
9 

Bab 2 

KAJIAN TEORITIS 

 

 

Fenomena Tenaga Kerja 

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja 

yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka 

yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah 

berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak 

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan 

pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum 

mulai bekerja.  Fenomena global yang terjadi pada sebagian besar 

negara di dunia adalah migrasi internasional (termasuk migrasi tenaga 

kerja). Fenomena ini terus berkembang seiring pola hubungan yang 

terjalin antar negara dalam berbagai dimensi. Meningkatnya hubungan 

antar negara pada gilirannya berpengaruh pada intensitas arus migrasi 

dari/dan ke negara bersangkutan. Era globalisasi yang sedang berproses 

telah meniupkan angin optimisme yang tinggi dalam bidang ekonomi 

melebihi masa lalu dalam peradaban manusia. Era ini ditandai antara 

lain dengan terbentuknya pasar tunggal dalam perekonomian dunia. 

Pada sisi lain, pergerakkan modal termasuk mobilitas sumberdaya 

manusia sedemikian menarik sehingga fenomena migrasi tenaga kerja 

internasional tidak terelakan (Rusli, 2006). 

Meningkatnya jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun, 

untuk bekerja diluar negeri merupakan salah satu indikator dari 

globalisasi atau integrasi internasional. Indonesia sebagai bagian 

integral dari ekonomi global tidak dapat melepaskan diri dari dinamika 

tersebut, sehingga pengiriman pekerja migran ke luar negeri 

berdampak signifikan pada makroekonomi. Karena itu dalam 

perkembangannya, negara-negara tujuan TKI dari tahun ke tahun juga 

terus bertambah. Jauh sebelum Pemerintah Republik Indonesia 

mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri, 
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Pemerintah Belanda pada tahun 1890 telah mengirimkan 32.986 orang 

TKI asal pulau Jawa ke Suriname, suatu Negara Jajajahan Belanda di 

Amerika Selatan. Tujuan pengiriman TKI itu adalah untuk mengganti 

tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada tanggal 1 Juli 

1863. Kegiatan pengiriman TKI ini berjalan terus sejak tahun 1890 s/d 

1939 hingga jumlahnya mencapai 32.986 orang dengan menggunakan 

77 buah kapal laut. Dari tahun 1890 hingga tahun 1914, rute pelayaran 

pengiriman TKI ke Suriname selalu singgah di Negeri Belanda. 

Pola seperti itu saat ini makin mudah ditemui di sekitar kita. 

Kantong pemasok buruh migran tidak lagi didominasi dari Jawa. 

Daerah lain di Indonesia yang juga tanahnya kurang subur membuat 

warganya kabur dan memilih meninggalkan kampung halaman. 

Contohnya adalah warga dari Flores. Kampung halaman yang kurang 

subur menjadi pemicu warga untuk merantau. Pengiriman buruh 

migran ke luar negeri telah memakan waktu cukup lama. Seiring 

perjalanan waktu, pengiriman tenaga kerja migran hingga detik ini 

terlihat bahwa nasib mereka selama bekerja di luar negeri selalu 

tersandung masalah. Proses panjang pengiriman tenaga kerja ke luar 

negri meski telah berlangsung lama namun masalah belum selesai. Itu 

semua karena motivasi pekerja migran untuk memperbaiki kehidupan 

yang lebih bagus. Mencari kesejahteraan keluar negeri meski dilalui 

dengan penuh rintangan, pengorbanan dan air mata adalah pilihan 

yang ternyata masih diminati oleh ribuan warga negera Indonesia yang 

berpenghasilan kecil. Banyaknya hutan yang diubah menjadi lahan 

pertanian, penebangan pohon tidak terkendali, pembakaran lahan, 

pengerukan bukit, pencemaran air sungai, pencemaran pantai, pene-

bangan bakau, peningkatan pemakaian kendaraan penghasil karbon 

dioksida secara massiv, penggunaan energi bahan bakar yang tidak 

tergantikan (minyak dan gas) adalah faktor yang jauh lebih penting 

untuk diperhatikan bagi pengambil kebijakan masalah pengiriman 

tenaga kerja ke luar negeri karena  jika pemerintah bisa lebih perhatian 

ke masalah ini, maka tenaga kerja kita bisa bekerja di negara sendiri. 

