Saya tidak bisa merasakan kaki dan tangan saya. 
Kalau saya tidak merawat diri, bisa hancur. Saya tidak akan luka kalau saya naik gerobak. 
Saya pakai tongkat untuk menarik dan pakai kaki saya untuk mendorong gerobaknya. Saya 
pilih untuk jalan di sebelah kanan jalan. Saya pakai sepatu, jadi kaki saya tidak sakit. 

Kalau saya punya modal, saya ingin buka usaha. Saya bisa buka usaha pembuatan batu 
bata, tapi saya tidak punya modal. Seperti tadi sudah saya ceritakan, saya tidak punya 
tabungan. Semuanya dihabiskan istri saya. Tidak, saya tidak tahu tentang simpan pinjam di 
kelompok sadar diri. Tidak pernah ada yang memberi tahu saya. Saya tidak ikut kelompok 
sadar diri. Tangan dan kaki saya sudah bersih sejak lama. Saya tidak punya waktu untuk 
datang ke pertemuan pagi-pagi. Itu jam saya pergi ke kota. Saya tidak tahu tentang 
koperasi kredit itu. Saya tidak pernah dengar tentang PErMATA (Perhimpunan Mandiri 
Kusta). Tidak pernah ada yang memberitahu saya.
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mursalim

mursalim ikut aktif dalam organisasi Permata 
yang sedang mengusahakan pengumpulan 
pengalaman tertulis oleh orang lepra. Kisah 
mursalim ini ditulis oleh dia sendiri. 

waktu saya masih muda saya bercita-cita menjadi profesor teknik elektro. Tapi waktu 
saya lulus SMP, Ibu saya malah mendaftarkan saya di Sekolah Pendidikan Guru (SPG). 
Saya kecewa sekali, tapi saya menurut saja. Saat saya kelas 1 SPG, saya melihat acara 
di televisi tentang lepra dan orang-orang penderita penyakit itu. Menurut acara itu, salah 
satu gejala yang timbul akibat lepra adalah borok berwarna merah atau putih yang tidak 
terasa apa-apa jika disentuh. Saya tidak percaya! Saya punya gejala yang sama seperti apa 
yang diperlihatkan di acara TVrI itu. Karena saya khawatir, saya beritahu Ibu saya tentang 
hal itu. Ibu saya juga kaget, lalu Ibu membawa saya ke Puskesmas untuk diperiksa. 

Petugas Puskesmas bilang, bahwa tidak mungkin saya terkena lepra karena di keluarga 
saya tidak ada yang terkena penyakit itu. Tapi waktu saya lulus SPG, saya diperiksa lagi. 
Nah, saat itu Puskesmas baru yakin bahwa saya terkena lepra. Ibu saya benar-benar sedih 
mendengarnya. Petugas Puskesmas itu menjelaskan kepada Ibu saya tentang akibat dari 
penyakit lepra supaya Ibu bisa mengerti. Saya mendapat terapi multiobat. Tiap bulan saya 
diberi obat yang diperlukan. Seharusnya saya terus minum obat itu sampai dua tahun. 
Tapi setelah setahun saya sudah merasa lebih baik. Saya pergi dari rumah untuk cari 
kerja. Saya pergi ke Sulawesi Tenggara. Di sana, saya mendapat pekerjaan sebagai guru 
sukarela di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Filial Lasusua Kolaka. 

Setahun kemudian, guru-guru sukarela di sekolah itu mengurus pendaftaran calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Saat itu juga saya mulai merasakan reaksi buruk terhadap 
obat yang saya minum. Akhirnya saya malah pergi ke Malaysia untuk berobat. Saya di 
Malaysia selama dua tahun. Saya dirawat di Klinik uNG. Tapi karena masalah biaya, 
Kakak saya menyuruh saya pulang supaya saya bisa berobat di Indonesia. Di Indonesia 
keadaan saya bertambah parah, sampai akhirnya saya benar-benar lumpuh. Kaki saya 
sakit dan bengkok, dan tidak bisa diluruskan sama sekali. Jari-jari tangan saya lama-
kelamaan mengering dan mengecil lalu mengkerut. Saya pergi ke dukun. Dukun itu 
menyuruh saya membuang obat saya. Katanya, justru obat itu yang membuat keadaan 
saya tambah parah.

Dengan bertambah parahnya keadaan saya, orang-orang di masyarakat mulai menjauhi 
saya. Sebelumnya mereka sama sekali tidak tahu kalau saya terkena lepra, jadi saya masih 
bisa tinggal di rumah di daerah itu. waktu mereka tahu saya menderita lepra, semua orang 
menjauhi saya. Mereka tidak mau saya tinggal di situ lagi. waktu saya pergi meninggalkan 
rumah, Kakak saya ikut pergi dengan saya. Saya berkeliling mencari tempat yang mau 
menerima saya. Tapi, kabar bahwa saya menderita lepra sudah mulai tersebar dan tidak 
ada yang mau menerima saya. Saya merasa seperti ikan busuk yang dilempar dari satu 
pembeli ke pembeli lainnya. Saya datang ke rumah teman sekolah saya, dia tidak tahu saya 
menderita lepra. Dia membolehkan saya tinggal di rumahnya.

Suatu sore, ada seorang petugas Puskesmas yang datang ke rumah teman saya dan 
memberitahu teman saya bahwa saya menderita lepra. Saya sudah tahu, bahwa saya 
pasti akan diusir. Di hari yang sama, teman saya menyuruh saya keluar dari rumahnya. 
Perasaan saya hancur! Saya sedih sekali, dan saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. 
Salah satu Kakak saya dengan sabar datang dan membantu saya pindah, dan mencari 
tempat tinggal baru di tengah malam. Saya tahu, hal ini pasti membingungkan dan sulit 
dimengerti oleh keluarga saya. Coba bayangkan, kalau hal ini terjadi pada adik Anda. Tapi 
mereka tidak mau mencampakkan saya. Mereka mengantar saya dari satu tempat ke 
tempat lain untuk mencari orang baik yang mau menerima saya. Tidak ada yang mau 
menerima saya. Saya merasa lemas dan menangis. Saya tatap kedua Kakak saya dan saya 
bilang pada mereka, “Sudahlah, biar saja. Tinggalkan saja aku di sini.” waktu Kakak saya 
mendengarnya, dia memeluk saya dan menasihati supaya saya sabar. Dia bilang, kalau 
tidak ada yang menerima saya, dia akan menemani saya di hutan selama saya minum 
obat, sampai keadaan saya membaik.

Setelah berkata demikian, kedua Kakak saya duduk dan menangis. Saya tidak tega untuk 
bertanya ke mana kami akan pergi selanjutnya. Kakak saya hanya berkata bahwa Tuhan 
yang akan membimbing kami. Tidak lama setelah itu, ada seseorang yang mendatangi 
kami dan bertanya apa kami sedang dalam kesulitan. Kami ceritakan keadaan kami dan 
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dia menyuruh Kakak saya untuk membawa saya ke rumahnya. Akhirnya saya tinggal 
di rumahnya. Dia merawat saya seperti anaknya sendiri. Dia tidak pernah mengeluh 
walaupun saya sudah menyulitkan dia. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak itu. 
Setelah saya membaik, saya memberanikan diri untuk pergi ke rumah Sakit Lepra Daya 
di Makassar. Di rumah sakit itu, mereka memastikan saya meminum obat dengan benar. 
Saya menemukan kehidupan baru di sana.  Di rumah sakit itu berbeda sekali dengan di 
luar. Tidak ada yang memperlakukan saya semena-mena. Perawatan kesehatan yang saya 
dapatkan benar-benar bagus, tidak seperti yang pernah saya dapatkan sebelumnya. Saya 
tinggal di rumah sakit itu selama delapan bulan. Akhirnya saya pulih, sehat hampir seperti 
sedia kala.

Setelah keluar dari rumah sakit, saya tidak tahu ke mana saya harus pergi atau apa yang 
harus saya lakukan. Saya kira orang-orang akan tetap menghindari saya. Ternyata, mereka 
bahkan tidak tahu bahwa saya pernah sakit lepra. Saya ingin kembali ke kampung saya, 
tapi di sana saya tidak ada tempat tinggal. Saya tidak tahu bagaimana harus membiayai 
hidup saya di Makassar. Akhirnya saya hanya berputar-putar seperti orang hilang. Saya 
tahu bahwa saya harus bekerja supaya bisa hidup. Saya lihat orang di sekitar yang bekerja 
di jalanan. Ada orang yang bekerja sebagai pemulung, tukang parkir, dan lainnya. Akhirnya, 
saya mencoba menjadi tukang parkir. Biasanya saya tunggu ada tukang parkir yang pulang, 
lalu saya gantikan, sebelum tukang parkir yang lain datang untuk menjaga lokasi itu. Ya, 
memang saya tidak dapat banyak uang, tapi cukup untuk makan.

walaupun sekarang saya sudah diterima di masyarakat, saya kadang masih merasa 
sedih melihat perlakuan orang lain terhadap orang lepra. orang yang cacat karena 
lepra sering didiskriminasi. Mungkin saja mereka jadi seperti itu karena tidak mendapat 
perawatan sejak dini. Karena itulah, banyak orang lepra yang cacat. walaupun begitu, 
kalau mereka mendapat perawatan, mereka akan sembuh seperti saya dan orang-orang 
lain yang beruntung. 

Saya hanya berharap semoga masyarakat tidak merasa jijik dan takut kalau mereka 
bertemu orang lepra. Kalau sudah ditangani, lepra tidak menular lagi. Hampir semua 
orang punya kekebalan terhadap lepra. Hanya mereka yang kekebalannya rendah yang 
rentan terhadap lepra. Banyak anak-anak yang ibunya lepra dan mereka hidup dengan 
ibunya dan tidak tertular sama sekali. Banyak orang lepra yang punya pasangan yang 
sehat. Anak cucu mereka juga sehat. Contohnya, Kakak saya yang tadi saya ceritakan, yang 
merawat saya waktu saya sakit, yang memeluk saya karena sedih melihat keadaan saya, 
dia sehat-sehat saja. Tidak ada alasan untuk takut. Saya punya anak asuh yang saya asuh 
sejak SD sampai selesai sekolah. Sekarang, dia sudah menikah. Dulu dia tidur di ruangan 
yang sama dengan saya, makan bersama dengan saya, dia juga sehat.

Yang ingin saya katakan kepada orang-orang yang membaca cerita saya, semoga kita 
bisa belajar untuk mengerti lebih banyak tentang lepra. Jika Anda bertemu dengan orang 
yang memiliki gejala-gejala seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tolong minta orang 
tersebut untuk segera datang ke Puskesmas terdekat. Kalau Anda sendiri yang mengalami 
gejala tersebut, jangan malu-malu untuk pergi ke dokter. obatnya gratis! Kondisi Anda 
akan memburuk jika tidak diobati. Dan kepada pemerintah, saya ingin menyampaikan 
bahwa kami akan sangat berterima kasih jika pemerintah bisa membantu masyarakat 
lebih sadar mengenai keadaan kami yang sebenarnya sehingga orang-orang tahu bahwa 
kami juga sama seperti mereka. Dukung kami supaya kami bisa berusaha sebaik mungkin. 
Dan untuk teman-teman kami yang kondisinya sudah terlalu parah sehingga tidak bisa 
mengurus dirinya sendiri, tolonglah agar pemerintah memberi mereka tunjangan atau 
sejenisnya. Buktikan bahwa Indonesia yang merdeka juga adil dan dermawan.
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mading

“orang lepra yang diamputasi bisa 
dapat lebih banyak. Kita bisa dapat lebih 
banyak uang kalau kita keliling naik 
gerobak daripada jika hanya duduk di 
satu tempat.”

Saya pakai kacamata untuk melindungi mata saya. Saya hanya punya satu mata. Mata saya 
ini tidak bisa ditutup dengan benar. Saya harus mencegah supaya debu tidak masuk. Dan 
mata ini juga tidak boleh dipegang, bisa-bisa ikut rusak juga. Saya tidak bisa merasakan 
apa-apa dari tangan sampai ke siku. Saya juga tidak bisa merasakan apa-apa dari kaki 
sampai ke lutut.

Saya duduk di depan Toko Agung siang hari. Saya tidak dapat banyak uang. Paling banyak 
saya dapat rp30.000,00 tiap harinya. orang lepra yang diamputasi bisa dapat lebih banyak. 
Kita bisa dapat lebih banyak uang kalau kita keliling naik gerobak daripada jika hanya 
duduk di satu tempat. Tapi kalau pergi dari satu tempat ke tempat lain, kemungkinan 
untuk luka di tangan atau kaki jadi lebih besar. Kalau hanya duduk di satu tempat saja, 
risikonya lebih kecil. Kacamatanya tidak saya pakai kalau saya lagi duduk di depan toko. 
orang-orang akan mengira saya kaya kalau saya pakai kacamata. Kacamatanya saya lepas 
dan saya taruh di kantong.

Sekarang mengemis di jalanan itu melanggar hukum. Tapi, di tempat saya biasa duduk, 
itu tidak apa-apa karena itu milik pribadi. Sudah hampir empat tahun ini saya duduk di 
situ tiap siang. Kata pemilik toko tidak apa-apa, asal hanya ada satu orang saja. Dia tidak 
mau ada banyak pengemis di depan tokonya. Satpam toko juga cukup baik. Mereka tidak 
mengganggu saya, tapi mereka suka mengusir pengemis lain. 

Saya pernah bermasalah dengan orang-orang dari Dinas Kesejahteraan Sosial. Mereka 
lihat saya bicara dengan Bapak, lalu mereka tanya apa yang dibicarakan. Mereka pernah 
menahan saya beberapa kali. Saya dibawa ke kantor mereka dan dibawa kembali ke 
Jongaya. Esoknya saya mengemis lagi.

Sebenarnya saya tidak suka mengemis, tapi apa lagi yang bisa saya kerjakan? Saya 
harus bayar uang sewa rumah dan harus menafkahi istri saya. Kalau pemerintah mau 
kami berhenti mengemis, harusnya mereka menyediakan jaminan sosial. 

Saya datang ke kelompok sadar diri tiap pagi. Mereka memberi tahu saya tentang cara 
melindungi mata saya. Tapi, saya belum pernah pinjam uang dari koperasi. umur saya 
sudah 67 tahun. Saya ingin membuka usaha, tapi tidak mudah. Saya belum tahu jenis 
usaha apa. Sulit untuk membuka usaha kalau sudah tua dan cacat seperti saya.

mading memakai kacamata untuk melindungi satu 
matanya yang masih ada.
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Proklamasi, Jakarta Pusat

narKoba, musiK, dan PenGuranGan damPaK buruK 

beberapa kampung di sekitar daerah 
Proklamasi telah mengubah diri mereka 
dalam beberapa tahun belakangan ini. selain 
mengusir para pengedar narkoba, mereka juga 
membantu para remaja pengguna narkoba 
menjadi lebih produktif dan berguna di 
masyarakat.

Para pemuda dari jalan proklamasi nongkrong di 
gang sempit di sanggar mereka. mereka berada di 
sini untuk berpartisipasi dalam pengurangan dampak 
narkoba.

Di bulan Juni 2000, sebuah kerusuhan terjadi di jalanan sekitar Jalan Proklamasi. Lebih 
dari 300 orang dewasa dan anak muda dari dua kelompok yang bermusuhan turun ke jalan. 
Awalnya, mereka saling menyerang satu sama lain. Lalu, mereka mulai memecahkan 
kaca-kaca mobil, melemparkan bom molotov, dan menutup jalanan dengan membakar 
ban mobil di tengah jalan. Pada akhirnya, kerusuhan berhasil diatasi, walaupun terdapat 
sejumlah sepeda motor yang dibakar dan sebuah mobil polisi yang dijungkirbalikkan serta 
dipecahkan kacanya. Kejadian ini bukanlah sebuah bentuk protes ataupun demonstrasi 
politik yang berakhir dengan kerusuhan. Kerusuhan ini terjadi karena adanya perkelahian 
antara dua kelompok anak muda yang tinggal di daerah tersebut. Akar dari perkelahian ini 
adalah suatu hal yang sebenarnya tidak jelas.   

Dahulu, perkelahian dan pertikaian sering pecah di Jakarta. Banyak alasan yang 
melatarbelakangi kekerasan itu. Anak muda banyak yang menjadi pengangguran. Tidak 
banyak kegiatan yang dapat mereka lakukan. Tingkat pendidikan masyarakat juga rendah. 
Narkoba banyak beredar dan banyak pula pengedar narkoba bersarang di daerah tersebut. 
Bandar narkoba biasanya mempunyai banyak uang dan pengaruh yang besar. Jika mereka 
bertikai memperebutkan wilayah, kelompok geng remaja atau anak buah lain yang 
merupakan pelanggan mereka biasanya juga ikut terlibat.

Banyak remaja di kampung miskin di Jakarta Pusat ini menjadi pengguna putaw, 
ganja, shabu, dan berbagai jenis butiran obat lain. Menurut data dari sebuah Puskesmas 
di Menteng, di sebuah daerah sekitar Jalan Proklamasi terdapat 158 penduduk yang 
meninggal karena overdosis putaw antara tahun 1998 sampai 2007. Sejumlah lainnya 
meninggal setelah membeli narkoba di daerah ini dan mengkonsumsinya di tempat lain. 
Banyak lagi dari mereka yang meninggal karena AIDS, keracunan darah, dan hepatitis. 

Narkoba, kekerasan antargeng, pengangguran, kebosanan, kriminalitas, dan 
rendahnya tingkat pendidikan belum sepenuhnya hilang dari Jakarta. Namun, beberapa 
kampung di sekitar daerah Proklamasi telah mengubah diri mereka dalam beberapa 
tahun belakangan ini.

Benk Benk, seorang seniman muda dari daerah ini, adalah mantan pengguna narkoba 
dan pernah satu kali dihukum pidana. Kini, ia menjadi relawan penjangkau untuk program 
pengurangan dampak kerusakan yang dikelola oleh pemerintah melalui pusat kesehatan 
komunitas Cikini bagi pengguna narkoba suntikan. untuk mencegah penyebaran HIV 
masyarakat, melalui program jarum yang diizinkan oleh departemen kesehatan ia 
mengganti jarum lama dengan jarum baru sambil menjelaskan risiko berbagi jarum ke 
para penerima jarum baru itu. Dia juga mendorong para pemuda dari daerah itu untuk 
memahami hak-hak hukum mereka, dan untuk terlibat dalam program rehabilitasi jika 
mereka sudah siap untuk itu. Selain itu, ia pun mendorong mereka untuk mengendalikan 
hidup mereka sendiri dan membuat pilihan hidup yang lebih bertanggung jawab dan 
lebih berarti. 

Tahun 2007, Benk Benk mendirikan sebuah sanggar di sebidang tanah dekat rel kereta. 
Sanggar tersebut adalah sebuah bangunan sederhana yang dihiasi dengan gambar-
gambar grafiti Iwan Fals dan Harry roesli. Mereka adalah orang-orang yang dianggap 
pahlawan oleh para remaja yang tersingkir ini.  Bangunan tersebut berisi alat-alat musik, 
amplifier, dan beberapa alat perekam yang merupakan hasil sumbangan. Di dalamnya 
juga terdapat sebuah perpustakaan yang bukunya adalah hasil sumbangan dan hasil 
temuan. Terdapat juga sebuah komputer dan dispenser. Di samping sanggar terdapat 
sebuah taman yang cantik dan sebuah panggung yang biasa digunakan oleh para remaja 
untuk duduk bersantai sambil menikmati semilir angin. 

