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Abstrak 

Salah satu berita tentang Indonesia yang sering menjadi sorotan media massa dalam dan luar 
negeri adalah masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), khususnya tenaga kerja wanita (TKW), 
mulai dari masalah perlakuan yang tidak baik dari para majikan, pelecehan seksual, kenaikan 
gaji, sampai pada kasus bunuh diri. Dalam menyoroti masalah ini, tentunya masing-masing 
media massa mempunyai wacana sendiri-sendiri. sesuai ideologi yang dianutnya. Tulisan ini  
ingin menelusuri bagaimana sikap media massa Arab, terutama situs-situsnya yang ada di 
internet, dalam menyoroti masalah tersebut, karena ada asumsi bahwa media massa di Arab 
tidak proporsional dalam menyiarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan pembantu rumah 
tangga Indonesia yang bekerja di sana. Tulisan ini sangat diperlukan, untuk memperlihatkan 
kepada dunia tentang sikap media massa Arab terhadap pembantu rumah tangga Indonesia, 
karena hanya media massa Arab dan Indonesia-lah yang memuat berita-berita tentang hal 
tersebut, dan hanya berita-berita dalam media massa Arab yang dibaca oleh pembaca di seluruh 
dunia, karena bahasa Arab merupakan bahasa internasional yang digunakan di PBB, sementara 
berita-berita yang terdapat di dalam bahasa Indonesia hanya dibaca oleh orang Indonesia. Hal 
ini bisa menimbulkan imej yang buruk dari masyarakat dunia terhadap citra wanita Indonesia. 
Dalam tulisan ini akan dilakukan analisis terhadap headline-headline tentang pembantu rumah 
tangga yang terdapat dalam situs-situs berbahasa Arab di internet, dengan menggunakan 
pendekatan Analisis Bahasa Kritis (Critical Linguistic), yakni penelitian yang tidak hanya 
melihat berita sebagai mediasi realitas (representasi realitas), tetapi juga sebagai konstruksi 
realitas, yang disebut dengan wacana. Yang diamati dalam penelitian ini adalah pilihan kata dan 
struktur gramatika yang digunakan oleh media massa dalam mengungkapkan makna ideologi 
tertentu. 

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Wanita, Sosial, Linguistik Arab, Wacana. 
 
 
 
 
1.  Pendahuluan 

Salah satu berita tentang Indonesia yang sering menjadi sorotan media massa 
dalam dan luar negeri adalah masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), khususnya tenaga 
kerja wanita (TKW), mulai dari masalah perlakuan yang tidak baik dari para majikan, 
pelecehan seksual, kenaikan gaji, sampai pada kasus bunuh diri. Dalam menyoroti 
masalah ini, tentunya masing-masing media massa mempunyai wacana sendiri-sendiri.  
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Pada Desember 2006 hingga Maret 2008, Human Rights Watchs (HRW) 
melakukan penelitian tentang wanita PRT di Arab Saudi. Dalam penelitiannya, HRW 
membeberkan beban yang harus ditanggung pekerja perempuan selama menjadi 
pembantu rumah tangga (PRT) di Arab Saudi. Banyak majikan di Arab Saudi yang 
tidak diganjar hukuman yang pantas atas kesewenang-wenangan mereka terhadap buruh 
migran di sektor pembantu rumah tangga. Pengusutan dan proses pengadilan yang 
buruk yang sering berlangsung sampai bertahun-tahun menyebabkan lolosnya majikan 
yang berlaku sewenang-wenang dari hukuman melalui sistem peradilan pidana, malah 
para korban justru digugat balik oleh pelaku kesewenang-wenangan dengan tuduhan 
santet, pencurian, atau perzinahan. HRW menilai, kondisi ini sangat tragis.1  

Menurut catatan aktivis pembela hak buruh migran, Wahyu Susilo, sebagian 
temuan pelanggaran HRW itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi para aktivis di 
Indonesia. Ia mengatakan bahwa sekitar 40 persen dari jumlah total penyiksaan dan 
kematian buruh migran asal Indonesia, terjadi di Arab Saudi. Anis Hidayah dari Migrant 
Care mengungkapkan bahwa setidaknya laporan ini akan menjadi peringatan bagi 
Pemerintah RI, agar segera membuat perjanjian bilateral dengan pemerintah negara-
negara penerima, termasuk Pemerintah Arab Saudi, untuk memastikan perlindungan 
pekerja migran berbasis HAM (hak asasi manusia).2  

Namun, sebaliknya, Suhaila Hammad dari Masyarakat HAM Nasional Arab 
Saudi mengabaikan laporan HRW dengan menyebutnya sebagai “tidak adil dan satu 
sisi. ”Ia mengatakan bahwa kelompok-kelompok HAM yang melakukan penelitian 
hendaknya mereka mendengarkan dari dua sisi. “Kami telah digambarkan secara tidak 
adil dan kejahatan terhadap kami oleh para pekerja tidak diungkapkan,” kata Hammad 
kepada The Associated Press. Ia menyebutkan angka kriminalitas di kerajaan Arab itu 
meningkat dalam tahun-tahun belakangan karena kejahatan yang dilakukan oleh pekerja 
asing. Mereka menyelundupkan obat-obatan, mereka mengubah apartemen menjadi 
pabrik minuman keras, mereka melakukan praktik prostitusi, mereka mencuri dan 
kadang mereka membunuh. 3 

Berita tentang tenaga kerja wanita Indonesia kerap disiarkan oleh media-media 
massa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan di Arab, sebagai pihak-pihak yang 
bersangkutan, dan masing-masing dari media massa tentunya mempunyai wacana 
sendiri dalam menyiarkan masalah tersebut sesuai ideologi yang dianutnya. Berdasarkan 
keterangan di atas, artikel ini ingin menelusuri bagaimana sikap media massa Arab, 
terutama situs-situsnya yang ada di internet, dalam menyoroti masalah tersebut, karena 
ada asumsi bahwa media massa di Arab tidak proporsional dalam menyiarkan kasus-
kasus yang berkaitan dengan pembantu rumah tangga Indonesia yang bekerja di sana. 

Artikel ini sangat diperlukan, untuk memperlihatkan kepada dunia tentang sikap 
media massa Arab terhadap pembantu rumah tangga Indonesia, karena hanya media 
massa Arab dan Indonesia-lah yang memuat berita-berita tentang hal tersebut, dan 
hanya berita-berita dalam media massa Arab yang dibaca oleh pembaca di seluruh 
dunia, karena bahasa Arab merupakan bahasa internasional yang digunakan di PBB, 
sementara berita-berita yang terdapat di dalam bahasa Indonesia tidak dibaca. Hal ini 

                                                 
1 Agus Susanto, HRW Kecam "Perbudakan" PRT di Arab Saudi, Kompas, Selasa, 8 Juli 2008  
2 Ap/ega, “PRT di Arab Saudi Banyak Alami Kekerasan”, Koran Sinar Harapan, No. 5942, Jumat, 11 Juli 

2008  
3 Laporan HRW: Hak-hak PRT Disangkali di Arab Saudi, 8 Des 2009 menegpp.go.id  
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bisa menimbulkan imej yang buruk dari masyarakat dunia terhadap citra wanita 
Indonesia. 