Warga Indonesia kelas menengah ke bawah tidak akan 

meninggalkan kampung halamannya kalau kampung halaman mereka 
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subur, menyediakan sumber alam yang produktif, makmur, tenang, 

dan damai. Faktor utama warga Indonesia mencari kehidupan di 

negera lain karena kerusakan alam yang parah, alam yang tidak ber-

sahabat untuk bertani, penduduk miskin tidak memiliki lahan, dan 

tanah tidak subur. Faktor lainnya adalah karena cuaca yang tidak 

menentu, hasil pertanian berkualitas rendah dan murah dibanding 

biaya produksi, serta lahan berpindah tangan dan dikuasai pemegang 

modal (Baswir, 2004). 

Selain itu, yang terpenting adalah mental aparat pemerintah 

untuk tidak bermental korup. Masalah di atas di anggap sebagai 

bencana besar yang kita hadapi tanpa mengenal latar belakang 

pendidikan, suku, ekonomi, agama. Dapat disimpulkan penyebab 

tingginya pergerakan Kaum Migran untuk bekerja diluar negeri 

disebabkan antara lain (Baswir, 2004). 

1. Tingginya angka pengangguran bagi penduduk berusia produktif 

namun memiliki pendidikan yang rendah 

2. Faktor alam di daerah yang tidak mendukung, ekosistem tercemar 

sehingga sulit untuk bergantung dari alam sebagai 

matapencaharian (nelayan, petani) 

3. Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai upaya bantuan 

pemerintah dan pemberdayaan penduduk seperti permodalan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR)  Bank Pemerintah menyediakan dana 

bagi penduduk yang  berwiraswasta 

4. Kurang meratanya pembangunan dan perluasan kesempatan kerja 

di seluruh wilayah Indonesia 

 

Konsep Masalah Sosial 

Dalam setiap usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya senantiasa tidak terlepas dari benturan-benturan antara nilai, 

norma-norma sosial dengan keterbatasan kemampuan dan sumber-

sumber kebutuhan yang diperebutkan. Apabila nilai-nilai atau unsur-

unsur kebudayaan mengalami perubahan, dimana anggota masyarakat 

merasa terganggu atau tidak lagi dapat memenuhi kebutuhannya 
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melalui kebudayaanya tadi, maka timbul gejala-gejala sosial yang 

meresahkan masyarakat yang disebut dengan masalah sosial. 

 Masalah-masalah sosial itu mungkin berupa kebutuhan-

kebutuhan sosial atau mungkin juga kebutuhan-kebutuhan yang 

bersifat biologis. Masalah kebutuhan sosial dapat disebabkan oleh 

ketidakseimbangan pergaulan dalam masyarakat, sedangkan kebutuhan 

biologis disebabkan kebutuhan-kebutuhan biologis tersebut sulit atau 

tidak bisa lagi dipenuhi, seperti kebutuhan makan, minum dan 

sebagainya (Abdulsyani, 2004). 

Soekanto (2005) mengatakan bahwa masalah sosial adalah 

ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan atau masyarakat 

yang membahayakan hidupnya kelompok sosial, atau menghambat 

terpenuhinya keinginan-keinginan pokok para warga kelompok sosial, 

sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial. Dalam keadaan 

masyarakat yang senantiasa berubah, banyak sekali timbul masalah 

sosial, yang mengakibatkan pula perubahan-perubahan terhadap nilai-

nilai kemasyarakatan lama yang dianggap tidak sesuai lagi dengan 

tuntutan zaman. Jenis masalah sosial yang bervariasi, tergantung aspek-

aspek kehidupan mana yang menyebabkan anggota masyarakat 

menjadi resah. Ada yang menganggap bahwa masalah sosial itu berupa 

keresahan masyarakat yang disebabkan oleh gejala-gejala kejahatan, 

ada pula yang mengatakan masalah sosial identik dengan kemiskinan, 

perceraian dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya. 

