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Hari Pahlawan yang tiap tahun kita peringati, tampaknya ke depan membutuhkan

format baru dalam menetapkan status “kepahlawanan”. Sejauh ini pahlawan lebih banyak

diperuntukan bagi pelaku sejarah perjuangan fisik merebut kemerdekaan atau hal yang

berkaitan dengan kemerdekaan. Senyatanya sebutan pahlawan berlaku pada hal yang lebih

luas. Pahlawan pada dasarnya merupakan sifat kesediaan berkorban melebihi keharusan,

untuk kepentingan yang lebih luas di luar dirinya. Sebutan itu, layak suatu saat diberikan juga

kepada pekerja migran kita. Mereka mengorbankan kenyamanan dirinya, untuk hidup

seadanya di tempat orang, demi mengeluarkan keluarga dan masyarakat desanya keluar dari

labirin kemiskinan. Selama ini sebutan “Pahlawan Devisa”, lebih bernuansa basa-basi yang

kerap penuh kepedihan, ketimbang kebanggaan. Padahal menurut BNP2TKI mencatat

perolehan devisa dari remitansi TKI yang bekerja di berbagai negara di kawasan Asia hingga

Mei 2012 mencapai 1,2 miliar dolar AS. Bila digabung dengan kawasan lain maka perolehan

devisa dari remitansi TKI pada pada 2012 sampai dengan Mei, adalah 4 miliar dolar AS atau

mencapai Rp40 triliun.Diprediksi sampai akhir tahun, kontribusi tersebut dapat mencapai

10% dari APBN kita, bukankah itu angka fantastis?.

Namun apa lacur, iklan TKI yang diobral di Malaysia, bagi mereka bukan semata

pelecehan namun senyatanya itu adalah hanya satu rentetean kepahitan yang harus dihadapi.

Faktanya nada serupa juga sudah mereka hadapi saat berhadapan dengan para calo tenaga

kerja di desanya. Belum lagi keluarga yang harus merasakan tekanan renternir, bila kiriman

terlambat diterima. Tapi mereka bisa apa? Masih layakah mereka sebagai pahlawan?

Mari kita kaji akar kesejarahan masuknya TKI ke Malaysia. Gelombang pertama

merupakan hasil pertemuan terbatas Soeharto dengan PM Tun Abdul Razak di tahun 1974.

Pertemuan disepakati Indonesia membantu Malaysia yang khawatir dengan peningkatan

puak Cina yang bisa mengancam puak melayu. Dengan sentimen kesukuan dan agama,

diberangkatlah orang Indonesia untuk mendukung struktur kependudukan Malaysia. Saat ini

sebagian besar dari mereka dan keturunannya sudah menjadi warga Negara Malaysia.

Kemudian gelombang berikutnya, awal tahun 80-an Malaysia kekurangan tenaga kerja di 226

ladang kelapa sawit dan karet. Lagi-lagi kita kirim TKI untuk menjadi buruh perkebunan.

Buah tangan kasarnya itu, membuat Malaysia menjadi kekuatan teratas sektor perkebunan.

Mereka rela keluar dari kampungnya, karena sektor perkebunan kita justru saat itu

menunjukan keterpurukannya.

Perkembangan ekonomi Malaysia dan krisis ekonomi berkepanjangan di negara kita

mendorong TKI masuk gelombang ketiga. Masuk abad 21, Malaysia memerlukan 1

juta/tahun tenaga kerja asing, 60% diantara berasal dari Indonesia. Lagi-lagi mereka rela

melepas anak malahan istrinya pergi ke tanah jiran untuk melawan kemiskinan. Dari

beberapa pekerja migran yang ditanya penulis di Malaysia, mereka sebenarnya lebih senang
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bekerja di dalam negeri bila itu tersedia. Tapi mimpi mereka sulit diwujudkan melihat target

angka kemiskinan bisa ditekan sampai 8-10% di tahun 2014, sulit untuk dicapai

.Saat ini Malaysia berdasarkan survai global map of subjective well-being (2006)

ditasbikan sebagai negara paling bahagia di Asia. Survai Adrian White yang melibatkan 178

negara ini juga menempatkan Indonesia di rangking ke 64. Boleh jadi kebahagian kita telah

lama dihibahkan kepada Malaysia. Hal itu di dukung oleh fakta sejarah, dan kenyataan TKI

kita lah yang saat ini banyak melayani kebutuhan bisnis mereka. Mudah saja bukti untuk itu,

berkunjung saja kapau sederhana atau pemukiman asrama mahasiswa mereka, disana segala

urusan dikerjakan oleh orang kita. Orang Malaysia sebagai pemilik hanya tinggal menghitung

keuntungan. Para TKI kita bekerja hampir 20 jam perhari, hanya untuk bisa memberi makan

keluarganya, dan menyekolahkan anak-anak mereka. Yang hitungan makronya dapat

meningkatkan LPE (laju pertumbuhan ekonomi) atau RLS (rata-rata lama sekolah), ujung-

ujungnya meningatkan IPM. Bukankah mereka telah menjadi pahlawan?

Siapa yang sepatutnya terpanggil untuk merubah stereotif negatif terhadap TKI yang

sudah lama dibentuk di manca negara, yakni, tidak kompeten, bodoh, tidak terdidik dan tidak

memiliki dokumen. Sudahkan mereka diperlakukan sebagai pahlawan sesungguhnya. Atau

kita cukup puas dengan ikut memaki, menyudutkan, dan memarginalkan nasib mereka.

Sementara kita secara kolektif ikut menikmati jerih payah mereka tanpa rasa malu sedikitpun.

Pada satu bulan terakhir ini, 2.000-an TKI asal Jabar dipulangkan karena yang overstay

di Arab Saudi. Pemprop Jabar mengakui tidak punya data tentang itu. Ini aneh sekali, padahal

menurut BNP2TKI, dalam tiga (3) tahun ini, Jabar merupakan daerah penyumbang terbesar

TKI ke luar negeri. Artinya paling besar menerima devisa para remiten ini, namun data pun

tidak tersedia, apalagi menyiapkan mereka agar status mereka tidak dilecehkan di negeri

orang. Kita masih membutuhkan cukup banyak pahlawan yang mampu memerangi musuh

peradaban yang paling kronis, yakni kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang

telah dirintis selama ini, belum mampu mencapai target yang kita canangkan sendiri

sekalipun.

Mudah-mudahan mereka, yang berjuang di negeri orang, membaca tulisan Pramudya

Ananta Tur dalam Prahara Budaya (h.7), “Setiap pejuang bisa kalah dan terus-menerus kalah

tanpa kemenangan, dan kekalahan itulah gurunya yang terlalu mahal dibayarnya. Tetapi

biarpun kalah, selama seseorang itu bisa dinamai pejuang dia tidak akan menyerah. Bahasa

Indonesia cukup kaya untuk membedakan kalah daripada menyerah.” Ya, mereka boleh kalah

tapi tidak boleh menjual harga dirinya untuk alasan apapun. Semoga