Dalam artikel ini akan dilakukan analisis terhadap headline-headline tentang 
pembantu rumah tangga yang terdapat dalam situs-situs berbahasa Arab di internet, 
dengan menggunakan pendekatan Analisis Bahasa Kritis (Critical Linguistic), yakni 
penelitian yang tidak hanya melihat berita sebagai mediasi realitas (representasi 
realitas), tetapi juga sebagai konstruksi realitas, yang disebut dengan wacana. Yang 
diamati dalam penelitian ini adalah pilihan kata dan struktur gramatika yang digunakan 
oleh media massa dalam mengungkapkan makna ideologi tertentu. 

Analisis tentang tenaga kerja wanita Indonesia pernah juga dilakukan oleh 
Yuniyanti Chuzaifah4, yang mengatakan bahwa Arab Saudi merupakan negara yang 
paling tertutup, tidak memudahkan tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia untuk 
mengakses dunia luar. Adapun, analisis lain yang khusus menyangkut soal analisis 
wacana kritis terhadap media massa Arab adalah analisis yang dilakukan oleh Hussain 
Al-Sharoufi5. Dalam penelitiannya, Hussain menggunakan pendekatan Analisis Wacana 
Kritis, (Critical  Discourse  Analysis) untuk  mengeksplorasi strategi tersembunyi yang 
terlibat dalam menyampaikan pesan ideologis dari rubrik editorial. Ia meneliti tiga 
puluh satu editorial yang diambil secara acak dari surat kabar '”Al-Thawra”, dan 
“Teshreen”, yang keduanya diterbitkan di Suriah dan 'Al-Quds Al-Arabi', yang 
diterbitkan di London, antara tahun 1998 dan 2005. Analisisnya menemukan bahwa 
dengan menggunakan bahasa tertentu, editorialis berhasil dalam memuja suatu rezim, 
perbuatan dan ideologi.  

Sementara itu, kerangka konseptual yang digunakan dalam artikel ini, pertama-
tama adalah kerangka konseptual yang digunakan oleh Ibnu Hamad, yaitu mengenai 
fungsi media sebagai mediasi realitas (reprersentasi realitas) dan media sebagai 
konstruksi realitas  (wacana).6 Yang dibahas dalam artikel ini adalah hanya fungsi 
media sebagai konstruksi realita (wacana). 

Selain itu, artikel ini juga menggunakan pengertian yang dikemukakan oleh 
Ahuja, yang menyebutkan bahwa news story (cerita berita) dibagi menjadi tiga bagian, 
yaitu head-line (kepala berita), lead (paragraph pertama) dan The Remainder of The 
Story (tubuh cerita)7 dan pendapat Julian Harriss yang mengatakan bahwa pada 
umumnya, setiap news story haruslah menjawab pertanyaan-pertanyaan 5 W, yaitu Who 
(siapa), What (apa), When (kapan), Where (di mana), Why (mengapa) dan 1 H, yaitu 
How (bagaimana).8 Agar pembahasan lebih terfokus, dalam artikel ini, yang akan 
dibahas adalah wacana yang terdapat dalam headline saja. 

                                                 
4 Aktivis pada Solidaritas Perempuan dan studi tentang gender di Universitas Leiden, kandidat Ph.D 

antropologi di Universitas Amsterdam. Disertasinya berjudul “Pekerja Rumah Tangga Migran 
Indonesia di Arab Saudi”  

5 Staf Pengajar dan Peneliti dari Gulf University for Science and Technology, Kuwait. Judul artikelnya 
“Critical Discourse Analysis of Political Editorials in Some Arabic Newspapers” 

6 Ibnu Hamad, 2008, “Wacana dan Media: Pergulatan antara Representasi dan Konstruksi” dalam Dwi 
Puspitorini dkk (ed), Kajian Wacana dalam Konteks Multikultural dan Multidisiplin. Jakarta: Fakultas 
Ilmu Pengetahuan Budaya, UI, hal. 373-396 

7 B.N. Ahuja, Theory and Practice of Journalism, Delhi: Surjeet Publications, 1988,  
8 Julian Harriss, Kelly Leiter dan Stanley Johnson, Panduan Lengkap Pemberita, terjemahan Md. Nor 

Hj.Abd. Ghani dan Md. Sharit Bharuddin, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989, hal.128. 
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Adapun, mengenai media sebagai wacana, penulis menggunakan pengertian 
yang digunakan oleh Hasan Alwi, yang mengatakan bahwa wacana adalah rentetan 
kalimat yang bertautan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-
kalimat itu.9; kemudian, pengertian Harimurti, yang mengatakan bahwa wacana adalah 
satuan bahasa terlengkap. Dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal 
tertinggi atau terbesar. Wacana direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, 
paragraf atau kata yang membawa amanat yang lengkap.10; dan pengertian yang 
dikemukakan oleh D. Mainggueneau yang menyebutkan bahwa wacana adalah ujaran + 
pengujarannya (situasi komunikasinya). Wacana harus mempunyai pesan yang jelas dan 
bersifat otonom, yaitu dapat berdiri sendiri. Berkat situasi komunikasinya wacana dapat 
dipahami meskipun tidak merupakan suatu kalimat yang lengkap. Pemahaman wacana 
harus memperhitungkan konteks situasinya karena mempengaruhi makna wacana. Pada 
umumnya, wacana tersusun dalam suatu struktur yang jelas. Bentuknya tidak pasti, 
dapat terdiri dari satu kata saja, satu kalimat, satu paragraf, satu artikel, satu buku, 
beberapa buku, bahkan satu bidang ilmu.11 Sesuai dengan bagian yang akan dibahas, 
yaitu masalah headline, maka wacana yang akan dibahas dalam artikel ini adalah hanya 
wacana yang berbentuk kata atau kalimat. 

Selanjutnya, dalam menganalisis aspek kosakata dan struktur gramatika, artikel 
ini menggunakan kerangka konseptual Roger Fowler dkk dan Norman Fairclough yang 
digunakan oleh Eriyanto12, yaitu tentang Analisis Bahasa Kritis (Critical Linguistics), 
yang memusatkan analisis wacana pada bahasa dan menghubungkannya dengan 
ideologi. Inti dari gagasan critical linguistic adalah melihat bagaimana gramatika 
bahasa membawa posisi dan makna ideologi tertentu. Dengan kata lain, aspek ideologi 
itu diamati dengan melihat pilihan bahasa dan struktur tatabahasa yang dipakai, baik 
pilihan kata maupun struktur gramatika, dipahami sebagai pilihan, mana yang dipilih 
oleh seseorang untuk diungkapkan membawa makna ideologi tertentu.  