Banyak dari remaja laki-laki pengguna narkoba di wilayah itu yang menyukai musik. 
Mereka paling menyukai musik heavy metal, punk, dan reggae. Beberapa orang dari 
mereka membentuk sebuah kelompok musik yang dinamai “Cespleng.” Sebagian 
besar anggotanya pernah menggunakan narkoba. Beberapa dari mereka juga masih 
menggunakannya. Paling tidak beberapa di antara mereka masih mengikuti program 
methadon di sanggar Benk Benk. Kelompok musik itu telah meraup sukses, dan ada 
lagu mereka yang sering diputar di radio. Mereka sering tampil di berbagai tempat di 
Jakarta. Bahkan mereka sudah pernah mendapatkan tawaran untuk rekaman. Mereka 
sering tampil di acara-acara yang diadakan oleh warga dan mereka juga menjadi tutor bagi 
anak-anak di wilayah tersebut. Mereka menjadi panutan bagi anak-anak di wilayah sekitar. 
Mereka menjadi bagian dari masyarakat tempat mereka tinggal.
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benk benk

Kami tidak melarang pengguna narkoba datang ke sini. Malah mereka kami sambut. Kami 
mencoba menyetop mereka makai obat di sini, tapi kalau ada yang butuh jarum suntik, mereka 
bisa minta. Saya membagikan jarum suntik sebagai bagian dari program yang disponsori oleh 
Puskesmas di sini. Saya bekerja untuk mereka sebagai kader muda. Jika ada yang butuh 
informasi, saya beritahu. Jika ada yang tanya atau ingin tahu, saya beritahu tentang program 
rehabilitasi atau program methadon yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Tapi kita tidak bisa 
memaksa orang untuk ikut. Kalau mereka belum siap ikut rehabilitasi, mereka boleh datang 
nongkrong saja di sini. Mereka tidak harus berjanji akan berhenti pakai.

Semua yang di sini pernah pakai narkoba. Sebelum masuk penjara, saya pernah nyoba 
semuanya. Memang saya nggak benar-benar kecanduan seperti beberapa anak di sini, 
tapi saya pernah coba semua. Saya suka menggambar dan melukis. Saya ini seniman. 
Dulu saya suka nyimeng, lalu selama berjam-jam setelahnya saya melukis. waktu saya 
masih sekolah, paling banyak pil dan cimeng. Putaw belum terlalu populer, sampai 
tahun sembilan puluhan. Pertama kali anak-anak di sini pakai putaw, biasanya mereka 
membakarnya pakai alumunium foil. Lalu belakangan mereka mulai nyuntik. Sekarang 
saya sudah berhenti. Kalau ada yang menawarkan cimeng, saya pura-pura ngisep aja. 
Tidak pernah saya hirup asapnya.

waktu saya masih muda, sering terjadi tawuran antargeng kampung. Mau nggak mau 
harus ikut. Kalau tidak ikut, nanti kita dibilang banci. Ya, kurang lebih ada sepuluh orang 
teman saya yang mati karena tawuran. Biasanya mereka ngobat atau mabuk dulu sebelum 
ikut tawuran. Pil dan alkohol yang paling parah. Pil dan alkohol bikin kita agresif. Kalau 
putaw dan ganja bikin kita santai.

Saya masuk penjara tahun 1996. Tapi bukan karena obat. Salah satu preman kampung 
menghina pacar saya. Sebenarnya saya tidak suka kekerasan. Tapi saya tidak bisa tinggal 
diam. Saya tusuk dia pakai pisau. Dia tidak mati saya tusuk di perutnya. waktu saya 
ditangkap polisi, saya disiksa habis-habisan di Kantor Polisi. Badan saya ditempelkan 
ke tembok, lalu saya digebukin. Tangan saya ditindih kursi, lalu kursinya diduduki. wah, 
banyaklah yang mereka lakukan ke saya. Padahal tidak ada alasannya. Saya juga tidak 
dipaksa mengakui apa-apa. Tapi ya, itulah biasanya yang mereka lakukan kalau ada orang 
ditangkap. Setelah itu, saya dikirim ke penjara di Salemba. 

Narkoba banyak beredar di penjara. Bahkan lebih murah dan lebih bagus daripada yang 
di luar. Dan di penjara lebih buka-bukaan. Polisi nggak nangkep orang yang ngobat di 
penjara. Sipir juga nggak melarang. Malah mereka yang jadi bandar. Lebih susah dapat 
jarum suntik daripada obat di penjara. Kalau mau sewa yang bekas harganya rp2.000,00. 
orang-orang biasanya punya satu, dipakai berkali-kali. Kalau ujungnya sudah mulai 
tumpul, biasanya diasah pakai kotak korek api.

waktu saya keluar dari penjara, saya mulai ikut jadi relawan di lembaga non-pemerintah 
Ibu Baby Jim. Saya datang ke penjara-penjara untuk ngobrol dengan orang-orang di situ 
tentang HIV dan AIDS. Itu bagian dari program pengurangan dampak buruk. Buat saya, sih, 
lebih mudah ngobrol dengan orang-orang di penjara. Tapi kami nggak bisa memberi jarum 
suntik baru. Kami hanya kasih mereka pengertian tentang risiko nyuntik dan bagaimana cara 
menghindarinya.

waktu saya keluar dari penjara, keadaan di sini sudah mulai berubah. Saya sendiri 
sudah bosan dengan obat. Saya ingin melakukan sesuatu yang lain dalam hidup ini. Saya 
ingin jadi seniman. Saya ingin turun membantu masyarakat. Masyarakat pun sudah mulai 
berubah. obat sudah tidak sebanyak dulu. Perang antargeng juga sudah jarang. Ya, nggak 
separah dululah. rumah Belajar juga sudah mulai jalan. 

Menurut saya, rumah Belajar ini bagus. Mengubah masyarakat. Anak-anak jadi punya 
kegiatan. Saya salut sama Pak Megi dan orang-orang lain yang terlibat. Sudah banyak 
bantuan yang mereka berikan buat orang-orang di sini. Memang kadang mereka agak 
terlalu protektif. Mereka takut beberapa anak di sini memberi pengaruh buruk ke anak-
anak lain yang lebih muda. Saya sendiri cukup dekat sama mereka. Ada beberapa anak yang 
tidak mau datang ke rumah Belajar. Kita butuh tempat kita sendiri. Kita butuh tempat untuk 
santai dan main musik. Kita butuh tempat untuk melakukan apa saja yang kita mau.

Awalnya, sanggar ini hanya sepetak tanah di samping rel kereta. Anak-anak sering 

“saya membagikan jarum suntik sebagai 
bagian dari program yang disponsori oleh 
Puskesmas di sini. Jika ada yang butuh 
informasi, saya beritahu. Jika ada yang tanya 
atau ingin tahu, saya beritahu tentang program 
rehabilitasi atau program methadon yang 
dilaksanakan oleh Puskesmas.”
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nongkrong  dan main musik. Tahun 2007, Pak Imam (dari Nurani Dunia) membantu kami, 
minta izin ke PT Kereta Api apa kami boleh memakai tanahnya untuk membuat tempat 
untuk main musik. Setelah itu, baru kami buat bangunan ini. Kira-kira setahun yang lalu, 
General Electric menyumbang beberapa alat musik dan alat rekaman.

Sekarang di masyarakat ini sudah ada beberapa band. Yang paling sukses adalah 
Cespleng. Lagunya sudah diputar di radio. Mereka juga sering manggung di acara-acara 
di Jakarta. Semua anggotanya dari sekitar sini. Hampir semua pernah ngobat. Sepertinya 
ada satu atau dua orang yang masih pakai methadon. Mereka sudah hampir bersih. waktu 
band pertama kali berdiri, masih banyak yang ngobat. Tapi kalo jadi pemain musik atau 
seniman, nggak akan sukses kalo ngobat. Ya, pada akhirnya kita harus memilih. Mereka 
yang masih pakai sering tidak datang latihan. Mereka jadi nggak konsisten.
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apay

“Tokoh yang paling berpengaruh buat saya 
adalah Harry roesli, almarhum. dulu tahun 
tujuh puluhan dan delapan puluhan, band-nya 
terkenal. Waktu zaman orde baru, cuma bang 
Harry yang berani protes tentang korupsi dan 
fasisme.”

apay, di depan sanggar di depan mural bergambar Harry 
roesli, pemusik rock legendaris dan aktivis radikal. 

Kita baru bikin panggung di Taman Proklamasi.  Ada empat band yang manggung hari ini. 
Kami sendiri nggak ikut manggung. Biarlah, yang lebih muda dapat giliran. Beberapa band 
yang manggung cukup bagus. Ada dua yang bagus. Kami sudah sering melatih dan main 
bareng mereka di sanggar. 

Band kami namanya Cespleng. Artinya “terus terang.” Ya, itulah kami, kurang lebih. 
Saya vokalisnya. Saya menyebut jenis musik kami rock Nasionalis. Kami main musik 
untuk menggugah orang. Kami ingin membuat orang-orang berpikir. Kami ingin membuat 
mereka ikut ambil bagian dalam membangun masyarakat. Kami ingin orang-orang bisa 
membela diri, supaya mereka sadar bahwa mereka tidak perlu takut. Kami hanya ingin 
orang-orang tahu bahwa ini negara kita dan kita semua punya hak untuk hidup di sini 
dengan cara yang kita pilih.

Saya melihat anak-anak di lingkungan ini masih takut sama pihak berwajib. Takut sama 
polisi dan tentara. Saya bilang sama mereka, kalau besok ketemu sama polisi, tanyakan 
saja: Siapa yang bayar sepatu Bapak? Siapa yang bayar seragam Bapak? Kami yang bayar! 
Negara yang bayar! Polisi harusnya melayani masyarakat, bukannya merampas uang dari 
kita. Mereka juga harusnya jangan hanya melayani orang kaya. Tiap orang punya hak untuk 
dilayani oleh pemerintah, bukannya untuk dimanfaatkan.

Tokoh yang paling berpengaruh buat saya adalah Harry roesli, almarhum. Dulu tahun 
tujuh puluhan dan delapan puluhan, band-nya terkenal. waktu zaman orde Baru, cuma 
Bang Harry yang berani protes tentang korupsi dan fasisme. rumahnya terbuka buat 
anak-anak jalanan dan anak-anak dari lingkungan yang keras. Dia ngajarin kami semua 
mencurahkan tenaga, untuk berekspresi lewat musik. Setelah tahun 1998, saya sempat 
tinggal di rumahnya selama tiga tahun. waktu itu, saya mengajar dan belajar pada saat 
yang bersamaan. Saya belajar dari orang-orang yang lebih mengerti dan membantu orang 
lain yang belum tahu banyak.

Saya nggak tahu apa kami akan dapat kontrak rekaman. Jenis musik kami nggak cocok 
untuk orang-orang yang ada di industri musik. Kalau kita mau dapat kontrak, kita harus 
kasih apa yang mereka minta. Kita harus nyanyi lagu cinta. Lagu-lagu kami lebih banyak 
tentang masalah sosial. walaupun begitu, kami nggak bisa mengubah cara kami main 
musik hanya untuk dapat kontrak. Mungkin saja jenis musik kami akan ngetop lagi. Ya, 
kami tetap main dengan cara kami sampai nanti ngetop lagi.

obat? Ya, memang musik dari dulu sudah identik dengan obat, Tapi kalau mau sukses 
di dunia musik, kita nggak bisa ngobat terus. Saya pernah pakai, tapi nggak sampai 
kecanduan. Saya selalu merasa bahwa ada yang lebih penting daripada obat. Yaitu musik. 
Band saya sudah jalan hampir sepuluh tahun. Anggotanya juga sudah ada yang ganti. 
Anggota yang ngobat-nya parah, nggak bertahan lama. Kalau mau sukses di dunia musik, 
kita harus kerja keras.

Tapi kami nggak sok suci. Anak-anak yang datang ke sanggar masih ada yang pecandu 
berat. Mereka nggak pernah kami tolak. Kalau mereka ditolak, itu nggak akan membantu 
untuk mereka. Kami tahu apa yang mereka alami. Semua orang boleh datang ke sini. 
Kalau ada masalah di rumah, mereka bisa datang ke sini dan ngobrol tentang itu.

Apa kami contoh yang baik buat anak-anak? Haha! Saya nggak tahu! Tergantung siapa 
yang ditanya. Tapi, ya, sepertinya kami jadi panutan buat anak-anak yang lebih muda. Tapi 
kami tidak pernah mengatur mereka. Mereka harus menentukan jalan hidup sendiri. Kami 
cuma bisa mendukung dan membantu mereka menemukan arah hidup mereka sendiri. 
Mereka sendiri yang harus kerja keras.
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megi budi

“saya ingin mendirikan tempat di mana 

anak-anak sekolah bisa mendapat bantuan 

saat mengerjakan Pr dan tempat untuk 

belajar. saya ingin tempat ini jadi tempat yang 

menyenangkan agar anak-anak senang datang 

ke sini. saya juga ingin tempat ini terbuka bagi 

siapa saja, bukan hanya untuk anak-anak.”

orang-orang sudah lelah dengan tawuran dan kekerasan. Mereka juga sudah bosan dengan 

narkoba dan geng yang terlibat. Sepuluh tahun lalu, daerah ini jadi tempat peredaran 

narkoba bebas. Banyak orang yang datang siang dan malam untuk cari narkoba. Narkoba 

yang memicu kekerasan. Narkoba hanya sebagian kecil dari masalah yang ada. Kekerasan 

pun bukan masalah utama. Itu hanya pertanda bahwa ada sesuatu yang salah. Masalah 

yang sebenarnya adalah pengangguran. Banyak anak-anak yang tidak sekolah dan mereka 

tidak punya kegiatan.

Berawal dari sebuah kelas aerobik. waktu itu sering terjadi tawuran antara warga 

Pegangsaan dengan warga  Menteng Jaya. Ada dua ibu, Ibu rosdiana dan Ibu ratih. Ibu 

rosdiana dari Pegangsaan dan Ibu ratih dari Menteng Jaya. warga dari dua kampung 

itu tawuran setiap minggu. Ibu rosdiana dan Ibu ratih berteman. Mereka berdua suka 

aerobik. Akhirnya mereka sepakat untuk membuka kelas arobik bersama-sama. Mereka 

mengajak ibu-ibu lainnya dari kampung masing-masing. Setiap seminggu sekali, ibu-ibu 

dari dua kampung bertemu dan latihan aerobik bersama. walaupun saudara-saudara, 

suami-suami, dan anak-anak mereka saling lempar batu dan saling bunuh, ibu-ibu ini 

malah berteman. Mereka menyebut diri mereka Forum warga Cinta Damai.

Kelas aerobik dijalankan di dekat Proklamasi. Dr. Imam Prasodjo tinggal di dekat situ. 

Bapak Imam adalah sosiolog dari universitas Indonesia. Beliau banyak terlibat dalam 

hal pemberdayaan masyarakat dan resolusi konflik. Beliau bicara dengan ibu-ibu dari 

kelompok aerobik. Beliau senang dengan adanya kegiatan itu. Beliau menyumbang 

sebuah tape recorder dan sejak itu mulai tertarik dengan kelompok aerobik itu. Beliau 

mengatakan bahwa beliau pernah terlibat dalam resolusi konflik di daerah-daerah seperti 

Aceh dan Papua. Menarik sepertinya untuk dilihat apa yang bisa beliau lakukan terhadap 

konflik yang terjadi di dekat tempat tinggalnya. Pak Imam memperkenalkan kelompok 

aerobik itu kepada beberapa pihak dan pengusaha yang akhirnya menyumbang sejumlah 

peralatan olahraga. 

Masyarakat mulai bekerjasama. Prosesnya memang tidak cepat. Butuh waktu yang 

cukup lama. Lembaga Nurani Dunia banyak membantu. Kalau ada orang yang datang 

ke Nurani Dunia dengan ide-ide yang bagus, mereka memberitahu bagaimana cara 

merealisasikan ide tersebut. Mereka banyak mempertemukan kami dengan orang-orang 

yang bisa membantu kami.

Saya mengusahakan berdirinya rumah Belajar Komunitas Proklamasi. Masalah utama 

di lingkungan ini adalah anak-anak tidak punya kegiatan. Anak-anak tidak menyelesaikan 

sekolah. Bukannya mereka tidak mau melakukan kegiatan, hanya saja mereka tidak punya 

fasilitas dan tidak ada yang mendukung. Saya ingin mendirikan tempat di mana anak-anak 

sekolah bisa mendapat bantuan saat mengerjakan Pr dan tempat untuk belajar. Banyak 

sekolah di Indonesia yang tidak bagus. Gurunya hanya berdiri dan berbicara di depan 

kelas. Mereka tidak benar-benar mengajar siswa. Saya ingin rumah Belajar jadi tempat 

yang berbeda dengan sekolah. Saya ingin tempat ini jadi tempat yang menyenangkan agar 

anak-anak senang datang ke sini. Saya juga ingin tempat ini terbuka bagi siapa saja, bukan 

hanya untuk anak-anak.

Dr. Imam dan Nurani Dunia mempertemukan kami dengan GE Consumer Finance 

(GECF). Tadinya mereka berjanji memberi uang untuk menyewa rumah di Jalan Bonang. 

Akhirnya mereka tidak memberi uang, tapi mereka memberi kami komputer, buku, dan 

alat-alat belajar lainnya. Kami mulai menawarkan program bimbingan belajar Matematika 

dan Agama, selain itu ada juga pelatihan ketrampilan komputer. waktu programnya 

berjalan lancar dan sukses, banyak perusahaan lain yang ikut memberi sumbangan. 

Saya paling senang kalau mereka menyumbang buku atau peralatan lainnya daripada 

menyumbang uang. Masyarakat jadi lebih tahu sumbangannya digunakan untuk apa. 

Beberapa perusahaan menyumbang komputer bekas atau peralatan yang tidak mereka 
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pakai lagi. Itu kan tidak butuh biaya mahal untuk mereka. Lebih mudah juga untuk mereka, 

dibandingkan memberi sumbangan uang. Beberapa perusahaan menyumbang majalah, 

buku, kertas, alat-alat kesenian, alat tulis, dan sebagainya.

Dengan barang-barang yang kami terima, kami membuat perpustakaan. Anak-anak 

senang membaca kalau bukunya bisa dipinjam. Kebanyakan buku di sekolah kurang 

menarik. Anak-anak bahkan juga senang baca majalah lama yang banyak gambar dan 

ceritanya. Pada dasarnya anak-anak itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kami juga punya 

kelas seni dan musik.

Beberapa perusahaan juga memberi bantuan berupa tawaran magang dan kerja untuk 

anak-anak dari rumah Belajar.  Bagus sekali! Sering kali anak-anak bilang, sulit untuk 

dapat kerja walaupun mereka sudah lulus sekolah. Senang rasanya melihat mereka diberi 

kesempatan. Grup Astra pernah memberi pekerjaan kepada anak-anak dari wilayah ini. 

Ada juga beberapa bank yang memberi pekerjaan. restoran Bakmi Gajah Mada juga 

pernah memberi pekerjaan. Baguslah! Senang juga kalo perusahaan-perusahaan itu 

melihat bahwa anak-anak dari kampung yang reputasinya buruk siap untuk kerja keras. 

Mereka bisa lihat bahwa anak-anak ini bisa jadi karyawan yang baik, jadi nantinya mereka 

tidak ragu-ragu memberi pekerjaan untuk anak-anak lain. 

Semua masyarakat di sini terlibat dalam rumah Belajar. Tempat ini bukan hanya untuk 

anak-anak lagi. Ibu-ibu rumah tangga mulai belajar membuat ikebana dari bunga-bunga 

kering. Mereka juga menanam tanaman herbal dan tanaman obat di dekat rel kereta. 

Beberapa anak muda mengadakan kelas mekanik motor. warga sudah mulai sadar bahwa 

rifky adalah seorang musisi dan peserta rutin dalam 
kelompok pertemuan pengurangan dampak buruk. 
dia menunjuk pada foto saudara yang dipenjarakan 
gara-gara penggunaan narkoba.



139Mereka Yang Tak Terlihat

kalau mereka punya ide yang bagus, mereka bisa mencari bantuan dan bisa mewujudkan 

ide mereka. Mereka terus-menerus memberi ide baru. Kami juga sudah menunjukkan 

bahwa kami bisa melaksanakannya, jadi organisasi-organisasi dan perusahaan juga siap 

memberi sumbangan atau menyediakan alatnya.

Hal itu juga sudah mengubah cara masyarakat dalam bekerjasama. orang-orang 

sudah lebih kenal satu sama lain. Masyarakat bekerjasama dengan lebih baik. waktu ibu-

ibu mau membuat taman, mereka kerja bakti membersihkan lahan di dekat rel kereta. 

Suami-suami mereka juga diajak untuk membantu. waktu ada kebakaran tahun 2008, 

semua orang saling membantu untuk membangun kembali rumah mereka. Mereka saling 

membantu tetangga mendirikan rumah, tanpa dibayar.

