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Berubah Menjadi
Lebih Baik
TAHUN baru Islam atau tahun baru Hijriyah 1439 diperingati
dengan cara sederhana oleh umat Islam di seluruh Indonesia,
termasuk di NTB. Sebelum matahari tenggelam, umat Islam
berkumpul di masjid, tempat pendidikan atau instansi pemerintah untuk membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Meski di
beberapa daerah khususnya Lombok Timur jauh sebelumnya
menggelar sejumlah kegiatan, seperti pawai taaruf yang diikuti
murid SD hingga siswa SMA/SMK di Lombok Timur. Belum lagi,
bekerjasama dengan Dinas Perdagangan NTB menggelar pasar
murah yang menjual harga kebutuhan pokok dengan harga
murah.
Dibandingkan dengan memperingati tahun baru masehi, peringatan Tahun Baru Islam terkesan tidak ada gaungnya. Datangnya tahun baru Islam hanya dianggap biasa saja bagi banyak
orang Islam itu sendiri. Meski ada pembacaan doa akhir dan
awal tahun, banyak yang menganggap ini adalah hal biasa dan
tidak pernah ada.
Padahal, jika kembali melihat bagaimana Nabi Muhammad
SAW ditemani sahabatnya Abu Bakar As Siddiq 1438 tahun silam saat hijrah atau pindah dari Mekkah menuju Yastrib (Madinah) sekarang, menjadi tonggak awal berkembangnya agama
Islam ke seluruh penjuru dunia. Setelah Nabi Muhammad SAW
berhijrah, justru banyak orang yang sebelumnya menentangnya
menjadi pengikut setia dan menjadi pembela Islam dalam setiap penyebarannya.
Berkaca dari tahun baru Islam ini, tentu kita sebagai umat
yang beriman harus lebih baik dari sebelumnya. Jika pada tahun
sebelumnya, kita masih melakukan banyak kesalahan atau
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, pada
tahun baru ini kita harus banyak berubah. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada tahun sebelumnya diganti dengan
perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi banyak orang.
Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur NTB
Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat menghadiri peringatan Tahun Baru
Islam di Yayasan Pendidikan Hamzanwadi di Pondok Pesantren
Darun Nahdlatain Pancor Lombok Timur, Kamis (21/9). Dalam
hal ini, TGH. M. Zainul Majdi yang juga Ketua Dewan Tanfidziah
Pengurus Besar Nahdlatul Wathan ini, mengingatkan, jika salah
satu upaya memajukan negeri adalah dengan melaksanakan
perintah agama.
Dalam melaksanakan perintah agama, tentu kita sebagai
umat Islam harus mengedepankan kebersamaan dan menjauhi segala macam permusuhan atau tindakan yang merugikan
orang banyak, baik antarumat beragama atau dengan agama
lain. Banyaknya persoalan yang terjadi sekarang ini, seperti banyaknya kasus korupsi atau perbuatan yang melanggar hukum
menjadi bahan evaluasi bagi kita pada momen tahun baru Islam ini.
Untuk itu, pada tahun baru Islam ini menjadi awal kita berhijrah atau berubah ke arah yang lebih baik. Jangan sampai
tahun demi tahun berganti, kita masih belum menunjukkan perubahan. Kita masih terus berkutat pada sikap dan perbuatan
yang sama dengan tahun sebelumnya. Sementara agama mengharapkan kita terus melakukan perubahan pada diri kita agar
menjadi lebih baik. (*)
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Memutus Mata Rantai
Kekerasan TKW
ARAKNYA tindak
kekerasan terhadap
tenaga kerja wanita
(TKW) belakangan
ini membuktikan
kuatnya dominasi
budaya patriarki.
Wanita dianggap warga kelas dua yang
boleh direndahkan, dihina, bahkan dilecehkan. Kelemahan (fisik) wanita dimanfaatkan selaku sarana penambah
pundi-pundi finansial. Sejumlah oknum
nekat menjadikan wanita sebagai
“tumbal” dalam arus bisnis global,
meski dalam beberapa tahun terakhir,
pemerintah menerbitkan kebijakan
moratorium pekerja migran.
Ketika keuntungan material menjadi prioritas utama, maka jaminan
keselamatan pekerja rentan dikesampingkan. Itulah mengapa, majikan
kerap memperlakukan pekerja secara
keji dan brutal. Perbedaan gaji dengan jumlah uang yang dijanjikan, jam
kerja yang terlalu memberatkan, serta perlakuan tidak senonoh merupakan di antara permasalahan TKW
yang selalu menguap ketika dibawa
ke jalur hukum.
Wanita juga menjadi korban tata keloladanrekrutmenpekerjayangamburadul.
Dalamtaraftertentu,merekaterbelitdalam
hubunganpatron-clientyangtelahmerasuk
dalam dunia ketenagakerjaan. Ketergantungan pekerja migran terhadap uluran
tangan para calo mengakibatkan mereka
mengalamitekananmental.Dalamsejumlah kasus, penyalur kerja yang telah mencarikan lowongan serta menyediakan tiket
pesawatsebenarnyatidakberniatmenolong
orang-orangyangsedangbergulatmenyumpalkebutuhanperut,melainkanjustrumenjerumuskanmerekadalam“lubangkehancuran”. Selain dikompensasi sebagai utang
puluhan juta rupiah, bantuan juga mesti
dikembalikan lebih besar bahkan berlipat
ganda. Utang dan bunga ini biasanya baru
dapatterlunasiselamabertahun-tahunsetelah mereka menyisihkan gaji.