2.  Sikap Media Massa Arab 

Head-line pertama yang akan penulis analisis dalam artikel ini adalah tentang 
pembantu rumah tangga Indonesia yang diperkosa oleh 13 pemuda Arab Saudi. 
Headline tersebut adalah sebagai berikut: 
 

 13شابا يغتصبون خادمة اندونيسية13 
(13 Pemuda Memerkosa Seorang Pembantu Rumah Tangga Indonesia) 

 
Headline di atas berbentuk kalimat transitif. Subyeknya adalah 13 13) شابا 

pemuda), predikatnya adalah يغتصبون (memerkosa), dan obyeknya خادمة اندونيسية  
(seorang pembantu rumah tangga Indonesia). Pemakaian bentuk transitif pada headline 
ini tentunya mempunyai maksud-maksud  tertentu yang ingin disampaikan oleh penulis 
berita. Sebagai mediasi realita atau representasi realita, penggunaan kalimat pendek, 
padat dan lengkap seperti ini, yaitu ada subyek, predikat dan obyeknya,  dapat dikatakan 

                                                 
9 Hasan Alwi dkk. , Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Jakarta: Depdikbud, 1993, hal. 43.  
10 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, Jakarta: Penerbit Gramedia, 1993, hal.197. 
11 Okke Kusuma Sumantri Zaimar dan Ayu Basoeki Harahap, Telaah Wacana, Jakarta: The Intercultural 

Institute, 2009, Hal.12. 
12 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta:LKiS, hal. 49 
13 www.yesdubai, 7 April 2009 
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sebagai kepala berita yang baik, karena dapat memberikan informasi yang representatif 
kepada pembaca. Namun, kalau dilihat dari tatanan konstruksi realita atau wacananya, 
tampaknya, head-line pada teks di atas, tidak hanya berfungsi memediasikan realita, tapi 
juga menyampaikan suatu ideologi tertentu. Misalnya, dalam subyeknya, penulis berita 
hanya menyebutkan kata “pemuda”, tidak menyebutkan berasal dari mana, sedangkan 
dalam obyek, jelas sekali, penulis berita dengan sengaja menyebutkan asal dari “wanita 
pembantu”, yang diperkosa itu.  

Ini dapat dikatakan bahwa penulis berita ingin menyembunyikan identitas si 
pelaku. Mungkin, karena penulis berita malu, kalau yang memperkosa pembantu itu 
berasal dari negara yang sama dengannya. Sebaliknya, dengan menyebutkan asal wanita 
pembantu yang diperkosa itu secara jelas, dapat diasumsikan bahwa penulis berita 
sengaja ingin menunjukkan kepada para pembaca wanita pembantu rumah tangga (PRT) 
dari Indonesia itu tidak baik. Hal lain yang juga mengindikasikan adanya marjinalisasi 
terhadap wanita pembantu dari Indonesia adalah penyebutan kata “13” pada subyek. Hal 
ini dimaksudkan, agar memberi kesan bahwa begitu rendah, tidak berdaya dan 
lemahnya wanita pembantu dari Indonesia, bisa sampai diperkosa oleh 13 pemuda, 
jumlah yang luar biasa. Padahal, sebagai mediasi realita, bisa saja penulis berita tidak 
menyebutkan angka “13” pada head-line tersebut, misalnya cukup dengan kalimat: 
“Seorang Pembantu Diperkosa”. 

Kemudian, juga penempatan kata “Pembantu dari Indonesia” pada posisi obyek 
dalam kalimat. Hal ini menunjukkan bahwa wanita pembantu dari Indonesia selalu 
dijadikan obyek, tidak pernah dijadikan subyek, walaupun keberadaannya sangat 
dibutuhkan. Padahal, bisa saja, jika penulis berita itu tidak mempunyai maksud-maksud 
tertentu, membuat head-line seperti ini: “Seorang Pembantu Indonesia Gagal 
Mempertahankan Kesuciannya”. 

Head-line kedua yang penulis analisis dalam artikel ini adalah tentang pembantu 
rumah tangga Indonesia yang melakukan hubungan seks dengan seorang Pakistan di 
sebuah kantor dan mengabadikan semua adegan seks tersebut di hand-phone mereka, 
yaitu 
 

 14بمشغل بالقصيم تم القبض عليه ؟؟ باكستاني يمارس الجنس مع عاملة اندونيسية
 

(Apakah Orang Pakistan Yang Melakukan Hubungan Seks dengan Tenaga Kerja Wanita 
Indonesia di Sebuah Kantor di Qasim sudah Ditangkap??) 

 

Kalau dilihat dari aspek tatabahasanya, ada beberapa hal yang perlu diperhati-
kan. Pertama adalah masalah penggunaan kalimat tanya pada kepala berita di atas. 
Meskipun kalimat itu tidak menggunakan kata tanya, tapi menggunakan dua tanda tanya 
?? di belakangnya. Tampaknya, ada kecenderungan tertentu yang ingin disampaikan 
oleh penulis berita kepada pembaca. Kalimat tanya di atas dapat dikategorikan dalam 
kalimat tanya retoris, karena tidak memerlukan jawaban, tapi mempunyai konotasi 
menjelekkan pihak tertentu, mungkin dalam hal ini, maksud penulis berita adalah pihak 
yang berwajib. 

                                                 
14 Orum.te3p.com, 4 Juli 2009 
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Penulis berita mempertanyakan dengan serius kepada pihak yang berwajib, 
apakah pelaku perbuatan maksiat seperti itu sudah ditangkap atau belum? Karena, 
mungkin menurut penulis berita, yang tampaknya pro pada aktivis sebuah organisasi 
moral, yang pertama kali menemukan kejadian tersebut, para pelaku seks bebas tersebut 
harus segera ditangkap oleh pihak yang berwajib. Keseriusan ini juga dapat dilihat dari 
adanya dua tanda tanya di belakangnya, yang secara semiotik dapat diinterpretasikan 
sebagai sebuah penekanan. 

Selain dalam bentuk pertanyaan, kalimat ini juga dibuat dalam bentuk pasif. Hal 
ini dapat dilihat dari adanya verba تم القبض عليه yang menunjukkan arti pasif, telah 
ditangkap. Ditulisnya kalimat ini dalam bentuk pasif, untuk menyembunyikan 
ketidaktahuan penulis berita tentang informasi siapa yang menangkapnya. Sementara 
itu, untuk menonjolkan unsur what-nya, penulis berita menerangkannya di dalam 
keterangan obyek.  

Head-line ketiga adalah tentang pembantu yang melakukan hubungan seks 
dengan pacar gelapnya di rumah majikannya pada saat majikannya tidak ada, yaitu: 

 

 15”عشيق الخادمة“ادعى بوجود لص بمنزله ليكتشف أن اللص ھو 
(Menyangka Ada Maling di Rumahnya, Ternyata Maling Itu adalah “Pacar Pembantu”) 

 

Kalau dilihat dari banyaknya informasi yang ingin disampaikan kepada 
pembaca, headline di atas tampak representatif dan cukup menarik, tapi kalau 
dibandingkan dengan lead (paragraf pertama) dan the remainder of story (tubuh berita)-
nya yang pendek, headline ini dapat dikatakan terlalu panjang. Mungkin, ada sesuatu 
yang ingin disampaikan oleh penulis berita dalam headline ini. Perhatikanlah kalimat 
yang digunakan oleh penulis berita. Kalimat yang digunakan sebuah kalimat majemuk, 
yaitu: 

 

 ادعى بوجود لص بمنزله
(Ia menyangka ada seorang pencuri di rumahnya) 

 

 ”عشيق الخادمة“ليكتشف أن اللص ھو 
(ternyata Ia mendapatkan bahwa pencuri itu adalah “pacar pembantu”). 