Masalah narkoba juga sudah membaik karena para remaja yang dulunya sering pakai 

narkoba sekarang sudah punya banyak kegiatan untuk mengisi waktu. Tapi, ini juga karena 

masyarakat sudah lebih bersatu. orang-orang di sini dulu takut dengan pengedar. Dahulu 

walaupun mereka tidak suka, tidak ada yang berani berbuat apa pun. Setelah warga bisa 

bekerjasama dalam berbagai program, mereka sudah siap untuk bersama-sama mengatasi 

masalah narkoba. Dr. Imam akhirnya menghubungi temannya yang adalah polisi senior. 

Mereka sepakat untuk mengusir, terutama para pengedar dan orang-orang luar yang datang 

membeli narkoba. Mereka tidak terlalu berkonsentrasi pada warga yang memakai narkoba. 

Dewasa ini, masyarakat bekerjasama dengan polisi untuk mengatasi masalah narkoba. 

Pengedar yang beroperasi di sini dilaporkan ke polisi. Beberapa orang masih ada yang pakai, 

tapi mereka tidak beli narkoba di sini. Mereka harus beli di tempat lain. 

megi budi dan sekelompok remaja sedang mencoba 
jaringan internet yang baru dipasang di komputer 
umum di ruang belajar.
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Surabaya dan Madura, Jawa Timur

Waria: Penerimaan dan PenoLaKan

secara biologis waria adalah laki-laki, namun 
mereka berpakaian dan bertingkah laku 
seperti perempuan. mereka membentuk 
kelompok tersendiri dan memiliki karakteristik 
sub-kultur yang sangat terlihat jelas. Waria 
yang mempunyai salon-salon kecantikan dan 
jenis usaha lainnya memiliki peran sebagai 
pelindung dan pembina bagi waria lain yang 
masih muda dan masih mencari tempat di 
dalam masyarakat.

Di Indonesia sejumlah orang yang secara biologis adalah laki-laki yang berpakaian, 
bertindak, dan bertingkah laku seperti perempuan, lebih dikenal dengan sebutan “waria.” 
Istilah waria ini merupakan singkatan dari “wanita” dan “pria.” Mereka sering menganggap 
diri mereka bagian dari sebuah kelompok yang berbeda, bahkan terkadang menganggap 
diri mereka memiliki jenis kelamin yang berbeda sama sekali. Mereka merasa diri mereka 
bukan laki-laki, bukan pula perempuan. Mereka adalah waria.

Di masyarakat Indonesia posisi waria dapat dikatakan ambigu. Dalam beberapa tradisi 
lokal, waria memiliki peran yang cukup penting dalam masyarakat setempat. Salah satu 
contohnya adalah pendeta Bissu yang berperan dalam memimpin ritual upacara adat dan 
juga sebagai penasihat pengadilan di Kerajaan Bugis, Sulawesi Selatan. Sebagian dari 
perilaku dan gaya mereka terlihat feminin dan mereka tidak menganggap diri mereka laki-
laki maupun perempuan.

Di Jawa Timur, ludruk merupakan hiburan panggung tradisional yang terkenal dengan 
lelucon yang kasar dan spontan. Hiburan ini cukup dikenal di kalangan masyarakat pekerja 
kelas bawah. Awalnya, sampai dewasa ini, waria hanya dipekerjakan untuk memainkan 
peran perempuan dalam pertunjukan ludruk. Kelompok ludruk Irama Budaya adalah 
salah satu dari sedikit kelompok ludruk yang masih bertahan hingga saat ini. Kelompok 
Irama Budaya berpusat di Kota Surabaya. Kelompok ini juga masih mempertahankan 
waria untuk memainkan peran perempuan dalam pertunjukan ludruk.

Jika ditampilkan di tempat lain, ludruk dibuat menjadi lebih terhormat dengan 
menghilangkan pemain-pemain waria. Jika ditampilkan pada stasiun radio milik 
pemerintah, peran perempuannya hampir selalu dimainkan oleh perempuan asli. Pemain 
tersebut biasanya merupakan lulusan dari sekolah-sekolah tari. Dalam pertunjukan itu 
sindiran-sindiran kasar yang berbau seksual, yang biasa ditampilkan dalam pertunjukan 
ludruk tradisional, akan dihilangkan dan komentar-komentar tentang keadaan sosial yang 
ada akan diperhalus.

Irama Budaya adalah bagian dari tradisi yang mulai meluntur. Kelompok ini biasa tampil 
di sebuah teater kecil yang letaknya di sebelah kali yang kotor dan terpolusi, tidak jauh 
dari terminal bus di pusat Kota Surabaya. Di ruangan yang penuh dengan asap rokok, 
dengan wajah terpulas riasan tebal dan mengenakan kutang yang dipadati dengan kain, 
para pemain ludruk saling menggoda dengan para penonton yang sebagian besar adalah 
laki-laki. Banyak dari waria pemain ludruk ini yang bersedia berhubungan seksual dengan 
penonton yang mereka sukai, sering kali dengan sejumlah bayaran. Sebagai penghibur 

seorang waria sedang merias diri mempersiapkan 
pertunjukan di teater irama budaya. banyak waria 
kerja di salon kecantikan, baik di desa maupun di kota. 
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kelas bawah yang juga terlibat dalam kerja seksual, para waria dari kelompok Irama 
Budaya adalah gambaran waria yang sangat sesuai dengan pandangan masyarakat 
Indonesia terhadap waria pada umumnya. 

Namun, banyak juga waria yang hidup dengan terhormat. Beberapa dari mereka dapat 
mengatasi stereotip negatif, bahkan mendapat pengakuan dan status dalam masyarakat 
tempat mereka tinggal, seperti yang dialami oleh Sofa. Sofa adalah seorang guru sekolah 
dasar yang tersertifikasi dan memiliki posisi yang cukup terhormat di kalangan masyarakat 
konservatif Madura. Sebagai pemilik sebuah salon kecantikan, ia juga cukup dihormati di 
kalangan waria yang tinggal di daerahnya. 

Di kota-kota besar, waria sering menjalankan kegiatan formal untuk mendukung 
kelompok-kelompok dan juga memberikan bantuan informasi dan penyuluhan serta 
program-program pelatihan bagi anggota kelompok mereka. Salah satu contoh kelompok 
waria di Surabaya adalah PErwAKoS, sebuah organisasi waria yang diketuai oleh Irma 
Soebechi. Kelompok seperti ini jarang ditemui di daerah lain yang lebih kecil atau jauh 
dari kota besar.

waria sering kali bekerja dalam bidang kecantikan. Bahkan di daerah-daerah terpencil 
pun, banyak salon kecantikan dan tempat sewa baju pengantin yang dijalankan dan dimiliki 
oleh waria. Di tempat-tempat terpencil seperti ini, salon-salon kecantikan yang dimiliki 
oleh waria yang sudah sukses biasanya menggantikan peran organisasi waria, seperti 
yang ada di kota-kota besar.

waria adalah sebuah kelompok terpinggir yang memiliki identitas yang mencolok.  
Mereka memiliki sub-kultur yang kohesif di mana hubungan sosial antara anggota 
kelompoknya sangatlah kuat. Dengan bisnis yang mereka miliki dan jalankan, para waria 
menjadi pembimbing dan pelindung bagi anggota lain dalam kelompok sub-kultur tersebut. 
Dengan adanya jejaring sosial ini, para waria muda dari desa yang masih mencari tempat 
dalam masyarakat terbantu dalam proses mendapatkan pengakuan dan nafkah.
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mbak sofa

“menurutku, aku tidak pernah didiskriminasi. 
orang-orang di sini tidak menghakimi orang 
lain hanya karena mereka waria. mereka 
menilai orang lain berdasarkan apa yang kita 
capai dan apa yang kita perbuat.”

mbak sofa mengenakan pakaian laki-laki saat 
mengajar di sebuah sd.

Dari dulu aku sudah tahu kalau aku bukan anak laki-laki, bahkan sejak tahun-tahun 

pertama di sekolah dasar. Aku selalu bermain dengan anak perempuan dan mainan 

anak perempuan. Di saat kakak-kakakku bermain layangan dan sepak bola, aku memilih 

bermain boneka. Aku suka sekali berdandan dan memakai baju-baju cantik. Jadi, aku rasa 

keluargaku tidak terlalu kaget waktu aku jadi waria. Prosesnya tidak mendadak. Aku juga 

tidak tiba-tiba mengaku kalau aku waria. Dari dulu aku memang waria.

Menurutku, aku tidak pernah didiskriminasi. orang-orang bilang kalau orang Madura 

sangat kolot dan Islam fanatik. Ya, dalam beberapa hal memang benar. Memang di sini 

pesantren dan kiai punya pengaruh yang kuat. Tapi masyarakat di sini punya toleransi yang 

sangat tinggi. Kalau kita tidak ikut campur urusan orang lain, mereka juga tidak akan ikut 

campur dalam urusan kita. orang-orang di sini tidak menghakimi orang lain hanya karena 

mereka waria. Mereka menilai orang lain berdasarkan apa yang kita capai dan apa yang 

kita perbuat. Kalau seorang waria kelakuannya baik, mereka tidak akan protes kalau dia 

berdandan dan pakai pakaian perempuan. Kalau waria menjadi pelacur di pinggir jalan, 

baru mereka akan menilai dia negatif. Bukan karena dia waria, tapi karena dia melacur.

Aku bekerja sebagai guru sekolah dasar di sini. Aku sudah menjalani semua proses 

sertifikasi guru. Dan aku juga sudah jadi pegawai negeri sipil permanen. Dari 300 guru 

di kecamatan ini, hanya 20 orang yang sudah tersertifikasi. Buatku ini suatu prestasilah. 

Proses sertifikasi itu bukan hanya ikut ujian, lalu selesai. Kita butuh pengakuan dari kepala 

sekolah dan majelis sekolah. Nah, dalam majelis sekolah itu sendiri juga ada perwakilan 

dari masyarakat. Aku tidak bisa tersertifikasi kalau tidak dapat dukungan dari masyarakat. 

Semua orang tahu, kalau aku waria. Tapi tidak ada yang menolak aku karena aku waria.

Saat mengajar di sekolah, aku pakai seragam guru laki-laki. Anak-anak di sekolah 

memanggil aku “Pak.” Aku tidak keberatan pakai baju seragam laki-laki, karena itu sudah 

aturan. Aku sudah siap menerima keadaan itu dan aku juga tidak mau mencari keributan. 

Aku sendiri tidak merasa harus menunjukkan identitas dengan pakai baju perempuan atau 

pakai make up. Semua orang di sini sudah tahu kalau aku waria. Semua sudah pernah 

lihat aku memakai baju perempuan, memakai make up. Paling guru-guru meledek baju 

yang aku pakai. Kadang mereka nggodain aku, bilang kalau aku kelihatan cantik. Aku 

nggak peduli. Aku anggap saja sebagai pujian.

Di kabupaten ini, tidak ada guru lain yang diketahui umum sebagai waria. Tapi ada 

banyak guru laki-laki yang agak keperempuan-perempuanan. Tidak seperti jadi polisi atau 

tentara, orang yang jadi guru biasanya lebih halus, perhatian. Itu kan, ciri-ciri feminin. 

orang-orang di sekitarku tidak suka menghakimi.

Aku juga punya salon kecantikan di kampung. Aku mulai usaha itu dua belas tahun yang 

lalu. Sekarang lumayan bagus usahaku. Salonku juga menawarkan jasa rias pengantin 

dan menyewakan baju pengantin. Jasa rias dan sewa baju pengantin untungnya sangat 

besar. Aku punya dua pegawai yang kerja full time. Mereka juga waria. Semua waria yang 

masih muda di kabupaten ini sering datang dan main di sini. Kadang ada yang suka tinggal 

di sini sampai larut malam. Ada juga beberapa yang sering menginap kalau mereka butuh 

tempat untuk tidur.

Beberapa waria di kampung masih sangat muda. Beberapa orang malahan masih 

umur empat belas atau lima belas tahun. Sebagian belum pernah sama sekali keluar 

dari kampung. Mereka tidak punya akses ke kelompok dukungan waria di kota. Mereka di 

sini datang untuk ngobrol dengan waria yang lebih tua. Buat mereka, kami di sini seperti 

kakak. Kami bisa memberi contoh yang baik untuk mereka. Mereka bisa lihat bahwa waria 

pun bisa sukses dan punya pekerjaan yang baik. Mereka sering membantu di salon ini. Ya, 

membantu beres-beres atau bersih-bersih. Kalau punya bakat, mereka bisa belajar cara 

memotong rambut. Jadi mereka punya keterampilan untuk mencari nafkah nantinya.

Aku terlibat dalam PErwAKoS (lembaga non-pemerintah yang memberikan bantuan 

untuk waria). Tugasku menyediakan jangkauan ke luar dan memberikan penyuluhan untuk 
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waria di Surabaya. Aku punya brosur dan kondom di salonku. Kalau aku tahu ada waria 

muda yang aktif berhubungan seks, aku pasti menyarankan agar mereka pakai kondom. 

Aku juga memberi peringatan tentang HIV/AIDS. Mungkin orang kaget dengar ada anak 

laki-laki umur empat belas atau lima belas yang saling berhubungan seks. Menurutku, 

kalau mereka berhubungan seks, lebih baik dilakukan dengan cara yang aman. Kita kan 

tidak bisa tutup mata, pura-pura itu tidak ada. 

Ya, memang benar banyak waria yang nongkrong di jalan-jalan, mencari pasangan 

untuk berhubungan seks. Kadang mereka juga mencari uang dengan jalan itu. Tapi ini 

tidak selalu soal uang. waria turun ke jalan untuk bergaul dengan waria lain. Mereka di 

situ untuk tampil dan bergaul dengan waria lainnya. Kita berusaha tampil secantik dan 

seseksi mungkin. Itu salah satu bagian dari mengakui diri sebagai waria. Tentu saja waria 

nggak bisa menggoda laki-laki di depan umum kalau mereka di desa. Di kota, ada daerah-

daerah tertentu di mana hal itu sudah biasa. Di Surabaya sendiri ada daerah-daerah yang 

toleransinya tinggi, seperti di Jalan Irian Barat. Kalau di situ, waria jarang diusir oleh polisi 

atau satpam.

Ada lagi tempat lain yang biasa dipakai oleh waria untuk bersosialisasi dan beraksi di 

depan umum. Kontes Miss Putri waria adalah sebuah wadah di mana waria bisa berdandan 

dan mengekspresikan diri. Kontes itu membantu mengubah pandangan orang-orang 

terhadap waria. Kontes itu pun mengubah pandangan kami terhadap diri sendiri. Kami 

ingin memberikan gambaran kepada orang lain, bahwa waria itu tidak selamanya kelas 

rendahan. Aku sendiri ikut dalam panitia yang menyeleksi peserta untuk kontes di Jawa 

Timur. Aku ajak beberapa waria muda dari salonku melihat acaranya. Di acara itu mereka 

bisa melihat waria-waria berprestasi. Kan bisa jadi contoh yang bagus untuk mereka.

Halaman sebelah
mbak sofa mengenakan pakaian waria yang biasanya 
ia pakai saat ada acara khusus, atau saat “bergaul.”

Bawah
sofa mengajar sebagai guru yang tersertifikasi di 
sebuah sekolah dasar di bangkalan, madura. di foto ini 
terlihat sofa sedang mengajar olahraga di dalam kelas.
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reza

“aku dipukuli dan dimaki oleh bapakku. aku 
disuruh bertingkah seperti anak laki-laki 
normal. aku bilang aku tidak bisa. bukannya aku 
mau jadi seperti ini. Tapi, aku memang begini, 
tidak ada pilihan lain.”

Halaman sebelah
reza membelakangi salon agung, milik seorang waria 
lain yang merupakan teman dan guru yang melatihnya 
potong rambut dan keahlian lainnya.

Dari dulu, sejak aku SD, aku suka bermain dengan anak-anak cewek. Tapi aku belum sadar 
kalau aku beda sampai aku sekolah SMP. waktu aku umur tiga belas, kakak kelasku di 
sekolah mengajak aku ke toilet. Dia bilang kalau aku bukan cowok. Katanya aku cantik dan 
lembut seperti perempuan. Lalu aku dicium dan diraba-raba. Akhirnya aku jadi pacarnya. 
Dia yang menjaga dan melindungiku di sekolah. Dia juga memastikan agar anak laki-laki 
lain di sekolah tidak mengganggu aku.

rambutku kubiarkan tambah panjang. Alisku kucukur. Aku mulai pakai make up. Tentu 
saja keluargaku kaget. Mereka tidak mengerti apa yang kualami. Ibuku tidak mau bicara 
sama aku. Begitu juga kakak perempuan dan kakak laki-lakiku. Aku dipukuli dan dimaki 
oleh bapakku. Aku disuruh bertingkah seperti anak laki-laki normal. Aku bilang aku tidak 
bisa. Bukannya aku mau jadi seperti ini. Tapi, aku memang begini, tidak ada pilihan lain.

Aku terus-terusan dipukuli dan dimaki oleh Bapak dan kakak laki-lakiku. Aku merasa 
tidak mungkin terus tinggal di rumah. Aku juga tidak bisa lagi mengikuti pelajaran di 
sekolah. Akhirnya aku putus sekolah sebelum lulus SMP. orangtua mengirim aku ke 
pesantren. Mungkin mereka berpikir kalau pelajaran Agama bisa membuatku normal 
lagi. Tapi tidak berhasil. Anak-anak di pesantren tahu keadaanku. Mereka malah 
memperlakukanku seperti anak perempuan.

Keluargaku menolak keadaanku yang sebenarnya. Aku ingat, suatu hari aku dan 
Ibuku pergi ke pasar. Kami lihat ada waria tua jelek, tetek-nya besar, sedang mengemis. 
Ibuku lalu bilang kalau nanti aku akan jadi seperti waria itu. Ibu pikir, waria semuanya 
pengemis dan pelacur.

Aku lari dari rumah. Aku ketemu dan berteman dengan Agung. Awalnya aku hanya 
suka main di salonnya. Dia peduli sama aku. Kadang aku ikut membantu di salon. 
Pelan-pelan aku belajar untuk merias pengantin dan belajar memotong rambut. Lalu 
aku mulai dapat tawaran merias pengantin. Dari situ, aku mulai bekerja dan punya 
pendapatan yang cukup.

Keluargaku kaget waktu tahu jumlah penghasilanku. Pandangan mereka terhadapku 
berubah. Lalu aku kembali tinggal bersama keluargaku. Aku memang belum punya 
salon sendiri tapi aku sering dapat tawaran merias pengantin dan merias orang pesta. 
Sekarang penghasilanku lebih banyak dari Kakakku. Aku membantu orangtua membayar 
biaya sekolah Adikku. Aku bangga bisa membantu keluargaku. Sekarang mereka 
menghormatiku.



149Mereka Yang Tak Terlihat



Mereka Yang Tak Terlihat150

susanto

“saya sudah tua dan botak sekarang. dulu saya 
cantik. Waktu saya masih muda, semua orang 
mau sama saya. Laki-laki sejati mau sama 
saya, perempuan yang masih muda suka sama 
saya, perempuan yang sudah punya suami suka 
sama saya, laki-laki homo seks juga mau sama 
saya.”

irama budaya, teater yang berlokasi di gedung reyot di 
samping sebuah sungai yang sangat tercemar, dekat 
stasiun bus utama surabaya.  

Dari dulu saya tahu kalau saya ini perempuan, tapi saya ndak pernah berdandan seperti 
perempuan sebelum jadi pemain ludruk. Itu tahun 1997, ketika saya umur 55 tahun. 
Sebelum itu, saya selalu memakai baju laki-laki. Dulu saya langsing dan cantik, tapi saya 
selalu memakai baju laki-laki. zaman saya masih muda, saya ndak mungkin berdandan 
dan pakai baju perempuan di depan umum. orang-orang tidak mungkin tinggal diam kalau 
lihat laki-laki pakai baju perempuan.

waktu saya masih kecil, saya tinggal di pesantren. Tidak ada anak perempuan di  
pesantren. Saya anak yang paling terkenal di asrama. Kadang dalam satu malam, saya 
bisa tidur dengan empat anak. Kalau sudah selesai dengan satu anak, saya pindah ke 
tempat tidur anak yang lain.

Saya sudah pernah menikah enam kali. Saya bukan orang Muslim yang baik, tapi ya 
saya masih Muslim. Sebagai laki-laki, saya harusnya menikah lalu punya anak. Saya tidak 
pernah punya anak. Pernikahan-pernikahan saya tidak pernah tahan lama. Saya merasa 
ndak nyaman jadi suami, punya istri.