Dalam perspektif sosiologi, dijumpai berpuluh-puluh teori yang 

digunakan untuk memahami fenomena sosial, diantaranya yaitu: 

Teori Fungsional Struktural 

Berikut ini dikemukakan pandangan teori fungsional struktural versi 

Parsons dalam memahami fenomena sosial, antara lain:  

1. Konsep kultur, dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, 

teratur yang menjadi orientasi para individu untuk bertindak, ber-

pribadi, bersosialisasi dalam sistem sosial. Jadi, kultur akan menjadi 

faktor eksternal untuk menekan pola tindakan individu dalam 

kelompok;  
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2. Konsep sistem. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-

bagian yang saling tergantung. Sistem cenderung bergerak ke arah 

mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan hidup dalam 

kelompok (integrasi sosial). Sistem bergerak dalam proses 

perubahan yang teratur (evolusi);  

3. Konsep integrasi. Persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi 

sosial di dalam sistem sosial adalah proses internalisasi dan 

sosialisasi. Dalam proses sosialisasi, nilai dan norma diinternali-

sasikan (norma dan nilai menjadi bagian dari „kesadaran‟ aktor), 

sehingga aktor mengabdi pada kepentingan sistem sebagai suatu 

kesatuan. Individu atau aktor biasanya menjadi penerima pasif 

dalam proses sosialisasi; dan 

4. Konsep perubahan sosial. Teori ini memandang bahwa: (a) proses 

perubahan yang terjadi akan mengarah pada keseimbangan 

(equilibrium) dalam sistem sosial, apabila ada konflik internal, 

perlu dicari upaya-upaya untuk tetap terjaga keseimbangan dalam 

sistem; (b) perubahan evolusi masyarakat adalah mengarah kepada 

„peningkatan kemampuan adaptasi‟, menuju keseimbangan hidup; 

dan (c) apabila terjadi perubahan struktural, maka akan terjadi 

perubahan dalam kultur normatif sistem sosial bersangkutan 

(perubahan sistem nilai-nilai terpenting) (Munir, 2003). 

Dari beberapa pokok pandangan atau asumsi teori fungsional 

struktural tersebut dapat diambil pemahaman bahwa sesuatu fenomena 

sosial dikatakan sebagai masalah (problem) sosial apabila: (a) sesuatu itu 

bertentangan dengan budaya sebagai sistem simbol yang dijadikan 

sebagai orientasi untuk berpola perilaku; (b) sesuatu itu menyebabkan 

terjadinya disintegrasi atau memudarkan jalinan antar unsur dalam 

suatu sistem; (c) perubahan sosial yang terjadi bersifat revolusioner 

akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial. 

Teori Konflik 

Ada banyak versi teori konflik, berikut ini hanya dikemukakan 

teori konflik versi Dahrendorf. Beberapa konsep dasar pandangan teori 

konflik Dahrendorf dalam memahami fenomena sosial, antara lain 

masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. Berbagai elemen 
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kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. 

Apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari 

pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di lapisan 

atas; 

Teori konflik menekankan peran kekuasaan dalam 

mempertahankan ketertiban dalam masyarakat;  

1. Bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yaitu konflik dan 

konsensus, bahwa masyarakat tidak ada tanpa konsensus dan 

konflik, keduanya menjadi persyaratan satu sama lain. Kita tak 

akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya, sebaliknya 

konflik dapat menimbulkan konsensus dan integrasi;  

2. Bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang 

menentukan konflik sosial sistematis. Bahwa berbagai posisi di 

dalam masyarakat mempunyai kualitas yang beragam. Otoritas 

tidak terletak di dalam individu, tetapi melekat pada posisi. 

Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam 

analisis fenomena sosial;  

3. Otoritas individu ini tunduk pada kontrol yang ditentukan 

masyarakat. Karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan 

pada pihak yang menentang; 

4. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh 

hierarki posisi otoritas;  

5. Hubungan konflik dengan perubahan adalah bahwa konflik 

merupakan realitas sosial, dan konflik berfungsi sebagai penyebab 

terjadinya perubahan dan perkembangan (konflik yang hebat akan 

membawa perubahan dalam struktur sosial) (Munir, 2003).  