 

Membaca kalimat majemuk di atas ini, mungkin akan muncul pertanyaan pada 
diri pembaca siapa subyek dari verba “menyangka” dan “mendapatkan”, karena dalam 
kalimat itu tidak disebutkan secara jelas siapa subyeknya, yang digunakan hanyalah 
sebuah kata ganti persona untuk orang ketiga tunggal dalam verba kala lampau  ادعى 
(Ia menyangka) dan dalam verba kala sekarang يكتشف (Ia mendapatkan). Hal ini 
mungkin sengaja dilakukan oleh penulis berita, karena penyebutan subyek secara jelas 
dalam headline ini, tidak begitu penting baginya, karena tidak akan menarik bagi 
pembaca. Yang ingin ditekankan oleh penulis berita di sini adalah obyeknya, yaitu  لص 
(seorang pencuri) dan frase عشيق الخادمة (pacar pembantu), karena penulis berita 
ingin menunjukkan kepada pembaca tentang bobroknya perilaku kedua obyek yang 

                                                 
15 www.syria-news.com, 20 Juli 2007 



 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 281

bukan berasal dari negaranya itu. Seharusnya, untuk sebuah news-story yang pendek, 
agar memenuhi syarat-syarat penulisan headline yang baik, penulis berita cukup 
menggunakan kalimat tunggal yang menarik, tidak perlu menggunakan kalimat 
majemuk.  

Hal lain yang menunjukkan bahwa ada suatu sikap tertentu yang ingin 
disampaikan oleh penulis berita digunakannya tanda (“) pada frase عشيق الخادمة. 
Seperti disebutkan di atas, bahwa dalam headline ini ada dua obyek yang ditekankan, 
yaitu “pencuri” dan “pacar pembantu”, namun tampaknya obyek yang terakhir ingin 
lebih ditekankan oleh si penulis berita, karena berkenaan dengan masalah pembantu 
rumah tangga. Digunakannya tanda (“) pada frase tersebut, agar perhatian pembaca 
tertuju pada frase tersebut. 

Head-line keempat adalah tentang tenaga kerja wanita Indonesia yang terpaksa 
menjual dirinya dengan harga yang murah, karena kebutuhan ekonomi:  

 

 16إجبار خادمة اندونيسية على الدعارة...  دنانير 5مقابل 
(Dibayar 5 Dinar Pembantu Rumah Tangga (PRT), Indonesia Terpaksa Jadi Pelacur) 

 

Kalau dilihat dari aspek konstruksi realitanya, ada beberapa maksud yang ingin 
disampaikan oleh penulis berita. Pertama, dari aspek tata bahasanya. Penempatan anak 
kalimat …  دنانير5مقابل   (dibayar 5 Dinar) di awal kepala berita, sehingga berada lebih 
dahulu daripada induk kalimatnya, menunjukkan bahwa penulis berita ingin memberi 
penekanan pada anak kalimat tersebut, agar para pembaca terfokus padanya. Lalu, apa 
yang ingin ditekankan dari anak kalimat tersebut? Penulis berita ingin menekankan 
kepada pembaca bahwa betapa rendahnya martabat pembantu rumah tangga dari 
Indonesia, hanya karena uang 5 Dinar, mau dijadikan sebagai pelacur. Dari sini tampak 
sudah jelas, sikap yang ditunjukkan oleh penulis berita terhadap pembantu rumah 
tangga yang berasal Indonesia. 

Sikap lain yang ditunjukkan oleh penulis berita dalam kepala berita ini adalah 
digunakannya bentuk pasif pada anak kalimat tersebut. Kata مقابل (muqaabalun) adalah 
bentuk partisipel pasif. Digunakannya bentuk pasif pada anak kalimat ini, agar 
subyeknya tidak diketahui. Bagi penulis berita, tampaknya tidak terlalu penting siapa 
subyeknya, siapa yang membayar 5 Dinar, yang penting adalah obyeknya, yaitu wanita 
pembantu rumah tangga Indonesia. Karena subyeknya, bisa saja orang yang setanah air 
atau seideologi dengannya, sehingga malu kalau ditulis dengan jelas di dalam kepala 
berita. 

Cara penyembunyian subyek seperti di atas disebut juga pasivasi. Selain 
pasivasi, cara  lain yang juga terdapat dalam kepala berita di atas adalah nominalisasi, 
yaitu mengubah kata kerja menjadi kata benda. Kata benda إجبار (`ijbaar-) adalah 
bentuk nomina dari verba  

 Meski artinya sama, yaitu “terpaksa”, tapi penulis berita ingin .(ajbara`) ا جبر
menunjukkan kepada para pembaca bahwa tidak ada subyek yang memaksa pembantu 
rumah tangga itu untuk melakukan hal seperti itu, melainkan atas kehendaknya sendiri.  

                                                 
16 www.arabsvip.com. 
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Head-line kelima adalah berita tentang pembantu rumah tangga Indonesia yang 
menculik seorang bayi perempuan milik majikannya, yaitu: 
 

 17اختطاف طفلة سعودية في جدة من قبل الخادمة االندونيسية
(Penculikan Seorang Bayi Perempuan Saudi di Jeddah oleh Pembantu Rumah Tangga 

Indonesia) 
 

Jika dibandingkan dengan isinya yang pendek, tampaknya kepala berita pada 
teks ini terlalu panjang. Ada kata-kata yang seharusnya tidak perlu disampaikan dalam 
kepala berita ini, seperti unsur where-nya, di Jeddah. Unsur ini bisa dimasukkan ke 
dalam lead (paragraf pertama) pada bagian setelahnya. Kemudian juga kata keterangan 
tempat pada unsur who-nya, yaitu Saudi dan Indonesia, sehingga membuat kepala berita 
ini menjadi panjang dan tidak perlu.  

Seharusnya dengan mengatakan اختطاف طفلة من قبل الخادمة (seorang bayi 
perempuan diculik oleh seorang pembantu) sudah cukup representatif dan menarik 
perhatian pembaca, perincian selanjutnya bisa dibaca pada bagian berikutnya. Akan 
tetapi, karena ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh penulis berita, 
kepala berita tersebut dibuat menjadi panjang seperti itu. Penulis berita ingin 
menekankan kepada pembaca bahwa pelaku penculikan adalah seorang pembantu dari 
Indonesia, bukan dari bangsanya. Bisa jadi, kalau pelaku penculikannya berasal dari 
negaranya, kepala beritanya tidak akan ditulis seperti itu.  