Sekarang saya umur 67 tahun. Laki-laki  masih mau tidur sama saya. Saya dapat uang 
dari mereka. Tapi saya ndak turun ke jalan lagi untuk cari laki-laki. Biasaya penonton yang 
mencari saya ke belakang panggung. Mereka kan lihat waktu kami tampil, pakai make up. 
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Saya masih kelihatan cantik kalo berdandan.
Saya punya pacar, masih muda. umurnya tujuh belas tahun. Dia ganteng dan gagah. 

Kalau sama saya, dia lebih senang jadi cewek-nya. Saya yang lebih aktif. waria tidak 
selalu jadi yang pasif. Beberapa laki-laki yang datang ke saya juga suka minta saya jadi 
yang lebih aktif.

Saya masih tahu cara-cara menarik minat lelaki. Saya pakai susuk. Sekitar tahun 
1970-an saya pergi ke dukun di Banyuwangi. Dia taruh jarum emas di bawah kulit saya, 
di pundak, di siku, dan di pinggang. Dia juga taruh intan di bawah kulit wajah. Jarum 
dan intan bikin laki-laki suka sama saya. Make up saya juga diberi mantra. orang lain 
ndak ada yang boleh pakai make up saya. Saya tidak pernah operasi. Kalau di panggung, 
saya pakai kutang yang ada isinya. Itu saja sudah cukup. Menjadi waria adalah sesuatu 
yang keluar dari dalam. Kalau kita punya jiwa perempuan, kita akan terlihat seperti 
perempuan cantik waktu tampil di atas panggung. Penampilan kita di luar panggung 
seperti apa, tidak masalah.

sebagaimana pemain lainnya, waria susanto tinggal 
di dalam teater di sebuah tempat sempit di bawah 
panggung. Pemain lain yang dimainkan pria tulen 
biasanya tinggal di tempat lain dengan keluarga mereka.
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Saya sudah tampil di panggung sejak saya umur empat belas tahun. Dari dulu, saya 
sudah membiayai hidup saya sendiri. Saya pernah jadi penyanyi dangdut selama 
beberapa tahun. Lalu saya bergabung dalam kelompok ludruk. waktu tahun 1970-an 
sampai 1980-an peran perempuan di ludruk semua diperankan oleh waria. Laki-laki 
memainkan peran laki-laki, waria memerankan peran perempuan. Sekarang biasanya 
peran perempuan dimainkan oleh perempuan asli. Di televisi dan radio, peran perempuan 
selalu dimainkan oleh perempuan. waria tidak pernah dipakai untuk peran perempuan 
di televisi atau radio.

Kelompok Irama Budaya satu-satunya kelompok ludruk yang masih memakai pemeran 
waria. Ada enam belas waria dan sepuluh laki-laki dalam kelompok ini. Pertunjukan 
hanya akan berlangsung kalau penontonnya cukup banyak. Biasanya kami tampil hari 
Sabtu malam. Biasanya kalau malam Minggu yang datang bisa sampai beberapa ratus 
orang, tapi kemarin tidak seperti biasanya. Tiap tiket harganya rp5.000,00. Masing-masing 
pemeran dapat rp10.000,00 sekali tampil. Kami dapat makan sekali sehari. Jadi kami, ya, 
butuh mencari tambahan pemasukan.

Saya ini primadona di sini. Saya yang paling terkenal. Kalau malam Minggu, paling ndak 
ada tiga penggemar tetap yang minta ketemu sama saya. Mereka tidak saya bolehkan 

ani

 “saya ini primadona di sini. saya yang paling 
terkenal. Kalau malam minggu paling ndak 
ada tiga penggemar tetap yang minta ketemu 
sama saya. mereka tidak saya bolehkan 
menginap. Paling saya hanya satu jam saja 
sama mereka masing-masing.”
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menginap. Paling saya hanya satu jam saja sama mereka masing-masing. Mereka semua 
ngasih saya uang. Saya sering dipanggil untuk tampil di acara kawinan atau sunatan. 
Paling sedikit saya minta rp150.000,00 untuk acara-acara seperti itu. Bulan ini, saya 
tampil di enam acara kawinan. Ya, dengan penghasilan tambahan itu, saya dapat cukup 
uang untuk hidup sehari-hari.

Saya tinggal di teater ini. waria di kelompok ludruk memang tinggal di bawah 
panggung. Tempatnya sempit dan panas, tapi ya, yang penting ada tempat untuk tidur. 
Kalau anggota yang laki-laki sebagian besar sudah menikah. Mereka tinggal di rumah 
dengan keluarga. Hanya waria yang tidur di bawah panggung. Pacar saya yang tetap juga 
tampil di sini. Dia sudah punya istri. Saya tidak pernah minta uang sama dia. Kadang 
malah dia yang saya beri uang. Keuangannya susah karena dia punya anak istri. Istrinya 
ndak cemburu, kok. Hubungan saya dengan istrinya baik-baik saja. Dia tahu kalau saya 
ikut membantu keluarganya.

umur saya sekarang 49 tahun. Kadang saya berharap jalan hidup saya lain. Kalau saja 
dulu saya tetap sekolah, kalau saja saya jadi pegawai negeri sipil, saya sudah bisa dapat 
uang pensiun sekarang. Saya kadang mikir, kenapa Tuhan tidak membuat saya jadi laki-
laki sejati atau perempuan sejati. Bukannya waria. Nanti kalau sudah tua, saya berharap 
bisa punya usaha sendiri. Mungkin saya mau buka usaha menjahit. Tapi, kalau yang 
namanya seniman, ya susah meninggalkan dunia seni. uangnya memang tidak banyak, 
tapi kami di sini merasa ini rumah kami. waria di teater ini sudah jadi keluarga buat saya. 
rasanya saya ndak tega meninggalkan mereka.

ani sedang memakai make up sebelum pertunjukan. 
sebagai primadona di grup itu, ia memiliki ruang ganti 
yang paling bagus.
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irma soebachi

“Kalau waria punya ketrampilan yang bisa 

dipakai untuk bekerja, kemungkinan mereka 

untuk menjadi pekerja seks menjadi lebih kecil. 

dengan begitu, kan risiko mereka terkena HiV/

aids jadi lebih rendah. menurut saya, kedua 

masalah itu tidak bisa dipisahkan.”

Banyak diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh waria. Tapi, memang ada 

beberapa bidang pekerjaan yang lebih mudah dimasuki oleh waria. Salah satunya adalah 

bidang kecantikan.

Tahun 1983, saya lulus dari sekolah keguruan SD. waktu itu, untuk mengajar SD, cukup 

dengan punya ijazah SPG. Awalnya saya bekerja hanya sebagai guru temporer. Saya 

senang mengajar dan hubungan saya dengan murid-murid cukup baik. Tapi saya punya 

masalah dengan sekolah itu, terutama dengan Kepala Sekolah. Saya tidak pakai baju 

perempuan, tapi rambut saya panjang. Saya pakai baju warna-warna terang yang agak 

feminin. waktu sedang ada penilaian untuk calon PNS, Kepala Sekolah memanggil saya. 

Katanya dia, mendapat keluhan dari orangtua murid. Katanya, mereka khawatir kalau saya 

akan memberi pengaruh buruk bagi anak-anak mereka. Kepala Sekolah meminta saya 

untuk mengubah penampilan saya, memotong rambut, kalau saya mau tetap jadi PNS. 

Dia minta agar rambut saya dipotong pendek, cepak, seperti rambut tentara! Kenapa saya 

harus diperlakukan berbeda? Dia tidak pernah menyuruh guru-guru lain yang laki-laki 

untuk potong rambut. Kenapa hanya saya yang harus potong rambut seperti itu? Dari situ 

saya memutuskan, saya tidak mau menjadi guru.

Saya mulai bekerja di persatuan waria Surabaya PErwAKoS pada tahun 1990. Awalnya 

saya jadi relawan. Setelah itu, baru saya dapat gaji. Saat ini, kami berkonsentrasi untuk 

pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Dulu, pernah ada program pengembangan 

keterampilan untuk waria supaya mereka bisa mencari nafkah. Mereka dilatih ketrampilan 

salon dan kecantikan, memasak, dan menjahit. waria selalu diterima di bidang kecantikan, 

jadi program pelatihan ketrampilan di bidang itu selalu sukses. Menurut saya, penting 

untuk mengajarkan sesuatu yang bisa digunakan waria untuk bekerja dan mencari nafkah. 

Itu salah satu cara untuk meningkatkan status mereka di masyarakat. Dengan begitu, 

mereka bisa lebih diterima. Sekarang ini susah mendapatkan dana untuk menjalankan 

program selain program HIV/AIDS. Sayang sekali kan? Padahal sebenarnya kedua 

masalah itu saling berkaitan satu sama lain. Kalau waria punya ketrampilan yang bisa 

dipakai untuk bekerja, kemungkinan mereka untuk menjadi pekerja seks menjadi lebih 

kecil. Dengan begitu, kan risiko mereka terkena HIV/AIDS jadi lebih rendah. Menurut saya, 

kedua masalah itu tidak bisa dipisahkan.
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12
Singkawang, Kalimantan Barat

PeKerJa seKs: Cari duiT 

Perempuan bekerja dalam industri seks 
karena satu alasan: mencari nafkah. dengan 
tidak adanya program jaminan kesejahteraan 
sosial, sebagian perempuan indonesia melihat 
industri seks sebagai salah satu jalan keluar 
dari kemiskinan, pengangguran, pernikahan 
yang gagal, dan tuntutan rumah tangga. 

Singkawang adalah sebuah kota kecil yang terletak di Kalimantan Barat. Dengan 
banyaknya hutan, perkebunan kelapa, dan kelapa sawit, Kalimantan Barat yang jarang 
penduduknya ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang yang ingin mencari 
pekerjaan. Selain warga asli Dayak, banyak orang Melayu, Madura, Bugis, dan Jawa yang 
tinggal di daerah tersebut. Dahulu banyak kuli yang didatangkan dari Cina untuk bekerja di 
perkebunan. Keturunan mereka saat ini masih tetap tinggal di seluruh penjuru daerah dan 
mencari nafkah dengan bertani, berdagang, dan menjadi buruh. Di Singkawang kelompok 
keturunan Cina ini merupakan salah satu kelompok etnis terbesar yang membentuk 
hampir 45% dari populasi di Singkawang. 

Di Singkawang terdapat industri seks lokal yang tergolong besar. Banyak perempuan 
pekerja seks yang bekerja di warung kopi. Para pelanggan yang datang ke warung kopi 
ini biasanya membayar harga kopi dan bir yang lebih mahal. Selama mereka minum, para 
perempuan akan duduk dan menemani mereka. Banyak dari perempuan tersebut yang 
bersedia dibayar untuk berhubungan seks short time dengan para pelanggan di hotel 
sekitar warung kopi itu. Selain itu, terdapat pula kompleks pelacuran yang ada di dalam 
dan sekitar kota Singkawang. Banyak perempuan yang menjajakan seks di jalanan dan di 
pasar. Banyak juga pekerja seks yang dapat dihubungi langsung melalui telepon genggam 
mereka ataupun melalui perantara. Para perempuan yang bekerja di tempat-tempat 
tersebut datang dari  berbagai penjuru daerah di Singkawang, dan juga dari daerah-daerah 
lain, seperti daerah tertentu di Pulau Jawa.

Sejumlah besar perempuan dari daerah Singkawang bekerja sebagai pekerja kontrak, 
biasanya sebagai pembantu rumah tangga. Kebanyakan dari mereka bekerja di Timur 
Tengah, atau Singapura dan Malaysia. Beberapa dari mereka bekerja dengan izin kerja 
yang diurus oleh agen. Banyak juga yang bekerja secara illegal di wilayah Malaysia 
yang berbatasan dengan Kalimantan. Banyak dari mereka yang berhasil dan memiliki 
pendapatan yang lebih besar daripada di Indonesia. Namun para perempuan pekerja ini 
rentan terhadap berbagai bentuk penganiayaan karena hampir tidak adanya perlindungan 
hukum bagi mereka. Banyak pekerja perempuan di luar negeri yang diperkosa, dianiaya, 
dan dipukuli.

Mungkin memang benar sejumlah perempuan Indonesia terpaksa bekerja dalam 
industri seks, baik di Singkawang maupun di daerah lain di Indonesia dan luar negeri. 
Mudah sekali menyamaartikan istilah ’trafficking’ dan ’pekerja seks’, seolah keduanya 
adalah satu hal yang sama. Masyarakat mempunyai pandangan yang negatif terhadap 
pekerja seks. Mereka yang menganggap pekerja seks sebagai suatu hal yang negatif dan 
tidak memilih untuk menilai para perempuan yang terlibat di dalamnya sebagai pribadi-
pribadi yang tidak bermoral, mungkin akan melihat para pekerja tersebut sebagai 
korban yang tidak bersalah. Salah satu cara untuk melihat mereka sebagai korban yang 
tidak bersalah adalah dengan percaya bahwa mereka dipaksa terjun ke dunia itu, bukan 
karena kemauan mereka sendiri. Dengan demikian, media dan para aktivis anti pekerja 
seks sering kali lebih memperhatikan kasus-kasus di mana para perempuan mengakui 
bahwa mereka terjun ke dalam industri seks karena terpaksa dan bukan karena kemauan 
mereka sendiri. 

Tidak ada satu pun perempuan pekerja seks di Singkawang yang diwawancarai untuk 
profil buku ini mengaku bahwa mereka bekerja di bawah tekanan. Namun, ini bukan 
berarti mereka menikmati pekerjaan mereka dan senang dengan keadaan mereka saat ini. 
Hampir semua yang diwawancarai membicarakan tentang bahaya penyakit dan kesulitan 
yang mereka alami ketika berhadapan dengan pelanggan yang bermasalah. Beberapa 
dari mereka berbohong kepada keluarga dan kerabat serta bekerja jauh dari tempat 
asal mereka karena menjadi pekerja seks merupakan suatu aib bagi mereka. Banyak 
yang menjadi pekerja seks karena penganiayaan yang pernah mereka alami di masa 
kecil, terutama dari anggota keluarga mereka sendiri. Sebagian lain pernah mengalami 
kegagalan dalam perkawinan yang berujung pada perceraian lalu menjanda. Hampir 
semua memiliki anak yang harus mereka biayai sendiri tanpa ada bantuan dari pasangan 
hidup mereka. Sebagian besar mempunyai harapan untuk menikah dan mendirikan usaha 
sendiri, seperti berdagang atau membuka warung. Di balik ketidakpuasan dan kejengahan 
mereka bekerja sebagai pekerja seks, mereka semua bekerja tanpa paksaan.

Para perempuan yang kisahnya ditulis dalam profil berikut bekerja dalam industri seks 
karena satu alasan: mencari nafkah. Dengan tidak adanya program jaminan kesejahteraan 
sosial, sebagian perempuan Indonesia melihat industri seks sebagai salah satu jalan 
keluar dari kemiskinan, pengangguran, pernikahan yang gagal, dan tuntutan rumah 
tangga. Di kompleks pelacuran Jalan Happy di Singkawang, perempuan pekerja seks 
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mendapat upah rp40.000,00 atau sekitar empat dollar Amerika untuk berhubungan seks 
selama 15 menit di bilik kecil yang ada di belakang hotel. Bagi mereka yang hidup dengan 
upah minimum, jumlah tersebut akan terdengar sangat kecil. Memang, jumlah tersebut 
tidak banyak, hanya sedikit lebih mahal dari harga sebotol bir. Namun, jumlah tersebut 
sebenarnya adalah dua kali lipat dari upah minimum harian di wilayah tersebut. Secara 
umum, dapat dikatakan bayaran yang didapat oleh pekerja seks lebih besar dibanding 
bayaran yang didapat oleh perempuan muda berpendidikan rendah lain yang bekerja di 
sektor pekerjaan lainnya.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh organisasi Buruh Internasional (ILo, 
International Labor organization), terdapat 140.000 sampai 230.000 orang perempuan di 
Indonesia yang bekerja dalam industri seks. Industri seks menyumbangkan 0,8% sampai 
2,4% bagi Produk Domestik Bruto di Indonesia.

Menjajakan seks secara teknis bukanlan tindakan kriminal, walaupun meminta uang, 
pemucikarian, dan menjadi perantara termasuk ilegal. Kompleks-kompleks pelacuran 
seperti yang terdapat di Jalan Happy di Singkawang kadang diizinkan dan diatur oleh 
pejabat wilayah setempat. Sering kali kompleks pelacuran tersebut diperbolehkan dengan 
alasan bahwa tujuan dari adanya tempat tersebut adalah untuk memfasilitasi proses 
rehabilitasi para pekerja seks melalui wajib belajar, pelatihan kecakapan serta bimbingan 
mental dan sosial. 

Sejumlah besar pekerja seks berasal dari beberapa lokasi dan wilayah tertentu. 
Beberapa di antaranya adalah desa-desa tertentu di Indramayu, Jawa Barat, dan wonogiri 
di Jawa Tengah. Seperti yang diutarakan oleh Hanna Papanek, seorang antropolog, 
tingginya tingkat spesialisasi wilayah dalam lapangan kerja yang mudah dimasuki 
seseorang, seperti prostitusi, dapat dijelaskan dengan penalaran sebagai berikut: “pilihan 
diberikan oleh seseorang yang sudah bekerja atau menduduki suatu jabatan tertentu untuk 
memberikan pekerjaan kepada kerabat, teman atau orang lain yang berasal dari kelompok 
yang sama; informasi diberikan kepada pendatang baru dari kenalan yang sudah lebih 
mapan; dan perasaan lebih tenang saat mengalokasikan pekerjaan atau wilayah teritorial 
dalam sebuah kelompok dengan latar belakang yang sama.”

sebuah kampung lokalisasi WTs... Lima sampai sepuluh 
perempuan bekerja di setiap “rumah.” Kebanyakan di 
antara mereka janda atau orang tua tunggal. 
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u’un

“sebagian besar laki-laki pakai kondom. Kami 
suruh mereka pakai kondom. Kami punya 
peraturan ’tiada seks tanpa kondom’.”

Saya kerja di salah satu “rumah” di Jalan Happy. Ada enam atau delapan cewek di rumah 
tempat saya kerja. Tugas kami duduk dan menemani laki-laki yang sedang minum. Kalau 
mereka mau, mereka bisa membawa kami ke kamar di belakang. Mereka bayar rp35.000,00 
untuk sebotol bir. Bos saya dapat untung rp17.000,00 per botol. Kami tidak dapat bagian 
dari situ. Kami hanya dapat bayaran kalau ada yang membawa kami ke kamar. Biasanya 
tidak makan waktu lama, hanya sepuluh sampai lima belas menit. Pelanggan membayar 
kami rp50.000,00. Dari situ kami harus memberi rp10.000,00 kepada bos. Kalau kami 
memakan waktu lebih, kami harus bayar kamar dua kali lipat. Bos kami dapat untung 
lebih dari jualan bir, dibandingkan dengan yang dia dapat dari cewek-cewek di sini. Cewek-
cewek ada di sini supaya laki-laki yang datang mau minum. Kadang bos suka marah kalau 
mereka tidak minum.

Saya mulai kerja di sini setelah saya bercerai. Saya nikah waktu umur saya lima belas 
tahun. Saya bertahan dengan suami saya selama tujuh tahun. waktu saya sama suami, 
saya bekerja sebagai tukang masak di Jakarta. Saya minta cerai karena dia tidak mau 
kerja. Dia pincang. waktu kecil dia kena polio, jadi kakinya cacat. Tapi, sebenarnya dia bisa 
saja kerja kalau dia mau. Dia bisa buka warung. Tapi, dia malah hanya mengasihani diri 
sendiri. Dia mau saya melayani dia dan mengerjakan semuanya buat dia. 

Saya sudah tahu apa yang akan saya kerjakan sebelum saya datang ke sini. Saya datang 
bersama teman saya dari kampung saya di Jawa Barat. Dia sudah pernah bekerja di 
sini sebelumnya. waktu dia pulang kampung, dia mengajak saya untuk ikut dengan dia. 
Banyak cewek dari kampung saya yang kerja seperti ini. Mami rumah ini juga asalnya dari 
desa saya. Semua cewek di rumah ini asalnya dari desa saya. Keluarga saya juga tahu 
apa pekerjaan saya. Mereka tidak memaksa saya untuk ke sini. Kadang mereka telepon, 
minta dikirimi uang. Mereka tidak memaksa. Saya kirim uang karena saya mau membantu 
mereka. Keluarga saya senang saya kerja di Kalimantan, jauh dari rumah. Cewek di 
kampung saya tidak ada yang jadi pekerja seks di Jawa Barat. Malu kalau dilihat orang 
yang kami kenal. Tapi, kadang saya bertemu banyak cewek lain yang kerja seperti saya 
saat saya pulang kampung untuk Idul Fitri.