Dari beberapa pokok pandangan atau asumsi teori konflik 

tersebut dapat diambil pemahaman bahwa sesuatu fenomena sosial 

dikatakan sebagai masalah (problem) sosial apabila: (a) sesuatu itu tidak 

sesuai dengan kebijakan otoritas penguasa yang berfungsi untuk 

mempertahankan ketertiban masyarakat; (b) otoritas aktor (individu) 

tidak tunduk pada kontrol yang ditentukan oleh masyarakat; dan (c) 

perubahan sosial yang terjadi bersifat evolusi, sehingga kurang 

menciptakan dinamika kehidupan sosial. 
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Teori Interaksionis Simbolik 

Menurut Herbert Blumer yang mengembangkan teori ini dari 

pencetusnya yaitu George Herbert Mead, yang memperkenalkan 

konsep tentang “ Mind, Self, Society”, adapun beberapa konsep dasar 

pandangan teori interaksionis simbolik dalam memahami fenomena 

sosial atau tindakan individu, antara lain: 

1. Konsep realitas sosial. Realitas sosial yang sejati itu tidak pernah 

ada di dunia nyata, melainkan secara aktif diciptakan ketika 

manusia bertindak di dan terhadap dunia. Apa yang nyata bagi 

manusia tergantung pada definisi atau interpretasi atau pandangan 

individu itu sendiri;  

2. Konsep  pandangan tentang individu. Bahwa Individu merespons 

suatu situasi simbolik. Individu merespons lingkungan, termasuk 

objek fisik (benda) dan objek sosial (tindakan sosial) berdasarkan 

makna yang terkandung dalam objek tersebut. Ketika individu 

menghadapi situasi, responnya bukan bersifat mekanis, tidak juga 

ditentukan oleh objek itu (eksternal seperti pandangan teori 

fungsional struktural dan teori konflik), melainkan ditentukan oleh 

„Diri, Jiwa, Pikiran‟ individu dalam menginterpretasikan atau 

mendefinisikan situasi, dan diri, jiwa, pikiran sifatnya dinamik; dan  

3. Konsep pandangan tentang masyarakat. Bahwa masyarakat sebagai 

suatu organisasi interaksi, tergantung pada pikiran individu. 

Masyarakat juga tergantung pada kapasitas diri individu. Dengan 

demikan masyarakat secara terus menerus akan terjadi perubahan, 

karena pikiran individu terus berubah melalui interaksi simbolik 

(Abdulsyani, 2004). 

Jadi, individu adalah rasional dan produk dari hubungan sosial 

(interaksi sosial); Masyarakat adalah dinamis dan berevolusi, 

menyediakan perubahan dan sosialisasi yang baru dari individu; 

Realitas sosial adalah bersifat individu dan sosial yang dinamik; 

Interaksi sosial meliputi pikiran, bahasa dan kesadaran akan diri 

sendiri; Interaksi sosial mengarah pada komunikasi non verbal. Sikap 

dan emosi individu dan kelompok dipelajari melalui bahasa; Pola 

aktivitas sosial itu sendiri memiliki aspek kreatif dan spontan. 
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Dari beberapa pokok pandangan atau asumsi teori interaksionis 

simbolik tersebut dapat diambil pemahaman bahwa sesuatu fenomena 

sosial dikatakan sebagai masalah (problem) sosial apabila: (a) sesuatu itu 

tidak didasarkan pada pandangan, motivasi, tujuan yang ada pada Diri, 

Jiwa dan Pikiran individu dari proses menangkap simbol-simbol dalam 

interaksi; dan (b) sesuatu itu hasil dari tekanan struktural (kekuatan 

eksternal) yang bersifat statis. 