Head-line keenam adalah tentang pembantu yang diseterika dan dipaksa makan 
kotoran oleh majikannya, yaitu 
 

 18سعودي يحرق خادمته االندونيسية ويجبرھا على أكل البراز
(Orang Saudi Menyeterika Pembantu Rumah Tangga  Indonesia dan Memaksanya Memakan 

Kotoran) 
 

Kalau dilihat dari konstruksi realitanya, secara selintas, memang tidak ada 
indikasi yang menunjukkan bahwa ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampai-
kan oleh penulis berita, selain hanya ingin memediasikan realita. Akan tetapi, kalau 
dilihat secara lebih mendalam, mungkin akan muncul pertanyaan pada diri kita, 
mengapa kepala berita tersebut dibuat dalam bentuk kalimat majemuk setara, aktif dan 
transitif, lengkap dengan subyek, predikat serta obyeknya, tidak dalam bentuk lain, 
seperti nominalisasi atau pasivasi, sebagaimana yang sering dilakukan pada teks-teks 
berita yang lain? 

Dalam teks-teks berita yang lain, seperti dalam kasus perkosaan, penulis berita 
selalu berusaha untuk menyembunyikan subyek, misalnya dengan cara nominalisasi 
atau pasivasi, jika pelakunya berasal dari negaranya, dan sebaliknya menonjolkan 
subyeknya dalam kasus yang sama, jika yang menjadi pelakunya berasal dari negara 
yang lain. Tapi, mengapa dalam kepala berita ini, penulis berita tidak menyembunyikan 
subyeknya, misalnya dengan kata-kata “Seorang Pembantu Rumah Tangga Indonesia 
diseterika dan dipaksa makan kotoran”, padahal pelakunya berasal dari negaranya 

                                                 
17 www.mrahb.com, 28 Mei 2009 
18 www.aksalser.com.13 Januari 2009 
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sendiri? Pasti, ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikannya. Kalau dilihat dari segi 
maknanya, tentu ada perbedaan antara kasus “perkosaan” dan “penyiksaan”. Melakukan 
perkosaan adalah suatu perbuatan yang memalukan, sedangkan melakukan penyiksaan 
bukanlah suatu yang memalukan, bahkan mungkin sebaliknya, yaitu suatu keberanian. 
Jadi tidak perlu menyembunyikan subyeknya. 

Head-line ketujuh adalah tentang seorang pembantu rumah tangga yang 
diadukan ke pengadilan karena dianggap telah melecehkan agama, seperti 
 

 تحججت بعذر شرعي منعھا من لمسه
 19محكمة سعودية توبخ خادمة إندونيسية المتھانھا المصحف

(Karena Alasan Syariat Tidak Boleh Menyentuhnya, Pengadilan Saudi Memberi Somasi kepada 
Seorang Pembantu Rumah Tangga (PRT) Indonesia, karena Melecehkan Al-Quran) 

 

Kalau dibandingkan dengan tubuh beritanya, kepala berita di atas dapat 
dikatakan terlalu panjang, karena ada unsur-unsur news-story yang tidak terlalu penting. 
Seharusnya, hanya dengan memasukkan unsur who-nya, yaitu خادمة اندونيسية (seorang 
pembantu Indonesia), dan what-nya, yaitu امتھنت المصحف الشريف (melecehkan Al-
Quran al-Karim), sudah cukup singkat, padat, representatif dan menarik, sehingga 
kepala beritanya menjadi 

 

 امتھنت خادمة اندونيسية المصحف الشريف
(Seorang Pembantu Rumah Tangga melecehkan Al-Quran). 

 
Namun, tampaknya penulis berita tidak puas dengan hanya membuat meletakkan dua 
unsur di dalamnya. Ia ingin memasukkan juga unsur why-nya, yaitu 
 

 تحججت بعذر شرعي منعھا من لمسه
(Karena alasan syariat, tidak boleh menyentuhnya) 

 

Unsur who-lain, yaitu محكمة سعودية (pengadilan Saudi) dan unsur what lain, 
yaitu توبخ (memberikan somasi), sehingga informasinya menjadi lengkap. Padahal, 
dengan dimasukkannya secara paksa unsur-unsur news-story yang tidak diperlukan ke 
dalam kepala berita itu menjadikan kepala berita itu tidak menarik, karena terlalu 
panjang dan tidak fokus. 

Penggunaan kalimat yang panjang dalam kepala berita di atas, tampaknya bukan 
tidak ada maksudnya. Ketika yang menjadi subyek adalah orang atau instansi yang 
berasal dari negaranya, dan yang menjadi obyek, orang atau instansi yang bukan berasal 
dari negaranya, maka kalimat yang dibuat kalimat aktif sempurna, yaitu lengkap ada 
subyek, predikat dan obyeknya, tidak ada nominalisasi atau pasivasi, karena tidak ada 
sesuatu yang ingin disembunyikannya. Bahkan, kepala berita tersebut dibuat menjadi 
sebuah kalimat majemuk bertingkat, dengan didahului oleh sub kepala berita, agar 
informasi tentang keburukan obyek dapat disampaikan selengkap-lengkapnya. Ini 
merupakan salah satu cara untuk memarjinalkan obyek.  

                                                 
19 www.al-arabiya.net, 14 Maret 2006 
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Head-line kedelapan adalah cerita tentang pembantu rumah tangga yang dituduh 
melakukan guna-guna kepada anak majikannya, sehingga anak majikannya itu 
berperilaku aneh, yaitu: 

 

  20..!! بكاء طفلة يكشف سحر الخادمة االندونيسية ببريدة
(Tangisan Seorang Bayi perempuan Membuka Kedok Guna-Guna Pembantu Rumah Tangga  

Indonesia di Baridah..!!) 
 

Kalau dilihat dari sebagai mediasi realita, headline di atas cukup representatif, 
karena dapat memberikan informasi yang cukup pada pembacanya, yaitu ada unsur 
who, what dan where-nya. Demikian pula, headline ini juga menarik, karena 
mengangkat masalah yang unik, yaitu masalah guna-guna. Tapi, kalau dilihat dari 
syarat-syarat pembuatan headline yang baik, yaitu harus singkat, padat dan seimbang 
dengan tubuh beritanya, tampaknya ada unsur yang perlu dihilangkan, yaitu unsur 
where-nya ببريدة (di Baridah), karena unsur ini tidak penting dan tidak berpengaruh 
pada pembaca. Tapi, mengapa unsur ini dimasukkan oleh penulis berita? Pasti ada 
maksud yang ingin disampaikannya. 