Kadang laki-laki yang datang menyebalkan dan susah ditangani. Kalau mereka tidak 
puas dengan pelayanan kita, mereka tidak mau bayar. Tadi malam ada masalah. Ada 
beberapa orang yang datang. Mereka sedang mabuk dan susah ditangani. Salah seorang 
dari mereka membawa cewek ke kamar, tapi dia tidak bisa “keluar.” Setelah lima belas 
menit si Cewek bilang sama dia kalau waktunya sudah habis. Laki-laki itu marah dan 
mulai memaki-maki Si Cewek. Dia bilang dia tidak mau bayar. Si Cewek bilang bahwa dia 
tetap harus bayar dan bukan salahnya kalau laki-laki itu tidak bisa “keluar”. Suami Si Bos 
terpaksa harus turun tangan. Dia orang Bugis dari Singkawang. Dia paksa laki-laki itu 
untuk bayar. untung si Bos ada di situ. Kalau ada pelanggan yang pergi tanpa bayar, cewek 
yang duduk sama dia yang harus tanggung jawab.

Tidak semua laki-laki sulit ditangani. Biasanya yang masih muda lebih sulit daripada 
yang tua. Anak-anak muda sering datang bergerombol. Mereka hanya nongkrong tapi tidak 
beli banyak. Mereka mau duduk di dekat kita supaya bisa pegang-pegang. Tapi mereka 
tidak mau bayar kita untuk masuk ke kamar. Laki-laki yang lebih tua biasanya sudah tahu 
apa yang mereka mau. Mereka datang, pilih salah satu cewek, dan langsung mengajak ke 
kamar. Paling menyebalkan kalau ada yang buang-buang waktu. Kalau ada laki-laki yang 
duduk di dekat kita, tidak ada orang lain yang akan mendekat. Kita kan tidak bisa buang-
buang waktu sama orang yang tidak mau masuk kamar.

Sebagian besar laki-laki pakai kondom. Kami suruh mereka pakai kondom. Kami punya 
peraturan ’tiada seks tanpa kondom’. Dinas Kesehatan menyediakan kondom gratis untuk 
perempuan yang kerja di kompleks pelacuran. Merek kondomnya Keluarga Berencana 
(KB). Kondom merek KB kurang bagus, tapi ya lumayanlah. Kondomnya mudah sobek. 
Kalau mau benar-benar aman harus pakai dua. Kadang laki-laki suka mengeluh kalau 
harus pakai kondom. Alasannya, tidak terasa. Saya bilang sama mereka, kalau kena AIDS 
bisa menderita seumur hidup cuma karena terasa lebih enak tidak pakai kondom. Kadang 
mereka mengeluh, tapi kami tidak melayani mereka yang tidak pakai kondom.
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Saya lega kalau dari awal mereka tanya, ”Mbak, ada kondom, nggak?” Berarti saya tidak 
harus susah payah menyuruh mereka pakai kondom. 

Saya tahu semua tentang HIV dan AIDS. Saya tahu penyakit itu menular melalui 
pertukaran cairan tubuh, seperti sperma dan darah. Saya tahu penyakit itu bisa menular 
melalui hubungan seks yang tidak aman atau dengan bertukar jarum suntik atau transfusi 
darah. Saya tahu itu bisa dicegah dengan memakai kondom. Saya juga tahu kalau anal 
seks itu sangat berisiko. Yang paling bahaya adalah bertukar jarum suntik. 

Saya ikut pelatihan selama lima hari di Hotel Mitra Tanjung. Saya belajar banyak tentang 
HIV dan AIDS dalam pelatihan itu. Di kelas pelatihan itu, ada lima belas orang: lima pekerja 
seks, lima waria, dan lima pengguna narkoba suntik. Sebelum ikut pelatihan, saya pernah 
dengar tentang AIDS, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya tidak tahu bagaimana 
menularnya. Saya pernah lihat beberapa poster yang isinya peringatan tentang HIV/AIDS, 
tapi saya tidak mengerti maksudnya. Dalam pelatihan itu, sang instruktur memberitahu 
tentang semua risikonya. Mereka memperlihatkan bagaimana cara memakaikan kondom 
yang benar. Mereka tanya bagaimana cara kami menghadapi pelanggan yang sulit dan 
kami berdiskusi tentang itu.

Pelatihan itu tujuannya melatih peserta untuk menjadi petugas penjangkau masyarakat. 
Setelah pelatihan selesai, masing-masing dari kami harus berjanji membawa teman kami 
ke Puskesmas untuk dites dan disuluh. Masing-masing diberi target. Saya harus membawa 
sembilan orang tiap bulan untuk dites dan disuluh. Kalau saya tidak bawa sembilan orang, 
bulan depannya saya harus menambah satu orang lagi. Saya dibayar rp300.000,00 tiap 
bulan, lalu diberi uang jalan juga. Saya atur waktu agar cewek-cewek ini bisa datang ke 
klinik bersama-sama. Saya sewa mobil untuk mengangkut mereka semua. uang jalan 
yang saya dapat cukup untuk membayar sewa mobil. Beberapa orang kadang gugup kalau 
harus datang ke klinik sendirian untuk pertama kali. Mereka tidak tahu tempatnya di mana 
dan bagaimana caranya ke sana.

Klinik mulai mendorong saya untuk mulai bekerja sebagai penyuluh. Ada jabatan yang 
tanggung jawabnya lebih dari sekedar petugas penjangkau masyarakat. Penyuluh biasa 
dapat rp500.000,00 per bulan. Saya masih ragu-ragu. Kalau jadi penyuluh berarti saya 
harus berhadapan dengan perempuan yang positif HIV dan menyuruh mereka minum 
obat dan memberi nasihat kepada mereka. Menurut saya, yang lebih cocok jadi penyuluh 
adalah perempuan yang positif HIV karena dia lebih tahu tentang obat-obatan dan lainnya. 
Saya tahu sedikit, tapi tidak sebanyak orang yang pernah mengalaminya sendiri.

Beberapa teman saya juga ikut pelatihan yang sama. Tapi mereka tidak menaati 
komitmen untuk membawa pekerja seks lain ke klinik. Mereka berhenti dan tidak ikut lagi. 
Kebanyakan mereka berhenti karena menurut mereka teman-teman mereka tidak mau 
datang dan ikut penyuluhan, atau mereka sudah pernah ikut sebelumnya. Kalau ada yang 
bertahan selama beberapa bulan, lama-kelamaan dia jadi lebih percaya diri. Dia jadi bisa 
mengajak teman-temannya dengan lebih baik. Mereka yang bertahan selama beberapa 
bulan biasanya melanjutkan bekerja sebagai petugas penjangkau masyarakat.

Lebih mudah untuk ketemu dan bicara dengan pekerja di sini dibandingkan dengan 
orang lain dari luar. Sebagian besar orang yang saya bawa berasal dari kompleks di Jalan 
Happy. Saya tidak terlalu kenal dengan mereka yang bekerja di jalanan. Tapi kalau ada 
cewek yang kerja di jalanan dan jadi petugas penjangkau masyarakat, dia pasti kenal 
dengan cewek-cewek lain yang kerja di sana. Tidak sulit mencari pekerja seks. 
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ninot

“saya tidak peduli kalau ada yang bilang saya 
pelacur, atau apalah. saya juga tidak peduli 
kalau perempuan lain benci sama saya karena 
saya mengambil uang dari suami-suami 
mereka. saya hanya takut kalau anak-anak 
saya tahu apa pekerjaan saya. saya takut 
anak-anak dipermalukan karena saya.”

Saya menghasilkan lebih banyak uang dengan kerja di ‘rumah’ daripada pekerjaan 
lainnya, makanya saya kerja di sini. Saya kerja di sini supaya bisa membiayai anak-anak 
saya. waktu suami saya meninggal, saya sudah pernah mempertimbangkan pekerjaan 
lain. Dulu, saya pikir saya bisa jadi tukang cuci. Saya bisa kasih harga rp300.000,00 untuk 
cucian dari satu rumah. Saya bisa ambil cucian dari tiga rumah. Kalau dijumlahkan bisa 
jadi rp900.000,00 per bulannya. Memang lumayan, tapi tidak sebanyak yang saya dapat 
kalau saya jadi pekerja seks.

Saya tidak tahu pasti pendapatan saya tiap bulannya. Kadang satu bulan bisa lebih dari 
bulan sebelumnya. Bulan ini agak sepi karena ramadhan. Polisi menyuruh ’rumah’ tutup 
pas tengah malam. Kalau bulan-bulan biasa, kita bisa buka sampai subuh. Tapi saya masih 
punya pelanggan tetap. Saya bisa kirim rp750.000,00 untuk biaya sekolah TK anak saya, 
kira-kira dua minggu lalu. Saya juga bayar rp600.000,00 untuk cicilan motor. Dan saya 
juga bisa kirim beberapa ratus ribu rupiah buat Ibu saya untuk keperluan sehari-hari. Saya 
masih punya cukup uang untuk dikirim ke rumah dan beli hadiah untuk anak saya saat Idul 
Fitri nanti. Saya kirim uang untuk anak saya paling tidak seminggu sekali.

Saya nggak mengejar pelanggan yang datang ke “rumah,” seperti beberapa orang di 
sini. Kalau saya tidak suka penampilannya, tidak saya layani. Saya pilih pelanggan yang 
menurut saya baik dan tidak pelit. Saya beri dia pelayanan yang terbaik supaya dia kembali 
lagi. Beberapa pekerja di sini sikapnya manis kalau sedang bicara dengan pelanggan di 
luar kamar. Nanti kalau sudah masuk kamar mereka menyuruh pelanggan untuk buru-
buru. Beberapa malah ada yang tidak mau melepas kutangnya. Kata mereka, ini bukan 
bagian yang kamu cari, yang kamu mau ada di bawah.  Kalau ada pelanggan yang mau 
melepas kutang saya dan memegang tetek saya, tidak saya kenakan biaya tambahan. Saya 
hanya bilang, kalau dia baik sama saya, saya juga akan baik sama dia. Kalau ada yang 
minta, saya bisa duduk dan ngobrol sama dia setelah kita selesai. Terserah mereka saja, 
berapa tip yang mau mereka kasih.

Saya dapat uang lebih banyak kalau memilih pelanggan saya dengan hati-hati, daripada 
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asal melayani siapa saja yang datang. Beberapa minggu lalu, saya butuh uang untuk bayar 
cicilan motor. Saya telepon salah satu pelanggan tetap saya. Saya bilang saya kangen sama 
dia. Dia datang dan memberi saya uang. Kadang dia datang dan memberi saya uang tanpa 
harus berhubungan seks dulu. Hanya duduk dan ngobrol saja sama saya. Tadi malam 
saya dapat pelanggan baru, laki-laki Cina. Dia orangnya juga baik. Saya hanya diberi 
rp50.000,00. Katanya dia hanya punya itu, tapi dia bilang akan ngasih lebih kalau dia datang 
ke sini lagi dan saya baik sama dia. Lalu, dia duduk dan ngobrol sama saya. Dia tanya, apa 
saya minum (alkohol). Saya jujur sama dia, saya tidak suka minum. Lalu saya menyalakan 
rokok. Dia malah mengambil rokok itu dan rokoknya dimatikan. Katanya, perempuan baik-
baik tidak merokok. Jadi saya janji sama dia kalau saya tidak akan merokok lagi. Saya 
hanya merokok kalau dia tidak ada. rokoknya saya sembunyikan di bawah kasur kalau dia 
datang. Saya minta dia untuk bawa anting-anting emas kalau dia datang lagi. Dia janji akan 
bawa anting-anting untuk saya.

Ibu saya tidak tahu apa pekerjaan saya. Anak-anak saya juga tidak tahu. orang-orang 
di kampung saya tidak ada yang tahu kalau saya adalah pekerja seks, kecuali satu atau 
dua teman yang paling saya percayai. Saya bilang pada orang-orang kalau saya kerja di 
warung kopi. 

Saya tidak peduli apa yang orang lain pikir tentang saya. Saya tidak peduli siapa yang 
tahu pekerjaan saya. Saya tidak peduli kalau ada yang bilang saya pelacur, atau apalah. 
Saya juga tidak peduli kalau perempuan lain benci sama saya karena saya mengambil uang 
dari suami-suami mereka. Saya hanya takut kalau anak-anak saya tahu apa pekerjaan 
saya. Saya takut anak-anak dipermalukan karena saya.

Anak saya yang paling besar pintar sekali. waktu suami saya masih hidup, dia selalu 
juara kelas. Suami saya sangat disiplin tentang pendidikan. Dia rajin membantu anak-anak 
mengerjakan Pr. Sejak suami saya meninggal, anak saya yang paling besar prestasinya 
mulai menurun. Ibu saya yang menjaga dia, tapi ibu saya tidak pernah memeriksa apakah 
anak saya mengerjakan Pr atau tidak. Ya, walaupun begitu rankingnya masih tetap tinggi. 
Sekarang dia kelas 4 SD. Dia ikut kelas Bahasa Inggris. Nanti saya telepon dan saya minta dia 
bicara pakai bahasa Inggris sama Bapak. Dia tidak pemalu. Anaknya kuat. Dia bisa ngobrol 
sama siapa saja. umurnya baru sepuluh tahun tapi dia sudah bisa puasa ramadhan sehari 
penuh. Dia juara dua lomba Busana Muslim Terbaik di sekolahnya. Dia juga mengerti kalau 
keluarga kami punya kesulitan keuangan sejak bapaknya meninggal. waktu saya beritahu 
bahwa kita harus memakai uang dengan hati-hati, dia mau mendengarkan dan mengerti. 
Beberapa hari lalu, dia bilang sama saya, kalau saya memberi dia uang seratus ribu rupiah 
dia mau buka warung, jualan makanan kecil ke teman-temannya. Dengan begitu, dia tidak 
harus minta uang lagi sama saya. Saya bangga sekali sama dia.

Sejak kecil, anak saya bercita-cita menjadi dokter. Saya terharu waktu dia bilang itu. Saya 
tidak tahu apa saya bisa membiayai dia sekolah sampai SMA, apalagi sekolah kedokteran. 
Semoga saja bisa. waktu terakhir saya bertemu anak saya, saya bilang sama dia kalau 
saya sebenarnya tidak ingin meninggalkan dia dengan neneknya, tapi saya harus pergi 
jauh untuk kerja. Saya bilang sama dia, saya kerja supaya dia bisa sekolah. Saya bilang, 
sekarang saya kerja keras untuk membiayai hidupnya, tapi dia harus janji untuk merawat 
saya kalau nanti saya sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi. Dia hanya memandang saya 
dan mengangguk saja.

Kadang saya takut dia menyadari semua ini kalau dia sudah lebih dewasa nanti. Dia 
memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Sebelum saya pulang, hidung saya ditindik. 
Saya pakai anting emas di hidung. waktu anak saya lihat, dia memegang hidung saya. Dia 
bilang,  perempuan baik-baik itu tidak pakai anting di hidung, mereka hanya pakai anting 
di telinga. Dia bilang, saya ibu yang baik. Dia bilang, dia tidak suka lihat saya pakai anting 
di hidung. Kalau ada orang yang lihat, katanya, saya akan dikira perempuan nakal.   

Moga-moga dia tidak malu karena perbuatan saya kalau suatu hari dia tahu apa yang 
saya kerjakan agar bisa menyekolahkan dia. Semoga dia mengerti mengapa saya harus 
bekerja seperti ini. Saya tidak peduli apa kata orang, kecuali pada anak-anak saya.
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Saya hamil waktu saya umur lima belas tahun. Kakak perempuan saya punya utang besar 
sama seorang lelaki Cina. Dia memberikan saya kepada laki-laki itu untuk membayar 
utangnya. Begitulah saya kehilangan keperawanan saya. Kakak saya membiarkan saya 
dipakai oleh lelaki itu selama seminggu. Saya tinggal di hotel sama dia selama seminggu. 
Di situlah saya hamil. Semenjak itu saya mulai kerja di “rumah.” 

Saya belum pernah melihat anak saya lagi sejak dia lahir. Saya berikan dia kepada 
sepasang suami-istri yang tidak punya anak. Saya tahu dia tinggal di mana, tapi orangtua 
barunya tidak mau saya datang. Mereka tidak ingin anaknya tahu tentang saya. 

Saya sudah bekerja di Jalan Happy selama hampir sepuluh tahun. Saya ingin kerja yang 
lain. Saya ingin buka usaha sendiri. Saya tidak punya tabungan. waktu itu, saya pernah 
menabung untuk beli tanah. Tidak terlalu luas, hanya lima ratus meter persegi. Tapi tanah 
itu sudah saya jual untuk biaya pemakaman ayah saya.

Saya tidak tahu bagaimana saya bisa dapat modal usaha. Mungkin nanti saya akan 
bertemu laki-laki yang kaya dan menikah sama dia. Mungkin dia mau memberi saya modal 
untuk buka usaha sendiri. 

ana

“saya sudah bekerja di Jalan Happy selama 
hampir sepuluh tahun. saya ingin kerja yang 
lain. saya ingin buka usaha sendiri.”
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sri

“saya tidak dapat banyak uang. Kadang saya 

hanya dapat satu pelanggan semalam. Kadang 

beberapa hari saya tidak dapat pelanggan sama 

sekali. saya ingin buka usaha sendiri. saya 

ingin buka usaha jualan kue.”

Sekarang sedang bulan ramadhan, jadi agak sepi. Saya dapat satu pelanggan tadi malam. 

Malam sebelumnya saya dapat dua. Biasanya, kalau tidak sedang ramadhan, saya dapat 

tiga atau empat, atau malah lebih kalau hari Sabtu. Setelah saya bayar Mami rp10.000,00, 

saya dapat rp40.000,00 untuk tiap bayaran yang saya terima dari pelanggan. Kami tidak 

harus membayar kamar untuk tidur, tapi kami harus beli makanan sendiri.  

Semua pelanggan saya pakai kondom. Kami minta mereka semua pakai kondom. 

Kadang ada yang tidak suka dan tersinggung. Mereka pikir, kami menghina. Kemarin 

malam ada pelanggan yang marah. Dia bilang dia tidak sakit, jadi kenapa saya suruh dia 

pakai kondom. Dia bilang saya yang ‘berhubungan’ dengan banyak lelaki tiap malam, jadi 

saya yang lebih mungkin sakit, bukannya dia.

Saya tahu pekerjaan yang akan saya lakukan waktu saya datang ke sini. Saya bicara 

pada salah seorang teman saya. Saya asalnya dari Tegal, Jawa Tengah. Dia asalnya dari 

desa dekat Indramayu. Dia yang mengenalkan saya kepada bos di sini. Cewek-cewek lain 

yang ada di sini asalnya dari Indramayu. Sebelum datang ke Kalimantan, saya kerja di 

Jakarta. Saya kerja di perusahaan konveksi. Saya digaji berdasarkan banyaknya baju yang 

saya buat. Kalau saya kerjanya cepat, saya bisa dapat lumayan banyak. Saya bisa dapat 

satu atau dua juta rupiah tiap bulannya. Lebih banyak daripada yang saya dapat sekarang. 

Sebenarnya saya lebih senang kerja seperti itu daripada jadi pekerja seks. Sayang sekali, 

pabriknya tutup dan saya tidak dapat pekerjaan lain.

Saya sudah bosan kerja di Jalan Happy. Saya tidak dapat banyak uang. Kadang saya 

hanya dapat satu pelanggan semalam. Kadang beberapa hari saya tidak dapat pelanggan 

sama sekali. Saya ingin buka usaha sendiri. Saya ingin buka usaha jualan kue. Saya sudah 

pernah ikut pelatihan keterampilan. Bagus sih, tapi pemerintah hanya memberikan tiga 

jenis pelatihan. Kita bisa ikut pelatihan menjahit, memasak, atau tata rambut. Saya ingin 

belajar keterampilan bisnis. Saya ingin belajar tentang pembukuan, mencatat pengeluaran. 