Restrukturisasi Agraris
Salah satu alasan mengapa wanita bekerja di luar negeri adalah keterbatasan ruang kerja. Ketika kota-kota
besar (dalam negeri) enggan menampung mereka, maka beberapa negara
semisal Arab Saudi, Thailand, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan
menawarkan alternatif. Selama ini,
tersebar asumsi bahwa negara-negara pengimpor tenaga kerja tersebut
menyediakan banyak peluang kerja
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Dalam praktiknya, kerap terjadi pelanggaran
terhadap batas usia yang menjadi syarat
pertama para wanita yang akan
diberangkatkan selaku pekerja migran.
Mayoritas calon TKW berumur di bawah
batas terendah persyaratan TKW. Usia yang
tercantum dalam surat pengantar kepala
desa bahwa calon TKW genap memenuhi
persyaratan merupakan pemalsuan
keterangan oleh calon TKW yang seringkali
“diijon” oleh para calo atau agen TKW
(Riwanto Tirtosudarmo, 2007: 284-285).
bagi kaum Hawa.
Di desa, persoalannya lebih kompleks. Saluran tenaga kerja di wilayah perdesaan yang awalnya menyempit, kini
semakin tertutup. Restrukturisasi pertanian tradisional tengah beradaptasi
dengan proses komersialisasi, industrialisasi, serta proletarisasi. Diperparah
dengan minimnya solidaritas sosial
akibat merangseknya nilai-nilai urban
ke wilayah pedalaman, kondisi ini menyisihkan para wanita, terutama dengan skill rendah, dari ajang persaingan.
Catatan historis menunjukkan, tersingkirnya wanita dari dunia kerja antara lain dikarenakan berubahnya teknik
panen yang sempat menggoncang
psikologi masyarakat desa tradisional.
Dahulu kala, petani-petani desa tidak
pernah membawa sabit saat pergi ke
sawah. Dengan melibatkan hampir semua wanita desa, mereka memanen
padi dengan pisau kecil (ani-ani). Sebagai
imbalannya, para wanita tersebut berhak atas sebagian hasil panen (bawon).
Dalam Nusa Jawa: Silang Budaya
(Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris),
Denys Lombard (1996: 57) melihat bahwa sejak dua dasawarsa silam pemilik
tanah dan teknokrat revolusi hijau menilai kolotnya teknik ani-ani. Atas dasar
inilah, sabit diperkenalkan kepada
kaum tani dan regu buruh upahan dikerahkan untuk memanen padi.
Sistem panen tradisional secara
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perlahan genap tergantikan oleh
sistem tebasan yang dianggap lebih
modern, namun juga mengancam kohesi sosial masyarakat perdesaan.
Guna menghasilkan pendapatan lebih besar, sebelum masa panen tiba,
petani melepas hasil panen kepada
perantara yang disebut penebas. Lantaran tidak dibebani dengan kewajiban tradisional kepada komunitas
masyarakat desa sekitar, perantara
ini leluasa mengajak sejumlah kecil
pekerja dan menolak pemungutan
panen oleh mayoritas penduduk desa.
Pekerja dituntut menggunakan sabit
untuk memanen padi dan dibayar
dengan uang kontan (Budi Winarno,
2003: 156). Sistem ini cukup ekonomis dan efektif, sebab mampu memangkas jumlah tenaga kerja yang
berasal dari desa setempat, sementara penebas tetap menguasai bagian
terbesar hasil panen.
Peran Aparatur Desa
Mata rantai kekerasan terhadap
para wanita yang menjadi pekerja
migran harus segera diputus dengan
melibatkan aparatur desa. Sayangnya, pemerintah kerap menihilkan
fungsi pamong desa. Padahal, para
pemegang jabatan pemerintahan
desa inilah yang menjadi aktor pertama dalam upaya mencegah menjamurnya kasus-kasus kekerasan yang

menimpa TKW.
Proses rekrutmen wanita yang dipekerjakan di luar negeri seringkali
dilakukan oleh para calo di desa asal
para calon TKW. Pada umumnya,
keadaan ini membuat rekrutmen berlangsung di luar jangkauan birokrasi
meskipun semestinya kepala desa
beserta jajarannya melakukan “filter”
terlebih dahulu mengenai syarat minimal berupa batas usia calon TKW.
Dalam praktiknya, kerap terjadi
pelanggaran terhadap batas usia yang
menjadi syarat pertama para wanita
yang akan diberangkatkan selaku pekerja migran. Mayoritas calon TKW
berumur di bawah batas terendah persyaratan TKW. Usia yang tercantum
dalam surat pengantar kepala desa
bahwa calon TKW genap memenuhi persyaratan merupakan pemalsuan keterangan oleh calon TKW yang seringkali “diijon” oleh para calo atau agen TKW
(Riwanto Tirtosudarmo, 2007: 284-285).
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