Kalau dilihat dari struktur gramatikanya, headline di atas ini berbentuk kalimat 
sempurna, yaitu ada subyeknya بكاء طفلة, (tangisan seorang bayi perempuan), predikat 
yang berupa verba berkala sekarang يكشف, (membuka kedok), obyek 
 dan (guna-guna pembantu rumah tangga Indonesia) سحر الخادمة االندونيسية 
keterangan tempat يدةببر . (di Baridah), hal ini memberikan indikasi bawa penulis berita 
ingin memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada pembaca bahwa ada 
kejadian yang keji seperti itu. Meski sebagai mediasi realita, unsur where ini tidak 
terlalu penting, tapi sebagai konstruksi realita unsur ini penting, untuk memberi 
perhatian kepada pembaca bahwa kejadian itu benar-benar ada, bukan khayalan. Sebab, 
kalau unsur where tersebut tidak disebutkan, headline tersebut bisa saja dianggap 
sebagai fiksi, apa benar ada tangisan seorang bayi perempuan yang dapat membuka 
kedok guna-guna seorang pembantu? 

Indikasi lain yang menunjukkan bahwa penulis berita ingin informasinya itu 
menjadi perhatian pembaca adalah digunakannya dua buah tanda seru di belakang 
headline tersebut. Secara semiotis, adanya dua tanda seru itu menunjukkan bahwa 
informasi itu betul-betul terjadi dan harus menjadi perhatian pembaca. 

Head-line kesembilan adalah tentang pembantu rumah tangga Indonesia yang 
bunuh diri, karena majikannya tidak mau menanggung biaya pengobatannya di  rumah 
sakitnya, yaitu:  
 

 21”حمزة“انتحار عاملة اندونيسية بإلقاء نفسھا من الطابق الثالث بمستشفى 
(Seorang Tenaga Kerja Wanita Indonesia Bunuh Diri dengan Melemparkan Dirinya dari 

Lantai Tiga Rumah Sakit “Hamzah”) 
  

                                                 
20 www.burnews.com, 15 Juli 2009 
21 www.manbaralrai.com, 1 Desember 2009 
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Kalau melihat dari isi yang terdapat di dalam tubuh cerita, kepala berita yang 
terdapat di atas, tampaknya terlalu kepanjangan. Seharusnya, hanya dengan 
menyebutkan unsur who dan what-nya, yaitu  seorang tenaga kerja)  انتحرت عاملة
wanita  bunuh diri) sudah cukup representatif dan menarik. Tanpa menyebut unsur-
unsur lain, kata-kata “seorang tenaga kerja wanita” dan “bunuh diri” itu sudah cukup 
menjual untuk menarik perhatian pembaca untuk mengikuti berita selanjutnya. Jadi, 
tidak perlu menyebutkan unsur-unsur lain yang tidak terlalu penting dan menyebabkan 
kepala berita itu menjadi panjang, seperti keterangan اندونيسية (Indonesia) pada unsur 
who-nya, unsur how-nya بإلقاء نفس (dengan melemparkan diri) dan where-nya, 

حمزة"الثالث بمستشفى  من الطابق   (dari lantai tiga rumah sakit “Hamzah”), karena 
unsur tersebut  bisa dimasukkan ke dalam bagian berikutnya. 

Namun, tampaknya, dengan memasukkan unsur-unsur news-story-nya secara 
lebih lengkap, tanpa menghiraukan syarat-syarat pembuatan kepala berita yang baik, 
penulis berita ingin menyampaikan maksud-maksud tertentu di dalamnya. Misalnya, 
dengan menyebutkan kata يةاندونيس  dalam kepala berita tersebut, ini menunjukkan 
bahwa penulis berita ingin menjelaskan dengan lebih rinci bahwa yang melakukan 
perbuatan keji tersebut bukanlah warga yang berasal dari negaranya, melainkan dari 
negara yang lain. 

Ditambah lagi, dengan dimasukkannya unsur how, “dengan melemparkan diri 
dari lantai tiga”, dan unsur where,    “di Rumah Sakit Hamzah”, yang sebenarnya tidak 
terlalu penting untuk diungkapkan. Di sini, tampak ada usaha dari penulis berita untuk 
memarjinalkan kaum minoritas buruh migran Indonesia yang tinggal di sana. 

Head-line kesepuluh adalah tentang tuntutan pemerintah Indonesia terhadap 
pemerintah Arab Saudi untuk menaikkan gaji pembantu rumah tangga Indonesia yang 
bekerja di sana, yaitu 

 

 22مسؤول إندونيسي يھدد بوقف تصدير عمالة بالده للسعودية في حال عدم رفع أجورھم
(Pejabat  Indonesia Mengancam akan Menghentikam Ekspor Pembantu ke Saudi Arabia Jika 

Tidak Ada Kenaikan Gaji) 
 
Coba kita perhatikan kata تصدير  pada judul berita di atas. Bagi orang yang tidak 

mengerti bahasa Arab, mungkin tidak akan mempermasalahkan penggunaan kata ini. 
Tapi, bagi orang yang mengerti bahasa Arab, akan merasa prihatin melihat penggunaan 
kata ini. Mengapa? Karena, kata تصدير  itu berarti “pengeksporan”23 Ironis sekali, kalau 
tenaga kerja Indonesia disamakan dengan barang-barang komoditi yang bisa diimpor 
atau diekspor. Namun, itulah kenyataan yang ada. Bangsa Arab memang 
mengklasifikasikan tenaga kerja Indonesia itu sebagai barang dagangan, sehingga kata 
yang cocok untuk menjadi penanda konsep pengiriman tenaga kerja itu adalah  تصدير . 
Sama sekali berbeda dengan pemilihan kata yang dipergunakan dalam media di 
Indonesia, karena orang Indonesia tidak mengklasifikasikan tenaga kerja sebagai barang 
dagangan yang tidak bernyawa, melainkan sebagai tenaga kerja yang bernyawa. Maka 

                                                 
22 www.aawsat.com, 7 Maret 2004 
23 Lihat Han Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, Beirut: Libraire du Liban, hal.507. 
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dari itu, kata yang digunakan oleh orang Indonesia, bukanlah “pengeksporan”, tapi 
“pengiriman tenaga kerja.” 

Kemudian, headline kesebelas adalah tentang kritikan Human Right Watch 
tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pembantu rumah tangga Indonesia di 
Arab Saudi, seperti: 
 

 HRW 24بالسعودية" الخادمات" تنتقد انتھاك حقوق 
(Human Rights Watch Mengkritik Pelanggaran HAM Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Arab 

Saudi) 
 

Kalau dilihat dari aspek konstruksi realitanya, tampaknya tata bahasa yang 
digunakan juga tidak mengandung maksud apa-apa. Subyek, predikat, obyek dan 
keterangan tempat dalam kalimat aktif dan transitif yang digunakan di atas, sesuai 
dengan fungsinya, yaitu hanya merepresentasikan realita. 