Saya juga tertarik ikut Program Paket B dari Departemen Pendidikan untuk dapat ijazah 

setara SMP. Tapi, saya ingin belajarnya satu kelas sama pekerja seks lain, supaya kita bisa 

saling membantu satu sama lain. 

Yang paling penting untuk membuka usaha saya butuh modal. Saya tidak punya tabungan. 

Saya tidak punya rekening bank. Ya, saya pernah dengar tentang koperasi simpan pinjam, 

tapi sepertinya nggak akan berhasil di sini. Susah mengajak cewek-cewek untuk bikin 

kelompok yang bisa percaya satu sama lain. Kita kan butuh seseorang yang bisa dipercaya 

untuk mengelola uangnya. Kami pernah mencoba membuat arisan di Jalan Happy, tapi 

arisannya tidak berjalan lancar. Soalnya, ada anggota yang tidak ikut lagi setelah dia 

terima uangnya.
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nur Hayati

“suami saya orangnya kurang ajar. Waktu dia 
menemukan saya di Jalan Happy, saya diikat 
ke pohon dan dicekik.  dia tidak memaksa 
saya keluar dari “rumah”, tapi dia datang tiap 
malam saat ‘rumah’ sudah mau tutup. dia 
ambil uang hasil kerja saya tiap malam.”

Saya sudah benar-benar bosan dengan pekerjaan seperti ini. Membosankan. Bahaya. 
Hasilnya juga tidak banyak. Harusnya para lelaki membayar rp50.000,00, tapi mereka 
sering menawar jadi rp30.000,00 atau rp40.000,00. Mereka juga tidak suka pakai kondom. 
Kadang mereka saya paksa untuk pakai tapi mereka tetap menolak. Kadang kalau tidak 
pakai kondom, saya minum antibiotik supaya tidak sakit. Ya, saya tahu antibiotik tidak akan 
mencegah HIV, tapi bisa untuk melawan penyakit infeksi. Kalau teratur minum antibiotik, 
kita tidak akan sakit.

Saya datang ke Jalan Happy pertama kali tahun 2001. Saya melarikan diri dari suami 
saya. Saya bilang pada suami bahwa saya akan jadi pembantu di Malaysia. Tapi, saya 
malah datang ke Jalan Happy dan bekerja di sini. Tidak lama setelah itu, suami saya tahu. 
Dia mendatangi saya ke “rumah.” Katanya, ada dukun yang bilang bahwa saya menjadi 
pekerja seks di sini. 

Suami saya orangnya kurang ajar. Dia sering memukuli saya. Dia memang sering 
menyakiti perempuan. Dia manis dan sopan di depan orang lain, tapi dalam hatinya ada 
iblis. waktu dia menemukan saya di Jalan Happy, saya diikat ke pohon dan dicekik. Saya 
dicambuk dan dia mengancam akan memasukkan batang kayu ke dalam vagina saya. 
Paha saya disundut pakai rokok. Dia tidak memaksa saya keluar dari ‘rumah’, tapi dia 
datang tiap malam saat “rumah” sudah mau tutup. Dia ambil uang hasil kerja saya tiap 
malam. Dia terus memukuli dan menyakiti saya.

Akhirnya karena sudah parah, ada polisi  pasar yang datang dan bicara kepada saya. Dia 
bilang bahwa saya harus melaporkan suami saya ke Kantor Polisi. Suami saya ditangkap 
tahun 2002. Dia dibawa ke pengadilan dan dijatuhi empat bulan hukuman penjara. Dia 
orang yang jahat. Saya tidak mau bertemu lagi dengan dia.

Selama kerja di Jalan Happy, saya sudah pernah ikut berbagai pelatihan ketrampilan. 
Saya pernah ikut kursus tata rambut dan tata rias di tahun 2004. Tahun 2005 saya ikut 
kursus membuat kue. Saya tidak terlalu bakat menata rambut. Saya lebih bisa membuat 
kue. Tahun 2006 saya meninggalkan Jalan Happy untuk membuka usaha berjualan kue 
di tempat asal saya. Saya mulai dengan modal beberapa ratus ribu rupiah. uangnya saya 
kumpulkan dan saya taruh di dalam lemari. Saya tidak punya rekening tabungan.

usaha saya gagal. Pelanggan saya hanya sedikit. Mungkin harusnya saya tidak 
membuka usaha di tempat asal saya. Daerahnya terlalu kecil. Mungkin harus saya coba 
lagi di Pontianak. Mungkin hasilnya akan lebih baik kalau usaha di kota besar. Kalau uang 
saya sudah terkumpul, saya akan coba buka usaha lagi.

Sekarang saya kembali ke Jalan Happy. Saya tidak ikut melayani tamu. Saya juga jarang 
ikut masuk kamar sama mereka. Saya hanya duduk menemani mereka minum-minum. 
Bos saya baik. Dia membolehkan saya untuk tinggal di salah satu kamar tanpa harus 
membayar. Saya dapat uang dari berjualan kacang panggang. Saya masak di belakang 
’rumah’. Saya juga dapat uang dari hasil berjualan hiasan yang saya buat dari kartu remi 
bekas. Sebagian besar yang beli ya pekerja yang ada di ‘rumah-rumah’ di sini.

Saya punya pacar. Dia polisi. Sebenarnya dia sudah punya istri, tapi mungkin dia mau 
menikah sama saya, jadi istri kedua. Dia orangnya baik. Dia tidak minta uang dari saya. 
Kadang dia memberi saya uang, kalau dia bisa. Dia tidak suka kalau saya melayani tamu. 

Apa yang saya mau? Pertama saya ingin punya tempat tinggal. Saya tidak ingin tinggal di 
Jalan Happy lagi. Ibu Maya punya kantor baru. Ya, mungkin saya bisa tidur di lantai di ruang 
belakang kantor? Mungkin saya tetap tinggal di sini?

Saya ingin menikah. Lalu saya ingin membuka usaha sendiri. 
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Sorong, Papua

KeLomPoK risiKo TinGGi dan WabaH LoKaL

Papua merupakan daerah yang memiliki kasus 
HiV dan aids terparah di indonesia. sedikitnya 
2,4 persen dari jumlah warga dewasa muda 
di Papua positif mengidap HiV. sembilan 
puluh persen dari kasus baru penularan HiV 
disebabkan oleh hubungan seks antara laki-
laki dan perempuan.

wilayah Tanah Papua meliputi bagian barat pulau New Guinea dan beberapa pulau kecil di 
sekitarnya. Keadaan georafis, sejarah, budaya, serta ekonomi Papua membedakan daerah 
ini dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Tanah Papua terbilang cukup besar meskipun 
penduduknya terpencar di berbagai wilayah tersebut. Penduduk Papua terdiri dari berbagai 
suku bangsa dan kelompok, yang masing-masing memiliki adat dan bahasanya sendiri. 
Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedalaman, bahkan di daerah terpencil. 

Tanah Papua adalah salah satu daerah terkaya di Indonesia. Sayangnya, di daerah ini 
terdapat pula kemiskinan yang cukup parah. Bisnis pertambangan dan pengusahaan 
hutan di daerah ini dilakukan dalam skala besar dan mendatangkan keuntungan yang 
besar pula, namun hampir separuh penduduk Papua hidup hanya dengan rp5.000,00 
(50 sen Amerika) per hari. Pelayanan kesehatan juga dapat dikatakan buruk, terutama di 
daerah pedalaman. Tingkat pendidikan juga jauh lebih rendah dari rata-rata. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa Papua adalah daerah dengan kasus HIV dan AIDS 
terparah di Indonesia. Di daerah lain di Indonesia, penyebaran virus HIV banyak terjadi pada 
kelompok-kelompok dengan risiko tinggi. Di Papua, penyakit ini merupakan suatu wabah, 
di mana kurang lebih 2,4 persen orang dewasa positif mengidap HIV. Pada umumnya di 
Indonesia virus HIV menyebar melalui penggunaan jarum suntik oleh pengguna narkoba. 
Di Papua sembilan puluh persen dari penularan HIV disebabkan oleh hubungan seksual 
laki-laki dan perempuan.

Terdapat banyak alasan mengapa virus HIV banyak ditularkan melalui hubungan seks di 
daerah ini. Tingkat kesadaran masyarakat tentang HIV dan bagaimana virus ini ditularkan 
masih rendah. Masyarakat juga belum menyadari efektivitas penggunaan kondom untuk 
mengurangi risiko penyebaran HIV. Di Papua kondom sulit didapatkan, terutama di daerah 
pedalaman. Banyak orang sering berganti pasangan seks, termasuk para pekerja seks. 

Sorong adalah sebuah kota pelabuhan besar yang terdapat di pantai utara Papua. Kota 
ini juga merupakan pusat logistik bagi industri minyak dan gas di wilayah ini. Lebih dari 
separuh penduduk yang ada di Sorong datang dari luar Papua. Sebagian besar lainnya 
adalah para pekerja pendatang yang berasal dari daerah lain di Papua. Di kota ini, jumlah 
penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kota Sorong mempunyai industri 
seks yang cukup besar, di mana para wanita yang bekerja di bar, klub, dan rumah 
pelacuran berasal dari Jawa, Manado, dan daerah lain di Indonesia. Perempuan Papua 
sendiri biasanya menjajakan seks di taman-taman dan di daerah pantai dekat pelabuhan. 
Sorong merupakan daerah dengan tingkat penyebaran HIV yang tertinggi di wilayah Papua, 
bahkan di Indonesia.

untuk membantu mereka yang mengalami diskriminasi dan stigmatisasi serta untuk 
memberikan dukungan lain, sekelompok orang yang hidup dengan HIV (oDHA) membentuk 
sebuah kelompok dukungan sebaya yang dinamakan Sorong Sehati. Kelompok ini didirikan 
dengan dukungan dari Yayasan Spiritia. Yayasan Spiritia adalah sebuah organisasi yang 
berpusat di Jakarta dan memiliki peran penting dalam membangun jejaring dari kelompok 
dukungan sebaya di seluruh wilayah Nusantara. Sedikitnya yayasan ini telah membantu 
pendirian 64 kelompok dukungan sebaya di 27 provinsi di Indonesia. Seperti halnya Sorong 
Sehati, kelompok-kelompok tersebut memiliki otonominya masing-masing. walaupun 
demikian, peran Yayasan Spiritia cukup penting dalam memberikan materi-materi advokasi 
dan pelatihan-pelatihan bagi para aktivis tersebut. Yayasan ini sering kali memfasilitasi 
aktivis untuk mengunjungi kelompok dukungan sebaya lain yang sudah lebih maju.

Saat ini, kelompok Sorong Sehati dapat dikatakan tidak memiliki dukungan keuangan 
baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Kelompok ini dijalankan dengan anggaran 
kecil yang diberikan oleh Yayasan Santa Augustina. Yayasan Santa Augustina adalah 
sebuah misi kesehatan Katolik yang dikelola oleh Suster zita Kuswati. Selain menyediakan 
tempat untuk pertemuan anggota kelompok Sorong Sehati, Yayasan Santa Augustina juga 
memberikan pelayanan kesehatan bagi para oDHA.

AIDS di Indonesia pertama kali ditemukan pada tahun 1987. Hingga akhir tahun 2007 
telah tercatat sebanyak 270.000 orang yang positif mengidap HIV di Indonesia. Dengan 
demikian, dapat dikatakan 1 dari 500 orang mengidap HIV. Di sebagian besar provinsi, 
penularan virus HIV lebih terkonsentrasi pada mereka yang berisiko tinggi. Yang termasuk 
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berisiko tinggi antara lain adalah perempuan pekerja seks, pengguna narkoba dengan 
jarum suntik, laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, dan waria. Dalam 
kelompok-kelompok tersebut, secara nasional tingkat prevalensi pengidap HIV adalah 7,1 
persen dalam kelompok perempuan pekerja seks, 52,4 persen dalam kelompok pengguna 
narkoba dengan jarum suntik, dan 5,2 persen dalam kelompok laki-laki yang berhubungan 
seksual dengan laki-laki.

Setelah terdeteksinya kasus pertama AIDS pada tahun 1987, Kementerian Kesehatan 
mendirikan Komite AIDS Nasional. Komite ini telah membuat seperangkat rencana aksi 
nasional. Program pemerintah ini berfokus pada tindakan pencegahan dengan cara 
mempromosikan pendidikan ketrampilan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan 
dan kesadaran masyarakat umum akan HIV/AIDS. Komite ini juga melangsungkan 
program-progam untuk meningkatkan pengetahuan yang diperuntukkan bagi mereka 
yang termasuk dalam kelompok risiko tinggi. Di beberapa daerah, program pemerintah 
menyediakan kondom dan jarum suntik steril. Pemerintah juga mendanai program terapi 
antiretroviral (ArT, anti retroviral theraphy), yang rencananya akan tersedia secara cuma-
cuma di rumah sakit-rumah sakit utama.

Namun pada kenyataanya, ArT hanya tersedia di rumah sakit yang ada di kota besar. 
Pada bulan Desember 2006, kurang dari seperempat jumlah orang yang terinfeksi HIV 
tingkat tinggi sudah menerima ArT. Sebagian besar dari penderita HIV yang menerima 
ArT tersebut tinggal di Jakarta. Di Papua, hanya tiga persen dari jumlah semua penderita 
HIV yang pernah menerima ArT, termasuk mereka yang memiliki tingkat infeksi tinggi. 

Tingkat infeksi mulai menurun di antara kelompok risiko tinggi di Indonesia, kecuali pada 
kelompok pengguna narkoba dengan jarum suntik. Penggunaan kondom pada pekerja 
seks juga meningkat. Sayangnya, pengetahuan mengenai HIV dan AIDS pada masyarakat 
umum di Indonesia masih sangat rendah.
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yudhi

“Tanggapan orangtua saya juga buruk. mereka 
sama sekali tidak tahu tentang HiV. mereka 
ketakutan. saya harus makan menggunakan 
piring dan alat makan sendiri. saya juga 
tidak boleh makan bersama keluarga. Kalau 
saya masuk ruang keluarga dan ikut duduk, 
mereka akan pergi.”

Saya positif mengidap HIV. Pertama kali saya didiagnosa pada bulan oktober 2003. 
waktu saya masih muda, saya menggunakan narkoba di Makassar, kota kelahiran saya. 
Keluarga saya mengirim saya ke Sorong supaya saya bersih dan berhenti pakai narkoba. 
Memang benar, saya berhenti pakai narkoba setelah tinggal di sini. Setelah saya tidak 
pakai narkoba lagi, saya membaca tentang HIV dan AIDS. Saya ingin dites. Kakak ipar saya 
seorang dokter. Dia membantu saya untuk mendapatkan tes HIV. Dari hasil tes saya tahu, 
kalau saya positif HIV. Kakak ipar saya kaget. Dia malu punya adik yang positif HIV. Dia 
takut orang-orang akan menilai buruk keluarga saya kalau ada yang tahu saya positif HIV. 
Akhirnya, dia mengirim saya kembali ke Makassar.

Tanggapan orangtua saya juga buruk. Mereka sama sekali tidak tahu tentang HIV. 
Mereka ketakutan. Saya harus makan menggunakan piring dan alat makan sendiri. Saya 
juga tidak boleh makan bersama keluarga. Kalau saya masuk ruang keluarga dan ikut 
duduk, mereka akan pergi. Mereka juga membuatkan saya kamar mandi terpisah, yang 
tidak dipakai oleh orang lain. Saya harus mandi pakai gayung saya sendiri. orangtua saya 
takut kalau sampai ada anggota keluarga lain yang tahu. waktu itu saya sendiri tidak tahu 
banyak mengenai HIV.  Saya datang ke self-help group di Makassar dan saya mendapatkan 
berbagai informasi dari kelompok itu. Dari mereka saya mengetahui bahwa HIV tidak 
menular semudah itu. orangtua saya saat itu masih takut. Saya tidak tahan tinggal di 
rumah dan akhirnya saya kembali ke Sorong. Saya tidak tinggal lagi dengan kakak ipar 
saya. Saya tinggal dengan teman saya. Tapi dia tidak saya beritahu tentang keadaan saya.

Saya terbilang cukup sehat saat itu. respon tubuh saya cukup baik kepada ArT. Saya 
dapat perawatan gratis dari rumah sakit di sini. Jumlah virus dalam tubuh saya cukup 
rendah. Berat badan saya normal. Saya bekerja sebagai relawan dalam program Informasi 
HIV di Departemen Kesehatan provinsi. Saya dapat pekerjaan ini melalui rumah sakit yang 
merawat saya. Setelah beberapa saat, saya mulai digaji. Dari sebelas orang penyuluh yang 
ada di program itu, hanya saya yang positif HIV.

Saya dikirim ke Jakarta untuk ikut pelatihan. Di situ saya bertemu dengan beberapa 
orang dari Yayasan Spiritia. Sebagian besar orang di Yayasan Spiritia positif HIV. Mereka 
berprinsip bahwa orang-orang yang positif HIV harus saling membantu satu sama lain. 
Mereka mendorong saya untuk mendirikan self-help group di Sorong. Maka, bersama 
dengan dua teman lain yang juga positif HIV, saya mendirikan Sorong Sehati.

Spiritia memberitahu saya tentang seorang dokter di Makassar yang mengerti tentang 
masalah HIV. Saya pulang ke Makassar dan bersama dengan dokter itu menemui orangtua 
saya. Dokter itu memberitahu orangtua saya bahwa HIV tidak terlalu menular seperti 
yang mereka bayangkan. Sikap orangtua saya lama-kelamaan mulai berubah. Mereka 
tidak terlalu takut lagi walaupun mereka masih tidak ingin orang lain tahu tentang status 
kesehatan saya.

Saya cukup terbuka tentang status saya. Saat saya berbicara tentang HIV dan AIDS saya 
akan coba untuk menilai pendengar saya. Kalau kira-kira mereka cukup terbuka, saya 
akan memberitahu status saya. Kalau menurut saya mereka tidak terlalu terbuka, tidak 
akan saya beritahu.

orang yang baru tahu kalau mereka positif HIV perlu mengetahui cara-cara mengontrol 
HIV. Mereka sering berpikir bahwa mereka tidak akan bisa punya anak. Mereka berpikir 
anak mereka akan positif HIV juga. Mereka khawatir suami atau istri mereka juga akan 
tertular. Kalau kita tahu bagaimana mengendalikan risikonya, kita bisa menghindari hal 
itu. Saya kan sudah menikah. Istri saya tidak HIV positif dan dia sedang hamil. Sebelum 
istri saya hamil, dokter memeriksa keadaan virus dalam tubuh saya. Dengan perawatan 
ArT yang saya terima, tingkat virus yang ada dalam tubuh saya cukup rendah. Itu berarti 
risiko istri saya untuk terinfeksi jadi rendah. Dokter juga menghitung masa subur istri 
saya. Dokter menyarankan bila istri saya mau hamil, kami bisa berhubungan seks tanpa 
kondom sebulan sekali, saat istri saya sedang masa subur. Akhirnya, istri saya bisa hamil 
dan dia tidak positif HIV.

Kalau orang yang hidup dengan HIV mendapat informasi yang tepat, mereka pasti bisa 
bertahan dengan kondisi mereka. Mereka juga akan bisa mengatasi reaksi-reaksi orang 
lain terhadap mereka. Ini memang penyakit yang kronis, tapi ya tidak terlalu berbeda 
dengan diabetes atau darah tinggi. Bedanya adalah orang-orang takut sama HIV.
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Hampir tidak ada dukungan finansial dari pemerintah atau dari lembaga luar yang diterima 
Sorong Sehati. Lembaga ini beroperasi dengan dana kecil yang disediakan oleh Yayasan 
Santa  Agustina, sebuah misi medis Katolik yang dikelola oleh Suster zita Kuswati. Selain 
menyediakan ruang pertemuan untuk kelompok mitra pendukung Sorong Sehati, misi 
lembaga ini juga memberikan pelayanan medis untuk para penderita HIV dan AIDS, serta 
kondisi penyakit lainnya. Yayasan ini menyediakan sebuah kebun bersama dan ada juga 
kegiatan lain yang diperuntukkan bagi para pasien. 

