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Bab 1  

PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Keterbatasan kesempatan kerja di Indonesia secara umum 

membuat beberapa kelompok sosial dan masyarakat terpinggirkan 

karena minimnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

dan kelompoknya. Minimnya pendapatan pada gilirannya dapat 

mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh peluang-peluang  

hidup seperti pendidikan menjadi terbatas yang akhirnya hanya 

menciptakan kelompok sosial (masyarakat) yang marginal, miskin dan 

bodoh. Situasi seperti ini dalam perkembangan terakhir membuat 

anggota masyarakat berpikir untuk keluar dari masalah keterbatasan 

lapangan dan kesempatan kerja di lingkungannya dengan mengambil 

keputusan pergi ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia, baik 

dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan (Fathurrohman, 

2004). 

Indonesia adalah salah satu sumber tenaga kerja yang terbesar 

di dunia. Bagi pemerintah Indonesia, arus TKI ke luar negeri adalah 

salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran serta 

memberikan kontribusi bagi pemasukan devisa negara. Diperkirakan 

bahwa setiap tahun pemasukan devisa sebesar US$ 2,6 juta dibawa 

masuk ke dalam negeri oleh para TKI yang bekerja di luar negeri 

(Darwin, 2005: 280)  

Pada dua dasawarsa terakhir, secara kuantitas serta lingkupnya 

migrasi antar negara meningkat dengan pesat. Seiring dengan 

perkembangan tersebut, secara global bahwa fenomena migrasi 

perempuan diindikasikan akan mendominasi perkembangan tersebut. 

Castle dan Miller (1996) mengemukakan bahwa proses feminisme 

migrasi tersebut merupakan suatu proses global seiring dengan adanya 
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globalisasi ekonomi. Dalam dua dekade terakhir, terjadi pergeseran 

perilaku dan kencenderungan migrasi, yakni semakin didominasi oleh 

perempuan dalam proses migrasi internasional. Di Indonesia, secara 

kuantitatif jumlah pekerja migran yang bekerja di luar negeri 

meningkat pesat.  

Krisis moneter pada tahun 1997, yang semula hanya 

menjangkau bidang ekonomi akhirnya merambah semua aspek 

kehidupan, seperti politik, pendidikan dan ketenagakerjaan. 

Ambruknya perusahaan-perusahaan telah mengakibatkan banyak 

pengangguran. Tragedi ekonomi berkepanjangan yang dialami bangsa 

ini telah mendorong sebagian para pencari kerja untuk mengadu nasib 

dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Adanya 

kebijakan floating exchange rate di bidang moneter pada situasi 

ekonomi yang sangat rawan di tahun 1997 ikut merangsang terjadinya 

perbedaan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang 

sangat besar (Baswir, 2003). Perbedaan kurs mata uang rupiah dengan 

mata uang asing tersebut telah menarik mereka untuk mencari uang di 

luar negeri, baik di negara-negara Timur Tengah maupun negara-

negara  Asia, seperti Singapura, Hong Kong, Malaysia Korea Selatan 

dan Taiwan. 

Keputusan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) dibeberapa daerah khususnya di 

Kabupaten Semarang secara umum bertujuan untuk memperoleh 

peningkatan pendapatan guna memenuhi kebutuhan pokok anggota 

keluarganya, tetapi secara sosiologis kenaikan pendapatan ekonomi 

tersebut sadar ataupun tidak, langsung maupun tidak langsung juga 

mengakibatkan perubahan status sosial ekonomi beserta beberapa 

permasalahan baru akibat perubahan posisi yang lebih tinggi dalam 

struktur sosial di lingkungannya. Hal ini menarik untuk dicermati 

menjadi kajian deskriptif tentang TKI, khususnya TKW yang masuk 

pada lapisan lebih tinggi dalam struktur sosial. 

Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mempunyai dorongan yang 

kuat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mendapatkan 

kepastian tentang masa depan mereka serta tidak sekedar melepaskan 
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diri dari belenggu kemiskinan. Dorongan yang kuat menjadikan 

mereka berani mengambil resiko walaupun tanpa perlindungan hukum 

dan politik yang memadai, baik berupa tindak melawan hukum yang 

dilakukan oknum di Indonesia maupun dari negara tujuan para TKI. 