Timbulnya masalah sosial pada umumnya banyak disebabkan 

oleh faktor-faktor tertentu, seperti kurang stabilnya perekonomian, 

faktor psikologis, faktor biologis dan faktor kebudayaan. Wujud nyata 

dalam kehidupan masyarakat biasanya bermacam-macam seperti 

anomi, bunuh diri, disorganisasi, sakit jiwa dan lain-lain. Menurut 

Daldjoeni dalam Abulsyani (2004) bahwa, masalah sosial dapat 

bertalian dengan masalah alami ataupun masalah pribadi, maka secara 

menyeluruh ada beberapa sumber penyebab timbulnya masalah sosial, 

yaitu antara lain: 

a. Faktor alam (ekologis-geografis), ini menyangkut gejala 

menipisnya sumber daya alam. Penyebabnya dapat berupa 

tindakan eksploitasi berlebihan atasnya oleh manusia dengan 

teknologinya yang makin maju, sehingga kurang diperhatikan 

perlunya pelestarian lingkungan. Dapat pula karena semakin 

banyaknya jumlah penduduk yang secara otomatis cepat 

menipiskan persediaan sumber daya meskipun sudah dilakukan 

penghematan. 

b. Faktor biologis (dalam arti kependudukan), ini menyangkut 

bertambahnya jumlah penduduk dengan pesat yang dirasakan 

secara nasional, regional maupun lokal. Pemindahan manusia 

(mobilitas fisik) yang dapat dihubungkan pula dengan implikasi 

medis dan kesehatan masyarakat umum serta kualitas masalah 

pemukiman baik dipedesaan maupun diperkotaan 

c. Faktor budayawi, ini menimbulkan berbagai keguncangan mental 

dan bertalian dengan beraneka penyakit kejiwaan. Pendorongnya 

adalah perkembangan teknologi (komunikasi dan transportasi) dan 
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implikasinya dalam kehidupan ekonomi hukum, pendidikan, 

keagamaan, serta pemakaian waktu senggang. 

d. Faktor sosial, dalam arti berbagai kebijaksanaan ekonomi dan 

politik yang dikendalikan untuk masyarakat. 

 

Konsep Ekonomi 

Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

moral maupun material. Kebutuhan pokok atau basic human needs 

dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna 

kelangsungan hidup manusia. Abraham Maslow mengungkapkan 

kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan 

akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan 

dihargai dan kebutuhan mengaktualisasikan diri.  

Salah satu faktor yang penting untuk membangun masyarakat 

yang sejahtera adalah sebuah teori sosial ekonomi yang baik. Sepanjang 

sejarah, manusia terus mencari jawaban bagaimana sumberdaya di 

bumi ini yang dapat dipergunakan dan dibagikan dengan baik. 

Tambahan pula, masyarakat memerlukan suatu sistem pemerintahan 

yang dapat memenuhi semua kebutuhan anggotannya. Jawaban 

masyarakat atas keperluan itu menggambarkan nilai-nilai sosial 

ekonomi yang diikuti masyarakat pada saat itu.  

Masyarakat suatu negara akan menghadapi tiga masalah pokok 

ekonomi yang mendasar dan saling mengait. Ketiga masalah itu adalah 

barang apa yang diproduksi, bagaimana cara produksi dan untuk siapa 

barang diproduksi (Agusmidah, 2010). 

 

Permasalahan Organisasi Ekonomi 

Tiga persoalan ekonomi penting adalah mengenai apa yang 

akan dihasilkan, bagaimana menghasilkan, untuk siapa barang dan jasa 

itu dihasilkan dan didistribusikan tidak akan menjadi suatu masalah 

apabila terpenuhi hal-hal berikut. 
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1) Sumber daya ekonomi tersedia dalam jumlah yang tak terbatas. 

2) Setiap barang dan jasa dapat dengan mudah untuk dihasilkan 

dan didistribusikan kepada setiap orang yang memerlukannya. 

3) Kebutuhan manusia sudah sepenuhnya terpenuhi. 

4) Barang dan jasa sudah berhasil diproduksi dalam jumlah yang 

melimpah sehingga barang dan jasa tersebut dapat diperoleh 

dimana pun secara mudah 

5) Setiap orang telah mendapatkan barang dan jasa yang 

dibutuhkannya, atau barang dan jasa itu telah dibagikan secara 

merata kepada setiap orang dan keluarga-keluarga dalam 

masyarakat untuk jangka waktu yang cukup lama. 

 

 Sistem Ekonomi 

 Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat 

mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, 

untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, and for whom). 

Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan 

perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan 

sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, 

konsumsi, inventasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan 

yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. 

Salah satu tokoh ekonomi yang bisa dijadikan rujukan adalah 

pendapat Schumpeter tentang landasan teori pembangunannya yaitu 

keyakinannya bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling 

baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun 

demikian, Schumpeter meramalkan secara pesimis bahwa dalam jangka 

panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemandegan (stagnasi). 
Pendapat ini sama dengan kaum klasik (Tambunan, 2003). 

Proses perkembangan ekonomi menurut Schumpeter, faktor 

utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses 

inovasi dan pelakunya adalah para innovator atau entrepreneur 
(wiraswasta). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa 

diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Dan 
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kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total 

masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter 

membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

ekonomi walaupun keduanya merupakan sumber peningkatan output 

masyarakat. Menurut Schumpeter pertumbuhan ekonomi adalah 

peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin 

banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses 

produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu 

sendiri. Misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan 

stok modal tanpa perubahan teknologi produksi yang lama. Sedangkan 

pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh 

inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Inovasi ini berarti 

perabaikan teknologi dalam arti luar, misalnya penemuan produk baru, 

pembukaan pasar baru dsb. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan 

kuantitatif dari system ekonomi itu sendiri yang bersumber dari 

kreatifitas para wiraswastanya (Tambunan, 2003). 

Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, 

politik, dan teknologi yang menunjang kreatifitas para wiraswastanya. 

Adanya lingkungan yang menunjang kreatifitas akan menimbulkan 

beberapa wiraswasta perintis yang mencoba menerapkan ide baru 

dalam kehidupan ekonomi. Mungkin tidak semua perintis tersebut 

akan berhasil dalam melakukan inovasi. Bagi yang berhasil melakukan 

inovasi tersebut akan menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya. 

Posisi monopoli ini akan menghasilkan keuntungan di atas keuntungan 

normal yang diterima para pengusaha yang tidak berinovasi. 

Keuntungan monopolistis ini merupakan imbalan bagi para innovator 

dan sekaligus juga merupakan rangsangan bagi para calon innovator. 

Hasrat untuk berinovasi terdorong oleh adanya harapan memperoleh 

keuntungan monopolistis tersebut (Todaro, 2000). 

Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter 

membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

ekonomi walaupun keduanya merupakan sumber peningkatan output 

masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah 

peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin 
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banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses 

produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu 

sendiri. Misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan 

stok modal tanpa perubahan teknologi produksi yang lama. 

Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output 

yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. 

Inovasi di sini berarti perbaikan teknologi dalam arti luar, misalnya 

penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. 

Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem 

ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para 

wiraswastanya. 

Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, 

politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. 

Adanya lingkungan yang menunjang kreativitas akan menimbulkan 

beberapa wiraswasta perintis (pioneer) yang mencoba menerapkan ide 

baru dalam kehidupan ekonomi (cara berproduksi baru, produk baru, 

bahan mentah, dan sebagainya). Mungkin tidak semua perintis tersebut 

akan berhasil dalam melakukan inovasi. Bagi yang berhasil melakukan 

inovasi tersebut akan menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya. 

Posisi monopoli ini akan menghasilkan keuntungan di atas keuntungan 

normal yang diterima para pengusaha yang tidak berinovasi. 

Keuntungan monopolistis ini merupakan imbalan bagi para inovator 

can sekaligus juga merupakan rangsangan bagi para calon inovator. 

Hasrat untuk berinovasi terdorong oleh adanya harapan memperoleh 

keuntungan monopolistis tersebut (Junaidi, 2010). 

Inovasi mempunyai 3 pengaruh yaitu (Kreinin, 2001): 

1) Diperkenalkannya teknologi baru. 

2) Menimbulkan keuntungan lebih (keuntungan monopolistis) yang 

merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal. 

3) Inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses peniruan (imitasi) yaitu 

adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru 

tersebut. 
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Proses peniruan (imitasi) tersebut di atas pada akhirnya akan 

diikuti oleh investasi (akumulasi modal) oleh para peniru (imitator) 

tersebut. Proses peniruan ini mempunyai pengaruh berupa: 

a) Menurunnya  keuntungan monopolistis yang dinikmati oleh para 

inovator, dan 

b) Penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat, berarti teknologi 

tersebut tidak lagi menjadi monopoli bagi pencetusnya. 

Kesemua proses yang dijelaskan dimuka meningkatkan output 

masyarakat dan secara keseluruhan merupakan proses pembangunan 

ekonomi. Dan menurut Schumpeter, sumber kemajuan ekonomi yang 

lebih penting adalah pembangunan ekonomi tersebut (Ferguson, 2004). 

Berkaitan dengan sistem kapitalis Schumpeter mengemukakan 

beberapa pendapat. 

 Pertama, seperti telah disinggung di muka, yaitu sistem 

kapitalis merupakan sistem yang paling cocok bagi timbulnya inovasi, 

pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan 

demikian, menurut Schumpeter, bagi negara-negara sedang 

berkembang yang berusaha mengejar kemajuan ekonomi 

(pertumbuhan output) maka sistem kapitalis tersebut sangat sesuai 

untuk diterapkan.  

Kedua, Schumpeter berpendapat bahwa dalam jangka panjang 

sistem kapitalis akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat 

dan sekaligus distribusi pendapatannya akan lebih merata. Distribusi 

pendapatan yang semakin merata ini disebabkan oleh adanya inovasi-

inovasi yang akan mengarah kepada barang-barang yang di konsumsi 

oleh orang banyak sehingga barang-barang ini menjadi berlimpah. 

Ketiga, menurut Schumpeter bahwa dalam jangka panjang 

sistem kapitalis akan runtuh, karena adanya transformasi gradual di 

dalam sistem tersebut menuju ke arah sistem yang lebih bersifat 

sosialistis. Ciri dari sistem kapitalis itu sendiri akan berubah justru 

karena kesuksesannya dalam mencapai kemajuan ekonomi dan 

kemakmuran. Dengan semakin makmurnya masyarakat maka akan 

terjadi proses perubahan kelembagaan dan perubahan pandangan 
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masyarakat yang semakin jauh dari sistem kapitalis asli. Sistem 

tunjangan sosial bagi pengangguran dan orangtua semakin meluas, 

sistem sekolah murah atau gratis semakin banyak, demikian pula 

sistem asuransi, dan sebagainya. Kondisi tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

  

 

Gambar 2.1 

Skema Ekonomi Schumpeter 

 

Menurut teori Schumpeter, penyebab terbelakangnya suatu 

negara disebabkan beberapa hal berikut (Tambunan, 2003): 

1.  Perbedaan Tatanan Sosio-Ekonomi 

Teori Schumpeter berkaitan dengan tatanan sosio – ekonomi 

tertentu yang ada di Eropa Barat dan Amerika pada abad ke-18 dan 
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19. Pada masa itu, seudah ada beberapa prasyarat pertumbuhan. Di 

negara terbelakang, kondisi sosio-ekonominya sama sekali berbeda 

dan tidak ada prasyarat pembangunan dalam bentuk overhead 

ekonomi dan sosial. 

2.  Kurangnya Kewiraswastaan 

Analisa Schumepeter bergantung pada adanya kaum pengusaha 

akan tetapi, negara terbelakang kekurangan jiwa wiraswasta yang 

memadai. Pada perekonomian seperti itu, rendahnya harapan laba 

dan keadaan teknologi tidak mendorong investasi yang bersifat 

inovasi pada pabrik dan peralatan baru. Selain itu kurangnnya 

tenaga yang memadai, angkutan, tenaga terampil, dan lain-lain 

bertindak sebagai penghambat kegiatan wiraswasta.  

3.  Tidak Dapat Diterapkan Pada Negara Sosialis 

Analisa Schumpeter tidak dapat diterapkan pada mayoritas negara 

terbelakang yang mempunyai kecenderungan sosialis. Sebagai 

contoh, langkah jaminan sosial dan penerapan pajak pendapatann 

progresif yang tinggi bertentangan dengan perkembangan 

golongan pengusaha karena hal itu cenderung mengurangi laba. 