Suster zita sebetulnya ingin memberikan layanan lebih bagi para penderita HIV/AIDS. 
“Jika kami memiliki dana lebih banyak lagi, kami bisa membangun rumah perawatan. 
Biayanya tidak banyak. Kami bisa membeli tanah atau menyewa tempat di pinggiran kota. 
Tanah tidak mahal di sana. orang dengan HIV dan AIDS yang masih sehat bisa menjadi 
relawan dan bekerja di sana. Akan bagus jika para penderita HIV dan AIDS dilibatkan dalam 
penjagaan diri mereka sendiri.”
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Karang Ploso, Bantul, Yogyakarta

PembuaTan FiLm: dari desa Ke KoTa 

Karang Ploso tengah berubah dari sebuah desa 
terpencil menjadi sebuah kota urban pinggiran. 
Penduduk desa saling mewawancarai satu 
sama lain dan merekam kehidupan mereka 
sehari-hari menggunakan handycam. dengan 
berdiskusi mengenai film yang mereka buat 
bersama seluruh penduduk desa, generasi 
muda dan orangtua mereka belajar untuk 
saling memahami satu sama lain.

Karang Ploso terletak kurang lebih lima puluh kilometer dari Yogyakarta. Dahulu, 
tempat ini merupakan sebuah desa terpencil yang sebagian besar penduduknya bermata 
pencaharian di bidang pertanian, terutama padi dan perkebunan. Dalam waktu dua puluh 
tahun belakangan ini, Karang Ploso terasa menjadi lebih dekat dengan pusat kota karena 
adanya pembangunan jalan baru dan bertambahnya fasilitas transportasi. Generasi muda 
dari Karang Ploso memiliki kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan orangtua 
mereka untuk bisa bersekolah, bahkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Televisi dan 
internet juga membuka mata penduduk tentang kehidupan kota besar yang dua puluh 
tahun lalu mungkin tidak terjangkau oleh mereka.

Banyak anak muda yang saat ini kurang tertarik bekerja di sawah atau di perkebunan. 
Banyak dari mereka lebih memilih bekerja di pabrik atau di pertokoan di Jogja, dan 
bahkan ke kota lain seperti Jakarta dan Batam. walaupun memiliki ambisi yang cukup 
tinggi, banyak dari mereka yang merasa bahwa rendahnya tingkat pendidikan yang 
mereka miliki, tingginya tingkat pengangguran dan persaingan di pasar kerja, membuat 
kesempatan mereka untuk mendapat pekerjaan menjadi rendah. Kebosanan dan frustrasi 
sudah menjadi hal yang umum. Banyak terjadi kesalahpahaman dan pertentangan antara 
anak muda dengan orangtua mereka. Generasi yang lebih tua sering merasa bahwa anak 
muda saat ini manja dan malas bekerja. Anak muda merasa bahwa aspirasi dan hasil kerja 
mereka tidak dihargai.

Saat terjadinya gempa bumi pada 27 Mei 2006, Karang Ploso hancur lebur. Hampir 
setiap bangunan yang ada hancur dan dua belas orang meninggal dunia. Setelah terjadinya 
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gempa tersebut, kelompok anak muda Taruna reka memiliki peran yang penting dalam 
usaha rekonstruksi, penjagaan dan pendistribusian bahan makanan dan perlengkapan 
gawat darurat, perawatan orang sakit, serta pembersihan dan pembangunan kembali 
desa tersebut. Namun, ketika situasi kembali normal, anak-anak muda tersebut kembali 
merasa ditinggalkan dan tidak dipentingkan dalam kehidupan di desa.

Beberapa bulan setelah terjadinya gempa bumi, kelompok anak muda tersebut 
memulai hubungan dengan Kampung Halaman, sebuah organisasi yang mendorong 
remaja dan anak muda untuk membuat film dokumenter tentang kehidupan mereka 
dan masyarakat di sekitarnya. Di Karang Ploso, anak muda saling mewawancarai satu 
sama lain, merekam detil-detil kehidupan sehari-hari mereka, dan melibatkan seluruh 
anggota masyarakat untuk duduk bersama menonton dan berdiskusi tentang film 
dokumenter yang mereka buat.

Film dokumenter yang dibahas oleh zeny, Beni dan Pak Kemy antara lain adalah Andai 
Aku Tahu (If only I’d Known), Alon-Alon waton Kelakon (Pelan-pelan tapi Pasti), dan who 
Are we…??? (Siapakah Kita Ini?). Film-film tersebut dapat diakses dan diunduh melalui 
situs Kampung Halaman di: http://kampunghalaman.org/

sebagian besar warga Karang Ploso hidup dari 
pertanian. Kini makin banyak pemuda remaja yang 
lebih senang mencari pekerjaan ke kota daripada 
melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat di desa.
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Gempa bumi waktu itu menghancurkan hampir seluruh rumah di Karang Ploso. Ada 

dua belas orang yang meninggal. Banyak lagi yang luka-luka. Beberapa orang lumpuh 

total. Semua orang terkena dampaknya. Sampai sekarang pun, masih banyak orang 

yang trauma.

Pada saat rekonstruksi, anak-anak muda dari kelompok pemuda Taruna reki ikut 

menjaga perlengkapan gawat darurat dan membersihkan desa. Kami lihat di televisi waktu 

tsunami di Aceh, banyak orang berebut makanan dan air. Ada pula orang yang mencuri 

cincin kawin dari korban yang meninggal. Anak-anak muda Karang Ploso mencegah agar 

hal-hal tersebut tidak terjadi di sini.

Kami mengadakan piket dan membentuk tim yang berbeda untuk mengerjakan 

berbagai tugas. Kami pergi dari rumah ke rumah untuk mengecek dan mencatat siapa 

yang terluka atau meninggal. Kami menghubungi lembaga-lembaga bantuan meminta 

mereka mengirim air, makanan, dan tenda. Kami berkeliling dan memberikan air dan 

makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Para pemudi membuat tenda darurat 

dan merawat orang-orang dengan luka ringan. Mereka juga memastikan bahwa pakaian 

dan perlengkapan lainnya juga dibagi merata. Anak-anak muda Taruna reka melakukan 

semua itu sendiri. Kepala Desa dan pegawai kecamatan sama sekali tidak berbuat apa-

apa. Semua mereka serahkan kepada kami.

Sebulan setelah gempa bumi, kami mengadakan evaluasi. Kami kesal karena hasil kerja 

kami tidak dihargai. Anak-anak muda sudah membantu desa ini untuk berdiri kembali, 

tapi setelah keadaan kembali seperti semula tidak ada yang ingat akan jerih payah kami. 

Kecamatan juga tidak menghargai jerih payah anak-anak muda ini.

Anak-anak muda di desa ini banyak yang merasa bosan dan frustrasi, bahkan sebelum 

terjadi gempa bumi. Kebanyakan remaja di sini sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Tidak banyak yang melanjutkan kuliah. Banyak anak yang memilih SMK dibandingkan 

dengan sekolah umum karena dirasa lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan setelah 

mereka lulus. Semua orang ingin bekerja di Jogja. Tapi, di Jogja pun sulit untuk dapat kerja 

kalau tidak punya pengalaman. Ada beberapa orang yang bekerja kontrak di Jakarta dan 

Batam. Kalau punya keahlian teknik dan beruntung, mereka bisa bekerja di pabrik.

Tidak banyak lapangan kerja di desa ini. Ada beberapa yang membuka usaha kecil, 

beternak ayam atau kelinci untuk djual. Ada juga beberapa yang bekerja sebagai buruh 

bangunan atau di sawah. Tapi itu pilihan terakhir. Anak-anak ingin pekerjaan yang lebih 

baik. Banyak yang menganggur sebelum mereka dapat pekerjaan. Kadang hal itu jadi 

masalah dengan para orangtua. Kadang orangtua marah karena anak-anaknya tidak mau 

membantu bekerja di sawah. orangtua dan kakek-nenek kami tidak mengerti bahwa kami 

punya keinginan yang berbeda. Kami ingin memanfaatkan kesempatan yang baru.

Dalam rapat setelah gempa bumi, kami membahas tentang sebaik apa hasil kerja 

kami pada saat itu. Taruna reka sudah mulai aktif. Kami tidak ingin kembali seperti dulu 

lagi. Ada satu orang yang bilang, bahwa dia punya teman yang mau mengajari kami cara 

menggunakan kamera. Ya, kami senang sekali. Itulah awalnya Kampung Halaman datang 

ke desa kami. 

Salah satu dari film yang pertama dibuat adalah “who are we...???.” Film itu bercerita 

tentang sejarah dan kegiatan Taruna reka. Kru film mewawancara anak-anak muda 

dan meminta mereka bercerita tentang apa kegiatan mereka setelah terjadinya gempa 

bumi. Kami jadi tahu bahwa ada kelompok pemuda di desa ini yang namanya Taruna 

reki. Kelompok ini sudah berdiri sejak awal tahun 1960-an.  Kami juga berbicara dengan 

orang-orangtua yang dulu pernah terlibat dalam kelompok ini di masa mudanya. Pada 

tahun 1960-an keadaan masih sulit karena kolonialisme baru saja berhenti. Tidak banyak 

makanan yang tersedia. Kebanyakan orang masih miskin. Dulu desa ini masih terasing. 

Butuh waktu sehari untuk pergi ke kota. Semua orang di sini bekerja di sawah. Beberapa 

beni

“anak-anak muda di desa ini banyak yang 

merasa bosan dan frustrasi, bahkan sebelum 

terjadi gempa bumi. semua orang ingin bekerja 

di Jogja.”
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orang sekolah sampai SMA, tapi tidak sebanyak sekarang. waktu kami mendengar tentang 

kehidupan di masa lalu, kami sadar bahwa kehidupan zaman dulu sulit sekali.

Kami perlihatkan film itu di masjid. Beberapa ratus orang datang untuk menonton. 

Dalam film itu salah seorang orangtua berkata bahwa para pemudi zaman ini manja dan 

lemah gemulai. Beliau berkata bahwa mereka tidak mau bekerja keras. Beliau juga berkata 

bahwa para pemudi tidak mau melakukan pekerjaan kasar. Beberapa penonton kesal 

mendengar komentar itu. Salah seorang pemudi mengatakan bahwa mereka juga bekerja 

sama kerasnya dengan para pemuda, hanya saja tidak ada yang sadar. Dia menyayangkan 

bahwa kru film tidak mewawancarai para pemudi ketika kru membuat film tentang Taruna 

reki. Mbak Dian dari Kampung Halaman menyarankan agar para pemudi membuat kru 

film sendiri dan membuat film. Mereka setuju dan akhirnya mereka juga membuat film.

Setelah penayangan film itu, Taruna reki mulai bekerjasama dengan LPMD (Lembaga 

Pembangunan Masyarakat Desa). Salah satu ide yang muncul adalah membuat sanggar. 

Sanggar ini diperuntukkan sebagai tempat bertemunya anggota Taruna reki untuk belajar 

dan membuat proyek-proyek film. Tempat ini juga bisa dipakai untuk kegiatan lain oleh 

seluruh masyarakat.

Pembangunan sanggar ini melibatkan banyak orang. Kami memanfaatkan seng-seng 

dan batu bata bekas rumah yang hancur saat terjadi gempa untuk bahan bangunan kami. 

Kantor Kecamatan mengizinkan kami menggunakan sebidang tanah milik pemerintah. Para 

pemuda Taruna reki menyumbangkan tenaga mereka. Kami dibantu oleh beberapa tukang 

bangunan yang lebih tua. Mereka juga menyumbangkan tenaga mereka. Ibu-ibu dan para 

pemudi menyediakan makanan dan minuman. Para pemudi juga ikut bekerja membangun 

taman di depan sanggar. Itu ide mereka sendiri. Mereka bilang, ingin mengerjakan sesuatu, 

selain memasak dan menyiapkan makanan untuk para laki-laki. Dalam proses ini banyak 

terjadi diskusi dan pertemuan. Ada orang yang saling adu argumentasi dan kadang terasa, 

kok, tidak ada kemajuan. Tapi akhirnya selesai juga dan hasilnya sebanding dengan usaha 

kami. Sanggar tersebut menjadi milik seluruh masyarakat desa ini.
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zery

“Lebih mudah membicarakan tentang kesulitan 
yang kami hadapi di depan kamera daripada 
membicarakannya secara langsung dengan 
orang lain.sejauh ini kami sudah membuat 
lebih dari tujuh belas film dan kebanyakan 
bercerita tentang hal-hal yang sulit dibicarakan 
langsung dalam kehidupan sehari-hari.”

Dulu kami tidak pernah menggunakan kamera video sama sekali. Kami tidak mengira 
bahwa kami bisa bikin film sendiri. Dulu kami mengira bahwa film itu, ya hanya untuk 
ditonton saja. orang-orang yang ada di layar tidak seperti orang-orang yang kita lihat 
dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang kaya dan cantik-cantik. Pemain film, kan, 
biasanya orang asing, rambutnya pirang, giginya putih. Ya, kami senang menontonnya, tapi 
hanya seperti mimpi saja. Hanya sebagai hiburan.

waktu Kampung Halaman datang ke Karang Ploso, kami sudah kerja keras untuk 
membangun kembali desa ini. orang-orang sudah mulai hidup normal kembali. Banyak 
orang yang rumahnya sudah hampir selesai dibangun. Korban yang masuk rumah sakit juga 
sudah keluar dari rumah sakit. Kami menerima bantuan untuk rekonstruksi dari pemerintah. 
Tapi masih banyak orang yang trauma. Beberapa orang bahkan tidak berani keluar rumah.

Tidak ada yang tahu apa itu Kampung Halaman waktu mereka datang ke sini pertama 
kali. Kami kira, mereka psikolog yang datang untuk merawat orang-orang yang trauma 
karena gempa bumi. Saat mereka memamerkan kamera mereka dan mempersilakan kami 
untuk mencobanya, kok, agak aneh. Ya, senang, sih, bisa mencoba memakai peralatan 
canggih, jadi ya kami senang mereka datang ke desa kami. Tapi ada beberapa orang yang 
heran, kenapa bukan insinyur atau dokter yang dikirim? Kok, malah orang-orang yang 
bawa kamera?

Mereka menunjukkan cara menyalakan dan mematikan kamera dan bagaimana 
memasukkan kasetnya. Mereka memberitahu bagaimana cara memegang kamera dengan 
benar. Tapi mereka tidak memberitahu apa yang harus kami rekam. Mereka membebaskan 
kami merekam apa pun yang menurut kami menarik. wah, senang sekali. Kami akhirnya 
hanya bercanda dan merekam gambar kami satu sama lain. Kami berkeliling desa, ke 
tempat-tempat yang biasa kami datangi.

waktu kami sudah selesai, kameranya kami kembalikan dan kami melihat kembali 
gambar-gambar yang sudah kami rekam. Lucu rasanya melihat wajah dan mendengar 
suara kami di layar. Kalau belum biasa, awalnya pasti lucu mendengar suara sendiri. Kami 
tertawa melihat satu sama lain. Mbak Dian meminta kami bercerita tentang gambar-
gambar yang kami rekam, seperti tentang sungai tempat kami biasa bermain. Semuanya 
tentang hal-hal sehari-hari, jadi kami tidak pernah kepikiran atau bicara tentang itu.

Tapi dari hasil obrolan kami, muncul ide-ide untuk membuat film yang lebih baik 
tentang satu atau dua hal tertentu. Kami merekam banyak gambar rumah-rumah yang 
sedang dibangun kembali. Kadang kami ngobrol dengan orang-orang yang membangun 
rumah itu. Kebanyakan dari mereka senang dan mau ngobrol tentang apa yang sedang 
mereka kerjakan. Dari situ kami tahu, bahwa sebenarnya ada beberapa masalah dalam 
rekonstruksi ini. Beberapa orang merasa bahwa orang lain mendapatkan bantuan yang 
lebih daripada mereka. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan dan masalah di desa. 
Akhirnya, kami memutuskan untuk berkonsentrasi membuat film tentang rekonstruksi 
desa ini.

Mbak Dian membantu kami melihat ulang hasil rekaman kami dan mengaturnya agar ada 
jalan ceritanya. Kami menyebutnya Alon-Alon waton Kelakon (Pelan-Pelan Tapi Pasti). Film 
ini berisi wawancara dengan warga yang rumahnya sedang dibangun kembali dan gambar 
orang-orang yang sedang membangun rumah mereka. Kadang orang-orang mengira bahwa 
warga di sini menerima bantuan untuk membangun rumah. Ketika kami mengobrol dengan 
mereka, ternyata mereka hanya menggunakan bahan bangunan bekas atau benda-benda 
yang mereka kumpulkan sendiri. Beberapa orang menjual tanah atau perhiasan mereka untuk 
biaya membangun rumah. Ada beberapa yang mendapat bantuan dari saudara mereka.

waktu kami mengundang masyarakat untuk menonton film kami, mereka baru sadar bahwa 
semua orang terkena dampak yang sama saat gempa bumi terjadi. Tidak ada yang namanya 
pilih kasih seperti yang selama ini dikira oleh warga. orang-orang senang bisa melihat diri 
mereka di layar kaca. Hal itu menjadi pengalaman yang berharga bagi semua orang. Pada saat 
pemutaran film, kelompok Kampung Halaman memperkenalkan diri kepada seluruh warga 
desa. Mereka menjelaskan apa yang selama ini mereka lakukan. Mereka mohon izin untuk 
bekerjasama dan mengajari kami cara menggunakan kamera dan membuat film. Karena 
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warga sudah melihat film pertama kami, mereka jadi lebih mengerti apa yang sedang kami 
kerjakan. Kampung Halaman menawarkan untuk menyediakan seorang fasilitator untuk 
tinggal di desa kami selama satu tahun mengkoordinasi proses pembuatan film.

Aneh memang, tapi lebih mudah membicarakan tentang kesulitan yang kami hadapi 
di depan kamera daripada membicarakannya secara langsung dengan orang lain. 
orang-orang juga akan lebih mendengarkan seseorang berbicara dalam film daripada 
mendengarkan orang itu dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh ini, kami sudah membuat 
lebih dari tujuh belas film dan kebanyakan bercerita tentang hal-hal yang sulit dibicarakan 
langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu film yang kami buat bercerita tentang usaha dan kesempatan kerja bagi anak-
anak muda di desa ini. Banyak anak muda yang merasa bahwa satu-satunya jalan adalah 
dengan meninggalkan desa dan bekerja di Jogja atau di kota-kota besar. Banyak yang merasa 
bahwa tidak ada kesempatan kerja bagi mereka di desa ini. Kalau ada anak yang sudah lulus 
SMA, mereka tidak mau bekerja sebagai buruh tani, sedangkan orangtua mereka selalu 
mengatakan bahwa mereka butuh bantuan. Menurut mereka, menyewa tenaga buruh terlalu 
mahal, tapi anak-anak mereka tidak mau membantu bekerja di sawah.

Kru film mencoba untuk membuat film yang menceritakan tentang anak-anak muda 
yang sudah berhasil mendirikan usaha sendiri di desa ini. Kebanyakan usaha mereka 
memanfaatkan apa yang ada di desa ini dan mengolahnya dengan cara yang inovatif. 
Adanya jalanan yang sudah bagus sebenarnya membuat desa kami menjadi lebih dekat 
dengan kota. Hal ini memudahkan warga untuk menjual hasil usaha mereka di kota. Ada 
beberapa orang yang sudah berhasil beternak dan bisa menjual hasilnya di kota. Hasilnya 
juga cukup bagus. Kami mewawancarai beberapa anak muda yang terlibat jenis-jenis 
usaha tersebut. Kami juga mewawancarai beberapa orang yang terlibat dalam koperasi 
petani yang bisa membantu membangun usaha sejenis.

Kami menamai film ini Andai Aku Tahu karena walaupun desa ini kecil, sering kami tidak 
tahu apa yang sebenarnya dilakukan atau dipikirkan oleh warga desa ini. Seandainya kami 
tahu tentang kesempatan usaha yang potensial di desa ini, kami mungkin akan memilih 
sesuatu yang berbeda. Mungkin kami akan berpikir lebih dalam sebelum meninggalkan 
desa dan mencari kerja di kota.

Kami menjadi tahu bahwa banyak yang sebenarnya tidak kami ketahui tentang satu 
sama lain. Kami jadi tahu banyak tentang orangtua kami. Kami juga jadi lebih tahu 
tentang teman-teman kami. Contohnya, tadinya kami tidak tahu bahwa teman kami si 
Joko bisa menghasilkan banyak uang dari menggarap sawah dengan traktor. Kami sering 
lihat dia naik traktor, tapi kami tidak tahu apa-apa tentangnya. waktu kami berkeliling 
dengan kamera dan mewawancarainya, kami baru tahu tentang apa yang sebenarnya 
dia kerjakan.