Seperti diketahui bahwa telah sering terjadi kecelakaan kerja dialami 

para TKI yang menyebabkan cacat tetap atau bahkan kematian, tetapi 

hal tersebut tidak menyebabkan niat mereka surut untuk menjadi 

tenaga kerja di luar negeri. 

Terkait dengan bidang ketenagakerjaan tersebut, salah satu 

fenomena sosial yang terjadi di Kabupaten Semarang dan sangat 

menarik untuk diamati adalah adanya mobilitas sosial yang dialami 

oleh TKI asal Kabupaten Semarang. Menurut Sorokin (Soekanto, 2005) 

mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mobilitas 

sosial horisontal dan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial 

horisontal merupakan peralihan individu atau obyek-obyek  sosial 

lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnnya yang 

sederajat. Dengan adanya mobilitas sosial yang horisontal tidak terjadi 

perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ataupun suatu obyek 

sosial. Sementara itu yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal 

adalah perpindahan individu atau obyek sosial dari suatu kedudukan 

sosial ke kedudukan sosial lainnya yang derajatnya lebih tinggi. 

Konsep tersebut lebih memudahkan dalam memahami 

perubahan struktur sosial ekonomi para TKI dan keluarganya, 

mengingat sebagian besar dari mereka mengalami perubahan status 

sosial ekonomi mereka. Rata – rata  mereka mempunyai gaya hidup 

yang cukup konsumtif. Di satu sisi, gaya hidup konsumtif tersebut 

menimbulkan dampak positif bagi roda perekonomian di Kabupaten 

Semarang secara luas, tetapi di sisi lain mempunyai dampak negatif 

bagi para TKI dan keluarganya tersebut. Adanya perubahan struktur 

sosial ekonomi tersebut, bukan berarti harus mengabaikan konsep 

mobilitas horisontal. Dalam realita di lapangan banyak dijumpai bahwa 

seseorang sebelum mengalami perubahan struktur sosial ekonomi 

sering harus berpindah tempat ke daerah lain, yang jauh dari daerah 
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asalnya, untuk mendapatkan peluang perubahan kondisi ekonomi yang 

lebih baik. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harti dan Rikasari (2007) 

dengan judul “Analisis Perilaku Ekonomi berbasis Kewirausahaan pada 

TKW Purnatugas di Kabupaten Tulungagung” menunjukkan bahwa 

selama ini sebagian besar TKW purnatugas secara ekonomis lebih 

banyak bersifat konsumtif, sehingga menjadikan kondisi sosial 

ekonomi TKW purnatugas tidak memiliki usaha setelah mereka 

kembali dari lokasi TKW. Dampak terhadap keluarganya secara 

ekonomis juga kurang dapat meningkatkan taraf kehidupannya secara 

berkelanjutan. 

Berangkat dari latar belakang pemikiran di atas, penelitian ini 

akan menggambarkan dan menjelaskan tentang perkembangan migrasi 

external yang dilakukan oleh perempuan sebagai tenaga kerja wanita di 

luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga akan menguraikan faktor-

faktor yang mendorong seseorang wanita menjadi TKI, dampak dari 

adanya migrasi external perempuan sebagai TKI dari segi ekonomi dan 

sosial di wilayah Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.  

 

Rumusan Masalah 

  Penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

Indonesia pada umumnya masih minim tersedia. Pekerjaan yang 

ada di Indonesia memiliki kecenderungan untuk bergantung dari 

investasi dalam dan luar negeri. Adanya lapngan pekerjaan pun 

tentunya membutuhkan tingkat pendidikan dan ketrampilan 

yang sesuai dengan pekerjaannya. Hal ini diperlukan agar 

penyerapan tenaga kerja dapat sesuai dengan pekerjaannya. 

Tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah dalam 

masyarakat modern saat ini mengakibatkan bidang pekerjaan 

profesioanal masih sedikit dalam penyerapannya, sehingga 

pekerjaan di Indonesia lebih banyak didominasi oleh kalangan 

buruh. Bidang ketenaga kerjaan menjadi faktor yang bisa dikaji 



5 

lebih lanjut terkait dengan fenomena TKW. Kurangnya 

penyediaan lapangan pekerjaan di Indonesia masih menjadi 

pendorong bagi para tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan 

diluar negeri. Pendidikan dan keterampilan yang kurang masih 

membuat tenaga kerja di Indonesia hanya didominasi pada 

pekerjaan dibidang buruh. Faktor kemisikinan dan minimnya 

pendapatan membuat hal ini menjadi alasan untuk bekerja diluar 

negeri. Pekerjaan diluar negeri bagi sebagian TKW menjadi 

tawaran pendapatan yang tinggi keteimbang bekerja diluar 

negeri. Tetapi pada kenyataannya bekerja diluar neger tidak 

menjamin kehidupan yang sejahtera.  

 

Persoalan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah 

diungkapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi 

menjadi 2 yaitu:  pertama, Bagaimanakah dampak dari perubahan sosial 

yang dialamai anak dan keluarga dari sebelum berangkat menjadi 

TKW, selama bekerja menjadi TKW, dan setelah menjadi TKW? 

Kedua, Bagaimanakah dampak dari perubahan Ekonomi yang dialamai 

anak dan keluarga dari sebelum berangkat menjadi TKW, selama 

bekerja menjadi TKW, dan setelah menjadi TKW? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan studi kasus dari 

dampak sosial dan ekonomi TKW terhadap anak dan keluarganya di 

Desa Tukang Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.  

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan bentuk studi kasus yang mengangkat 

persoalan anak dan keluarga dari TKW secara deskriptif yang berbdeda 
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dari penelitian sebelumnya. Adapun manfaat penelitian ini dibagi 

menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan 

sebagai berikut. 

Manfaat Teoritis 

Penelitian dibidang ketenagakerjaan merupakan pembahasan 

yang dapat difokuskan pada aspek sumber daya manusia secara umum. 

Penelitian yang membahas ketenagakerjaan khususnya dibidang TKW 

berupaya mengungkap latar belakang, kontribusi dan tingkat 

kesejateraan yang mereka dapat dari profesi sebagai TKW. Penelitian 

ini mencoba memberikan warna yang berbeda dari kasus – kasus yang 

terjadi di Desa Tukang Kecmatan Pabelan Kabupaten Semarang dengan 

kemasan penelitian secara deskriptif. Sehingga secara teoritis manfaat 

penelitian ini merupakan kajian dalam rangka sebagai masukan 

pembangunan ekonomi masyarakat, terutama pembangunan ekonomi 

berbasis pengalaman pengiriman TKI/TKW. 

Manfaat Praktis 

 Secara khusus, penelitian ini diharapkan memberikan 

informasi tentang potensi sosial-ekonomi Kabupaten Semarang, 

khususnya dari para TKI sehingga mendorong lahirnya kebijakan 

perkembangan sosial-ekonomi yang dinamis.   

Mendorong munculnya kebijakan Pemerintah Kabupaten  Semarang 

yang mampu merubah perilaku ekonomi keluarga TKI dari konsumtif 

menjadi produktif. 

 Mendorong munculnya kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Semarang yang bisa mengatasi dampak negatif yang dialami anak dan 

keluarga TKW sehingga menjadi Keluarga Sejahtera. 

 

Sistematika Penulisan Tesis  

Untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap keseluruhan dari 

hasil penelitian, akan disusun susunan garis besar yang memungkinkan 
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pemahaman yang lebih terarah, sesuai dengan materi serta 

pembahasan yang disampaikan, yaitu sebagai berikut. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi tesis yang berisi 

latar belakang penelitian, masalah dan rumusan persoalan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian. 

 

BAB II   : TELAAH TEORITIS 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai telaah teoritis yang 

digunakan dalam penulisan tesis, yang berisikan tentang uraian 

pengertian dan landasan teoritis yang berhubungan dengan persoalan 

yang hendak diteliti dalam penelitian ini.  

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi deskripsi bagaimana penelitian ini akan 

dilaksanakan secara operasional, yang meliputi: jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, pengukuran konsep, teknik analisis data 

dan langkah analisis. 

 

BAB IV : ANALISIS DATA 

Berisikan pembahasan masalah dilakukan atas dasar analisis 

data-data yang telah dikumpulkan melalui penelitan. Data tersebut 

dianalisis menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 Pada bab ini merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari 

skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan 

dari berbagai analisis yang dilakukan.  