Demikian juga dalam pemilihan kosakatanya. Perhatikanlah kalimat-kalimat di 
bawah ini:   

 
 25ھيومان رايتس ووتش تؤكد وجود العديد من االنتھاكات في حق العامالت في المنازل
(Human Right Watch Menegaskan Adanya Sejumlah Pelanggaran Terhadap Hak-hak 

Pembantu Rumah Tangga) 
 

  HRW   بالسعودية" الخادمات"تنتقد انتھاك حقوق 
Human Right Watch mengkritik Pelanggaran Hak-Hak Pemantu Rumah Tangga  di Saudi 

 

 26محكمة سعودية توبخ خادمة إندونيسية المتھانھا المصحف

Pengadilan Saudi Menegur Seorang Pembantu Rumah Tangga (PRT) Indonesia, karena 
menghina al-Quran 

 

 27ضحية من؟... شريفة اإلندونيسية: البحرين

Bahrain: Pembantu Rumah Tangga (PRT)  Indonesia …. Korban Siapa? 
 

Kalau kita perhatikan dalam judul-judul teks di atas, ada empat kata berbahasa 
Arab yang menunjukkan arti “Pembantu Rumah Tangga”. Judul pertama menggunakan 
kata  العامالت في المنازل,  yang kalau kita terjemahkan secara harfiah adalah “Pekerja 
(Wanita) di Rumah”, dan  judul yang kedua menggunakan kata  "الخادمات" , dengan 
tanda kutip(“) yang kalau diterjemahkan secara harfiah berarti “Pembantu  (Wanita)”, 
judul ketiga menggunakan kata خادمة tanpa tanda kutip (“) yang terjemahan harfiahnya 

                                                 
24 Cable News Network LP, LLLP. A Time Warner Company. 13 Februari 2009 
25 Ibid 
26 www.alarabiya.net, 14 Maret 2006 
27 www.mrame.net, 25 Desember 2003 
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sama dengan di atas, yaitu “Pembantu (Wanita) dan yang keempat menggunakan kata 
 .”yang kalau diterjemahkan secara harfiah berarti “yang terhormat (wanita) ,شريفة

Seperti yang disebutkan di atas bahwa dalam suatu pemberitaan, setiap pihak 
mempunyai versi atau pendapat sendiri-sendiri. Demikian pula dalam pemilihan kosa 
kata. Untuk menandai kata “Pembantu Rumah Tangga”, CNN menggunakan dua versi, 
yaitu kata العامالت في المنازل dan kata "الخادمات"  Berdasarkan pengamatan yang 
peneliti lakukan dalam beberapa teks pada media yang diterbitkan di luar Arab, kata 
yang banyak muncul untuk menandai kata “Pembantu Rumah Tangga” adalah  العامالت 
yaitu, “pekerja (wanita)”.Dari sini tampak kita lihat bahwa CNN betul-betul 
menempatkan pembantu rumah tangga sebagai pekerja, bukan pembantu, maka kata 
yang digunakan adalah kata العامالت , meski kadang-kadang di belakangnya ditambah 
dengan kata في المنازل yang berarti “di rumah”. 

Andaikata CNN menggunakan kata "الخادمات" , maka kata itu diapitnya dengan 
tanda (“), untuk menunjukkan bahwa kata itu tidak sama dengan kata الخادمات  yang 
tidak menggunakan  tanda petik (“).yang artinya betul-betul “pembantu”, bukan 
“pekerja”. Dipilihnya kata العامالت bukan الخادمات pada teks-teks berita di CNN, 
mungkin itu merupakan versi dari CNN sebagai hasil dari apresiasi CNN terhadap apa 
yang disebut dengan pembantu. 

Sementara itu, kalau melihat teks-teks berita tentang pembantu rumah tangga, 
pada media-media yang terbit di negara Arab, mereka lebih banyak menggunakan kata  
 masih tetap digunakan, tapi untuk العامالت Kata .العامالت daripada kata الخادمات
menandai kata “tenaga kerja” lain yang bukan bekerja sebagai pembantu. Di sini, kita 
melihat adanya persepsi yang berbeda di antara media yang terbit di dalam dan di luar 
Arab. Perbedaan ini munkin terjadi karena persepsi penulis berita pada media yang 
terbit di luar Arab tentang pembantu berbeda dengan persepsi orang-orang Arab yang 
terlalu menganggap rendah pembantu. 

Di lain pihak, seperti yang terlihat pada teks keempat ada juga penulis yang 
secara personal menyebut pembantu rumah tangga (PRT) dengan sebutan  شريفة  yang 
berarti “yang terhormat, yang mulia, bangsawan (wanita)”, tapi ini tampaknya hanya 
olok-olok dari si penulis berita untuk para pembantu. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata 
yang muncul selanjutnya, yaitu  ضحية من  yang artinya “korban siapa? 

Head-line keduabelas adalah tentang tuduhan terhadap seorang pembantu rumah 
tangga Indonesia yang telah menyebarkan penyakit AIDS kepada anak-anak sekolah 
menengah pertama di Arab Saudi, seperti: 

 
 28أندونيسية ھاربة تنقل االيدز الى طالب ثانوية في مكة المكرمة

(Seorang Wanita Indonesia yang Kabur Menularkan Penyakit AIDS pada Siswa Sekolah 
Menengah di Makkah Al-Mukarramah) 

 

Jika dilihat dari aspek konstruksi realitanya, tampaknya ada ada hal-hal lain 
yang ingin disampaikan oleh si pembuat berita, selain sekedar menyampaikan 

                                                 
28 Ta’liiq ‘Idarat Su’uudiyyuna, 27 Januari 2009  
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informasi. Pertama, yang menyangkut masalah gramatika, dalam kepala berita itu, 
wanita Indonesia ditempatkan sebagai subyek atau pelaku dan para siswa sekolah 
menengah ditempatkan sebagai obyek atau penderita. Dengan ditempatkannya wanita 
sebagai subyek, seakan-akan bahwa wanita Indonesia berperan aktif dalam menularkan 
penyakit AIDS kepada obyeknya, yaitu para siswa sekolah menengah.  

Padahal, kalau dilihat dari proses terjangkitnya penyakit AIDS itu, bukan karena 
semata-mata peran aktif subyeknya, tapi juga karena peran aktif obyeknya. Wanita 
Indonesia itu tidak memperkosa para siswa sekolah menengah itu, tapi mereka 
melakukan hubungan intim. Mana mungkin, ada seorang wanita yang memerkosa laki-
laki, apalagi dalam jumlah yang banyak. Ini berartinya bahwa mereka melakukan itu 
atas dasar suka sama suka. Lalu, mengapa wanita Indonesia itu ditempatkan sebagai 
subyek dalam kepala berita, seharusnya judul kepala berita yang lebih netral adalah 
sebagai berikut: “Akibat pergaulan bebas, Sejumlah Siswa Terkena Penyakit AIDS. 

Kedua, masalah pemilihan kata. Ada beberapa kata dalam kepala berita ini yang 
seharusnya tidak perlu disebutkan, kalau si penulis berita bersikap netral. Dalam kepala 
berita ini  disebutkan dengan jelas bahwa pelakunya adalah أندونيسية seorang wanita 
dari Indonesia, sementara yang menjadi obyek penderita tidak disebutkan siswa berasal 
dari mana, hanya disebutkan secara umum طالب ثانوية (siswa-siswa sekolah menengah), 
Sekolah menengah apa? Dan di mana? Dari sini, terlihat adanya sikap yang 
diskriminatif,  di satu pihak ingin menjatuhkan martabat orang-orang tertentu dan di sisi 
lain, ingin menjaga imej orang-orang tertentu. Bagaimana tidak? Kalau dalam kepala 
berita itu disebutkan tentang asal-usul para siswa tersebut, bisa jadi akan menjatuhkan 
nama baik negara tempat siswa tersebut tinggal. 