Setelah kami membuat film, kami tunjukkan film itu kepada semua orang yang tertarik. 
Tanggal 13 Desember 2006, kami menayangkan film Andai Aku Tahu di hadapan seratus 
orang penonton di Masjid Al Himmah. Banyak orangtua yang memberi komentar yang 
sama yaitu bahwa anak-anak muda sekarang manja dan malas. Beberapa anak muda 
menanggapi, bahwa mereka tidak keberatan tetap tinggal di desa jika ada kesempatan 
kerja yang baik untuk mereka di desa. Beberapa orangtua memberi masukan tentang 
bagaimana cara beternak yang menguntungkan, terutama setelah mereka melihat 
beberapa contoh anak muda yang sudah mulai mengembangkan jenis usaha tersebut.

Sebelumnya, anak-anak muda Taruna reka tidak pernah berdiskusi tentang hal itu 
dengan anggota koperasi petani. Kami selalu merasa bahwa mereka hanya sibuk dengan 
pekerjaannya sendiri. waktu kami ngobrol dengan mereka, ternyata mereka bersedia 
membantu kami. Beberapa minggu setelah penayangan film itu, dua kelompok ini jadi 
sering mengadakan pertemuan untuk bersama-sama membahas ide-ide dan rencana 
usaha. Itu pertama kalinya hal seperti ini terjadi.

Anak-anak muda Taruna reka juga ikut ambil bagian dalam memecahkan masalah 
irigasi. Salah satu masalah besar yang dihadapi wilayah ini adalah kekeringan dan 
persediaan air yang sudah menipis. Generasi orangtua kami selalu mengeluh bahwa 
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zery adalah salah satu pembuat film yang paling 
antusias di kelompok remaja Taruna reka.

akhir-akhir ini air semakin sulit untuk didapatkan. Ya, itu salah satu masalah yang sering 
dikeluhkan, selain mahalnya biaya buruh tani. Setelah kami bersama-sama menonton 
film, Taruna reka membuat sebuah kelompok untuk lebih mendalami sistem irigasi. 
Anak-anak yang sudah pernah kuliah punya akses ke perpustakaan, jadi kami membentuk 
sebuah kelompok untuk meneliti lebih dalam tentang berbagai jenis sistem irigasi, seperti 
dengan kincir angin. Ya, walaupun tidak terlalu berhasil. Ide yang kami dapatkan terlalu 
mahal untuk diterapkan. Tapi, dengan begitu, kami belajar banyak.

Dengan membuat film, kami jadi punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang 
lain dari luar desa. Ya, kalau tidak membuat film, tidak akan mungkin bertemu dengan 
orang-orang itu. Film-film yang kami buat sudah ditayangkan di kafe-kafe dan beberapa 
festival film. Awalnya kami kaget, kok, orang lain tertarik menonton film yang kami buat. 
Kami kira yang kami bahas tidak akan dimengerti oleh orang lain. Kami merasa kualitas 
film yang kami buat tidak begitu bagus. Tapi, ternyata orang-orang tertarik dengan hasil 
karya kami.

Manfaat yang paling besar adalah bahwa film kami membantu orang-orang untuk 
membahas masalah yang menimpa banyak orang. Ya, bukan berarti semua selalu berjalan 
lancar, tapi sudah banyak perkembangannya. Sejak bikin film bersama, kami bisa lebih 
mudah untuk ngobrol dengan orangtua kami.
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Pak Kemy

“ada perubahan dalam beberapa hal setelah 

anak-anak membuat film. ada anak-anak muda 

yang mulai tertarik untuk membuka usaha di 

desa ini. Tapi tidak sepenuhnya menyelesaikan 

masalah. Kami masih butuh anak-anak untuk 

membantu bekerja di sawah.”

anak muda dari Taruna reka memegang kamera 
video dan ngobrol dengan Pak  Kemy.

Anak-anak zaman sekarang tidak mau bekerja di sawah. Mereka maunya kerja di kota. 

Mereka kira lebih mudah dapat uang kalau bekerja di kota. Mereka malu mengerjakan 

pekerjaan kasar, seperti yang kami lakukan waktu kami masih muda. Ha ha! Ya, saya 

juga bilang begitu di film. Mereka tanya pendapat saya, jadi, ya saya beri tahu. Saya bilang 

kepada mereka, kalau saya tidak akan menjual sawah saya. Sawah ini warisan dari Bapak 

saya. Bapak saya diwarisi oleh bapaknya. Tugas saya ya mewariskan sawah ini kepada 

anak-anak saya. Tidak bisa saya jual.

Dulu di sini semuanya sawah. Dulu lebih gampang untuk mengambil air dari sumur. 

Persediaan air sudah menyurut sejak dua puluh tahun lalu. Banyak orang yang 

menyewakan tanahnya untuk tambang pasir, untuk konstruksi. Masalahnya, kalau 

sudah digunakan untuk tambang pasir, tanahnya jadi tidak baik untuk bercocok tanam. 

Tanahnya jadi rusak.

Setelah anak-anak itu bikin film, mereka membentuk kelompok untuk menyelesaikan 

masalah irigasi. Beberapa pemuda dari Taruna reka bersama-sama dengan kami 

datang ke Departemen Pertanian untuk mencari cara menyelesaikan masalah ini. Kami 

membahas tentang sistem tenaga air dan kincir angin. wah, semuanya terlalu mahal 

untuk dijalankan.

Ya, masih susah mendapatkan air untuk sawah. Akhirnya, lembaga masyarakat desa 

membeli pompa diesel. Memang membantu, tapi harga bahan bakarnya mahal sekali. 

Harga bahan bakar sekarang sudah turun, tapi, kan bisa naik lagi. Beberapa ide dari 

anak-anak itu sebenarnya sangat bagus. Membangun kincir angin memang mahal, tapi 

kalau sudah jadi, paling tidak kita tidak harus mengeluarkan biaya untuk bahan bakar. 

Sayangnya, kecamatan hanya punya dana untuk membeli pompa diesel itu.

Ada perubahan dalam beberapa hal setelah anak-anak membuat film. Ada anak-

anak muda yang mulai tertarik untuk membuka usaha di desa ini. Tapi tidak sepenuhnya 

menyelesaikan masalah. Kami masih butuh anak-anak untuk membantu bekerja di sawah. 

Anak-anak muda masih tidak mau turun ke sawah dan bekerja keras seperti kami ini.
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uCaPan Terima KasiH
serTa biodaTa PenGaranG dan FoToGraFer

Buku ini disponsori oleh program PNPM Mandiri. Tujuan dari 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PNPM 
Mandiri) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. PNPM 
Mandiri diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 
sebagai payung bagi sejumlah program pembangunan berbasis 
masyarakat yang sudah berdiri, termasuk urban Poverty Program 
dan Program Pengembangan Kecamatan (KDP), serta sejumlah 
program pembangunan berbasis masyarakat lainnya yang dikelola 
oleh sembilan belas Kementerian Teknis. Di tahun 2008 semua 
program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan 
kemiskinan yang semula dikelola oleh Kementerian Koordinator 
dan berbagai lembaga pembangunan diintegrasikan menjadi PNPM 
Mandiri. Sejak tahun 2009, PNPM Mandiri sudah beroperasi di tiap 
kecamatan di seluruh Indonesia.

PNPM Mandiri berkomitmen untuk meningkatkan keikutsertaan 
dari semua anggota masyarakat dalam proses pembangunan. Hal 
ini termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, kelompok 
masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lain yang belum sepenuhnya 
diikutsertakan dalam proses pembangunan. Mereka Yang Tak Terlihat 
merupakan bagian dari usaha PNPM Mandiri untuk lebih meningkatkan 
peran serta kelompok terpinggir dan terkucil dalam pembangunan.

Bantuan bilateral dan multilateral kepada pemerintah Indonesia 
untuk program PNPM Mandiri datang dari sejumlah lembaga 
donor. Fasilitas Penunjang PNPM atau PNPM Support Facility(PSF) 
didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi kontribusi 
dari lembaga-lembaga internasional dan lembaga donor yang 
memberikan bantuan kepada PNPM Mandiri. Melalu PSF, lembaga 
donor dapat memberikan bantuan teknis, nasihat, dan dialog tentang 
perencanaan serta bantuan keuangan kepada pemerintah untuk 
mendukung PNPM Mandiri. Kontribusi yang diberikan kepada PSF 
saat ini berasal dari berbagai negara, termasuk Australia, Denmark, 
Komunitas Eropa, Belanda, dan Kerajaan Inggris.

PSF memberikan bantuan keuangan dan bantuan lainnya bagi 
penerbitan buku Mereka Yang Tak Terlihat yang bertujuan untuk 
meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap kebutuhan khusus 
dan aspirasi dari kelompok-kelompok terpinggir dan terkucil.

Kami mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah 
bersedia menceritakan dan memaparkan kisah hidup mereka kepada 
khalayak ramai demi terbitnya buku ini. Di seluruh Nusantara, orang-
orang yang diwawancarai untuk buku ini sangatlah terbuka dalam 
berbagi detil-detil pribadi mengenai kehidupan, permasalahan, 
harapan serta aspirasi mereka. 

untuk menghimpun berbagai kisah yang ada dalam buku ini, Irfan 
dan Poriaman menjelaskan tujuan dari proyek ini serta meminta 
persetujuan dari semua subyek yang diwawancarai. Para subyek 
menceritakan kisah mereka, sering kali selama beberapa hari 
dan dalam beberapa pertemuan. Setelah itu, Irfan berusaha untuk 
menceritakan ulang kisah tersebut dari sudut pandang orang pertama 
yang menyatakan ide-ide, perasaan, dan suara hati mereka. 

Dalam beberapa kasus, subyek menulis sendiri cerita mereka, 
dengan bahasa mereka sendiri, yang kemudian disunting bersama-
sama dengan subyek lalu diterjemahkan. Jika memungkinkan, Irfan 
memberikan catatan pribadi subyek kepada mereka agar mereka 
dapat memeriksa ulang dan mengkonfirmasi kebenaran dari cerita 

yang ia tulis; jika tidak, Irfan mendiskusikannya dengan mereka. 
Subyek diingatkan bahwa cerita mereka akan dipublikasikan dan 
juga diminta menyatakan bahwa mereka tidak keberatan akan hal itu. 
Namun, Irfan memohon maaf jika masih terdapat ketidakakuratan 
ataupun misinterpretasi dalam hasil penulisannya.

Sejumlah besar orang telah membantu memfasilitasi pertemuan 
dan wawancara dan juga memberikan banyak bantuan lain. Sebagian 
dari mereka adalah: Majorie, Mateo, Marwan dan seluruh staf 
Handicap International di Banda Aceh dan Takengon; ricco Sinaga 
dari PuSKESMAS Cikini, Jakarta; Imam B. Prasodjo dan seluruh 
staf Yayasan Nurani Dunia; anggota kelompok musik ”Cespleng” 
dan pemuda dan pemudi yang sering nongkrong di Proklamasi; 
Kamala Chandrakirana, sosiolog, penulis dan Ketua Komnas 
Perempuan; Kodar wusana dan Nani zulminarni dari PEKKA 
(Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) di Jakarta 
dan Sitti zamraini Alauthi, Koordinator Lapangan PEKKA di Lingsar, 
Lombok Barat; Fenny Purnawan, penulis, penyunting dan ibu dari 
Gana, Smita, Anngita dan oorvi. Agas Bene dari Dinas Kesehatan 
Belu, Timor Barat; Maria K’lau, seorang bidan berdedikasi tinggi 
di Belu; Antonia Godelpia Lau, pengelola Panti rawat Gizi serta 
semua dokter, bidan, dan staf serta karyawan PuSKESMAS di Belu; 
Anne Vincent, Fajar, dan Anton Susanto dari uNICEF di Jakarta; 
Nelden Djakababa and Vitria Lazzarini, psikolog dari Yayasan 
Pulih; Piet Pattiwaelapia dari Koalisi Pengungsi Maluku; Nelke 
Huliselan, seorang pekerja masyarakat di Ambon; Enrina Diah, 
seorang dokter bedah plastik; Julia Suryakusuma; richard oh, 
novelis dan sineas; rebekka Harsono, seorang aktivis dari Liga Anti 
Diskriminasi Indonesia; Pephy Nengsi Golo Yosep dan Adi Yosep, 
aktivis hak-hak bagi orang penderita lepra di Jongaya, Makassar; 
Kerstin Beise dari Netherlands Leprosy relief (NLr); Dede oetomo 
dan rekan dari GAYa Nusantara (sebuah organisasi hak-hak bagi 
kaum gay dan trans-jender di Surabaya); Irma Soebechi dan kawan-
kawan dari PErwAKoS (Persatuan waria Kota Surabaya); Nig dan 
kawan-kawan dari Komunitas uS (sebuah organisasi hak-hak bagi 
kaum gay dan lesbian di Surabaya); Ayi Na, yang pernah bertugas 
di uNICEF di Manokowari, Papua; Suster zita Kuswati, seorang 
biarawati yang tak kenal lelah dari Yayasan Santa Augustina di 
Sorong, Papua; Connie de Vos, seorang bahasawan dan spesialis 
bahasa isyarat; Thomas J. Conners, seorang bahasawan dari Max-
Planck-Gesellschaft; Josh Estey, fotografer dan sineas; Dian Estey, 
jurnalis; Maya Satrini, pekerja masyarakat dan teman dari para 
pekerja seks di Singkawang; rina, Dewi, Adhe dan Yuyun pekerja 
seks lain di Jakarta; Jeanette Murad, psikolog dari universitas 
Indonesia; Alexander Sriewijono, konsultan; Mustamin, dari 
masyarakat Bajau di Mola Selatan, wakatobi; ForKANI, kelompok 
perlindungan lingkungan Palau Dupa; Veda dan rili Djohani dari 
The Nature Conservancy; Ani Himawati di Jogja; Ayu Sastrosusilo; 
semua anggota HuMANA, sebuah organisasi pembela hak-hak anak 
jalanan di Jogja; Muhammad zamzam Fauzanafi, antropolog visual; 
Mbak Dian, sineas dan aktivis serta seluruh anggota Kampung 
Halaman di Jogja.

Proyek ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari Sujana royat, 
wakil Menteri untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kementerian 
Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat yang bijaksana. Selain 
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berjasa sebagai penggerak keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam 
Program PNPM Mandiri, ia juga tidak kenal lelah dalam mengangkat 
profil masyarakat Indonesia yang tidak terlihat dan mengikutsertakan 
mereka dalam proses pembangunan melalui dukungan penuhnya 
terhadap PEKKA dan sejumlah orang, kelompok, masyarakat, dan 
program-program yang disebutkan di dalam buku ini. 

Terbitnya buku ini juga tidak akan terlaksana tanpa kesabaran, 
keuletan, dan kebaikan hati dari Threesia Siregar dari PNPM 
Support Facility Bank Dunia; juga atas dukungan dari Victor Bottini, 
Ela Hasanah, Sentot Surya Satria, Inge Tan, Lisa warouw, rumiati 
Aritonang, Nency Armando Syariff, Juliana wilson, dan semua staf 
PNPM Support Facility. Selain memberikan kata sambutan, Scott 
Guggenheim dari AusAID juga ikut memupuk proyek ini dengan 
kearifan, sinisme, dan selera humornya dalam menyunting teks 
Bahasa Inggris dan memberikan berbagai saran praktis selama 
proyek ini berlangsung. Erick Sulistio, desainer dengan talenta luar 
biasa, yang mengubah kata-kata dan gambar menjadi sebuah buku 
yang sangat mengesankan. Sila wikaningtyas mengalihbahasakan 
tulisan yang awalnya ditulis dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa 
Indonesia yang peka dan mendalam. Jamie James memberikan 
sumbangan penting sebagai penyunting teks dan penyeleras bahasa 
untuk versi bahasa Inggeris terakhir. Peranan yang sama dimainkan 
oleh Dorothea rosa Herliany untuk versi bahasa Indonesia. John 
McGlynn dari Yayasan Lontar yang memberikan nasehat dan masukan 
tentang penerbitan dan distribusi buku ini.

Irfan Kortschak belajar Indonesian Area Studies di university 
of Melbourne dan International and Community Development 
di Deakin university di Australia. Irfan adalah seorang penulis, 
penerjemah, fotografer yang sudah lama bermukim di Jakarta. 
Hasil karya lain termasuk Nineteen: The Lives of Jakarta Street 
Vendors (2008) dan In a Jakarta Prison: Life Stories of women 
Inmates (2000). Saat ini Irfan sedang menggarap berbagai tugas 
menulis dan konsultansi untuk sejumlah lembaga non-pemerintah 
dan lembaga pembangunan di Indonesia. 

Poriaman Sitanggang sudah berkarya sebagai fotografer lepas 
sejak tahun 1985. Poriaman pernah menggelar sejumlah pameran 
foto, termasuk Indonesia Famous People (1993), wajah orang Batak 
(1994), Dani: The Forgotten People (1997), Manila: The City of Contrasts 
(1999), The Song of Arini: The Eastern Indonesia People (2001), 
dan Burning Borneo (1998-1999). Hasil jepretan Poriaman pernah 
ditampilkan dalam sejumlah majalah dan buku, termasuk Kain untuk 
Suami: Tenun Tradisional Nusa Tenggara Timur (2003) serta Picturing 
Indonesia: Village Views of Development (2005). 

Semua foto dalam buku ini diambil oleh Poriaman kecuali beberapa 
foto yang diambil oleh Irfan, yaitu: murid-murid perempuan (hlm. 37); 
Ai Anti Srimayanti (hal. 43); Heri ridwan (hlm. 45 dan 47); Pak Inceu 
(hlm. 51); Laminah (hlm. 70); kelas membaca untuk perempuan (hlm. 
72-74); Musinah (hlm. 73); Kolok Getar (hlm. 81); Kolok Subentar (hlm. 
83); Erni Bajo (hlm. 113); Mading (hlm. 129); remaja Jl. Proklamasi 
(hlm. 131); Benk Benk (hlm. 133); Apay dan Harry (hlm. 134); Megi 
Budi (hlm. 137 dan 139); rifky (hlm. 138); dan reza (hlm. 148 dan 
149).



Poskrip

Ketika buku sedang disiapkan, penulis dan 
fotografer menghubungi Maya Satriani pekerja 
sosial dan komunitas, Enrina Diah, ahli bedah 
plastik dan Julia Suryakusuma penulis dan 
kolumnis untuk melihat jika ada kemungkinan 
yang bisa dilakukan untuk menjalani beberapa 
operasi yang dibutuhkan Santi. Hasil  usaha 
para perempuan itu beberapa dana dan 
fasilitas disediakan bagi Santi untuk menjalani 
operasi pertama dari beberapa operasi yang 
dibutuhkannya. 
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MEREKA YANG
TAK TERLIHAT

Siapakah orang-orang tak terlihat di Indonesia? 

Mereka di antaranya adalah orang dengan cacat fisik 

di Aceh; orang dari sebuah desa dengan kelainan 

tunarungu yang dibawa sejak lahir di Bali yang 

sangat besar jumlahnya; anak-anak kurang gizi dan 

orangtua mereka di Timor Barat; janda dan kepala 

rumah tangga perempuan di Lombok, orang cacat 

kusta di Sulawesi Selatan, perempuan yang hidup 

dalam kekerasan rumah tangga dan kekerasan 

komunal di Ambon, para penderita HIV dan AIDS 

di Papua, anak-anak di sebuah desa di Jawa Barat 

yang tidak punya kesempatan masuk ke sekolah 

menengah; pekerja seks di Kalimantan Barat, dan 

waria di Jawa Timur. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, 

(PNPM) telah mengembangkan inisiatif untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi 

mereka kesempatan untuk secara aktif berpartisipasi 

dalam kehidupan sosial politik, dan ekonomi.

Sebagaimana diperlihatkan dalam buku ini, 

melalui wawancara langsung, mereka bukanlah 

korban yang hanya duduk pasif menunggu bantuan. 

Namun mereka secara aktif bekerja untuk 

memperbaiki kehidupan mereka sendiri.

Dengan lebih dari 100 buah foto, orang tidak 

terlihat berbicara dalam buku ini yang kadang 

memilukan tapi kisah kehidupan mereka sering 

menghangatkan hati.  