Kemudian penyebutan kata  ثانوية  (menengah) pada frase  طالب ثانوية (siswa-
siswa sekolah menengah). Hal ini untuk memberikan kesan bahwa betapa buruknya 
wanita Indonesia telah mengajak para siswa sekolah menengah yang masih muda-muda 
untuk berhubungan intim. Karena kalau tidak menambahkan kata  ثانوية  di belakang 
kata طالب, jadi hanya kata طالب  saja, tujuan untuk menyudutkan sang pelaku tidak akan 
tercapai, karena kata طالب saja artinya “mahasiswa”. Kalau mahasiswa mungkin tidak 
akan menjadi masalah jka melakukan hubungan seks.  

Demikian juga penyebutan nama tempat  في مكة المكرمة (di Makkah al-
Mukkarramah). Ini bukan tidak ada maksudnya. Sebetulnya, dalam kepala berita tidak 
perlu disebutkan nama tempat seperti itu, karena akan memperpanjang kata-kata dan 
akan membuatnya menjadi tidak menarik. Tapi, bagi si pembuat berita penyebutan 
nama tempat itu sangat penting fungsinya, untuk merusak nama baik atau citra 
seseorang dari suatu negara tertentu, karena telah melakukan hal yang tidak senonoh di 
tempat yang paling terkenal dengan kesuciannya. 

Selain itu, dalam kepala berita tersebut ada juga kata-kata تنقل االيدز 
(menularkan AIDS). Ini memberi kesan bahwa tenaga kerja wanita Indonesia itulah 
yang betul-betul menularkan penyakit AIDS kepada para siswa sekolah menengah itu. 
Padahal, belum tentu? Apa sebelum berhubungan intim dengan wanita itu, para siswa 
itu tidak pernah berhubungan dengan wanita yang lain? Apakah hanya dalam sekali 
berhubungan intim, dan dalam waktu yang sesingkat itu, para siswa itu bisa tertular 
penyakit AIDS? Untuk menghindari munculnya opini yang negatif, seharusnya si 
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penulis berita membuat kepala berita dengan menyelipkan kata-kata “diduga”, misalnya 
“Para Siswa yang Berhubungan Intim dengan Wanita Diduga Tertular Penyakit AIDS”. 

Demikian juga, tidak disebutkannya jumlah subyek dan obyek secara 
proporsional dalam berita tersebut, mengesankan imej yang tidak baik di kalangan para 
pembaca. Dengan digunakannya kata jamak seperti itu mengesankan bahwa jumlah 
siswa yang tertular penyakit AIDS itu banyak sekali. Sementara, wanita Indonesia 
ditulis dalam bentuk tunggal, yaitu أندونيسية , sedangkan siswa ditulis dalam bentuk 
jamak, yaitu طالب. Betapa rendahnya wanita Indonesia yang hanya seorang diri bisa 
menularkan penyakit AIDS pada banyak siswa sekolah menengah. Seharusnya, pada 
kepala berita ini, disebutkan dengan jelas jumlah siswa yang diduga tertular penyakit 
AIDS dari tenaga kerja wanita Indonesia. 

3.  Penutup 

Dari analisis terhadap headline-headline yang terdapat di situs-situs berbahasa 
Arab di internet dapat disimpulkan bahwa citra tenaga kerja wanita Indonesia yang 
bekerja di negara-negara Arab adalah kurang baik, yaitu: 

1).  Penganut seks bebas. Ini dapat dilihat dari kasus tertangkapnya tenaga kerja 
Indonesia yang sedang melakukan hubungan seks dengan orang Pakistan dan 
merekam adegannya di dalam handphone dan kasus pembantu rumah tangga yang 
seringkali melakukan hubungan seks dengan pacar gelapnya di rumah majikannya 
saat majikannya tidak ada. 

2).  Murahan. Ini dapat dilihat dari kasus tenaga kerja wanita Indonesia yang menjadi 
pelacur demi memenuhi kebutuhan hidup.  

3).  Lemah dan tidak berdaya. Ini dapat dilihat dari kasus diperkosanya tenaga kerja 
wanita Indonesia oleh 13 warga Arab Saudi, kasus tenaga kerja wanita Indonesia 
yang disiksa dengan disterika dan disuruh memakan kotoran, dan kasus 
pelanggaran HAM yang banyak dilakukan di Arab Saudi. 

4).  Putus asa. Ini dapat dilihat dari kasus pembantu rumah tangga Indonesia yang 
meloncat dari lantai tiga rumah sakit, hanya karena majikannya tidak membiayai 
pengobatannya di rumah sakit. 

5).  Penyakitan. Ini dapat dilihat dari kasus tenaga kerja wanita yang dituduh 
menyebarkan penyakit AIDS terhadap beberapa anak sekolah menengah di Arab 
Saudi. 

6).  Kriminal. Ini dapat dilihat dari kasus pembantu rumah tangga Indonesia yang baru 
bekerja enam bulan sudah menculik anak majikannya. 

7).  Tidak Taat Beragama. Ini dapat dilihat dari kasus pembantu rumah tangga 
Indonesia yang dituduh melecehkan agama dengan membuang Al-Quran al-Karim 
dan kasus pembantu rumah tangga Indonesia yang dituduh melakukan guna-guna 
terhadap anak majikannya. 

8). Banyak Menuntut. Ini dapat dilihat dari kasus tuntutan kenaikan gaji yang 
dilakukan oleh tenaga kerja wanita Indonesia melalui pemerintah Indonesia.  

Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa headline-headline tentang tenaga kerja 
wanita Indonesia di media masa Arab, terutama dalam situs-situsnya di internet, bersifat 
tendensius. Hal ini pertama-tama dapat dilihat dari tema-tema yang ditampilkan, 
sebahagian besar bersifat negatif seperti perkosaan, seks bebas, pelacuran, pacar gelap, 
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penculikan, bunuh diri, kenaikan gaji, pelecehan agama, dan pembawa penyakit AIDS. 
Meskipun ada  tema yang bersifat positif,  yaitu tentang pelanggaran HAM, tapi itu 
bukan ditulis oleh media massa Arab, tapi oleh CNN berbahasa Arab. Dengan 
banyaknya tema yang negatif mengakibatkan citra tenaga kerja wanita Indonesia 
menjadi tidak baik. Demikian pula dari aspek pilihan kata dan struktur gramatikanya 
juga.. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan pilihan kata, nominalisasi, 
pasivasi, dan lainnya yang membawa ideologi tertentu yang memarjinalkan pembantu 
rumah tangga Indonesia.  
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