4. Tidak Dapat Diterapkan Pada Ekonomi Campuran 

Inovator (versi Schumpeter) adalah pengusaha swasta yang tidak 

sesuai dengan ekonomi campuran masa kini. Di negara 

terbelakang, pemerintah adalah pengusaha yang paling besar. 

Dorongan utama bagi pembangunan datang dari sektor negara dan 

semi negara. Jadi, inovator (menurut Shumpeter) mempunyai 

peranan yang terbatas untuk bermain di suatu negara terbelakang. 

5. Yang Dibutuhkan Adalah Perubahan Kelembagaan Bukan Inovasi 

Untuk memulai proses pembangunan dan membuatnya berdikari, 

yang diperlukan bukannya inovasi saja tetapi kombinasi dari 

beberapa faktor seperti struktur organisasi, praktek bisnis, tenaga 

yang terampil dan nilai-nilai, sikap dan motivasi yang tepat. 

6. Asimilasi Inovasi 

Menurut Henry Walich, proses pembangunan di negara 

terbelakang didasarkan tidak pada inovasi tetapi pada asimilasi atas 
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inovasi tetapi pada asimilasi atas inovasi yang ada. Karena, 

pengusaha di negara terbelakang tidak berada dalam posisi 

mengadakan inovasi. Malahan, mereka mengambil inovasi yang 

terjadi di negara maju. 

7. Mengabaikan Konsumsi 

 Proses Schumpeter berorientasi produksi sementara proses 

pembangunan berorientasikan konsumsi. Penilaian ini sekarang 

terlihat pada adanya kecenderungan menuju negara kesejahteraan 

di mana permintaan dan konsumsi memainkan peranan penting. 

8. Mengabaikan Tabungan  

 Penekanan utama Schumpeter pada arti kredit bank mengabaikan 

arti tabungan rill dalam investasi. Hal itu juga mengurangi arti 

penting anggaran belanja defisit, tabungan anggaran kerja, kredit 

umum dan langkah fiskal lainnya dalam pembangunan ekonomi. 

9.  Mengabaikan Pengaruh Eksternal 

 Menurut Schumpeter, pembangunan merupakan hasil dari 

perubahan yang muncul dari dalam perekonomian. Tetapi di 

negara terbelakang perubahan itu tidak terjadi dari dalam 

perekonomian, malahan perubahan tersebut adalah hasil dari 

gagasan, teknologi, dan modal yang diimpor. Teknologi yang 

terbelakang, tabungan potensial yang rendah dan lembaga sosial, 

ekonomi dan politik yang ketinggalan zaman. Tidak mampu 

mendorong pembangunan dari „‟dalam‟. 

10. Mengabaikan Pertumbuhan Penduduk 

 Lebih lanjut, schumpeter lalai mempertimbangkan dampak 

pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi suatu negara. 

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung menurun-

kan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sedang berkembang. 

11. Penjelasan Yang Tak Memuaskan Mengenai Tekanan Inflasi 

 Pada sistem Schumpeter, gerakan inflasi merupakan bagian integral 

dari proses pembangunan, tetapi gerakan tersebut tidak mencakup 

inflasi jangka panjang. Tingkat harga jangka panjang tetap stabil. 

Namun demikian, dalam ekonomi terbelakang bebas inflasi sangat 



25 

kuat. Permintaan sosial yang bekerja melalui saluran serikat buruh 

dan politik berusaha untuk mengeduk lebih banyak daripada yang 

dapat dihasilkan oleh perekonomian itu sendiri melalui produksi 

domestik dan perdagangan internasional. Bukan hanya 

pembangunan dan investasi terkait yang menjadi penyebab 

kecenderungan inflasi, tetapi seluruh iklim sosial dari 

perekonomian yang berorientasi permintaan. 

 

Definisi Migrasi  

Migrasi merupakan dimensi gerak penduduk permanen, 

sedangkan dimensi gerak penduduk non-permanen terdiri dari 

sirkulasi dan komunikasi (Rusli, 2006: 136). Definisi lain, migrasi 

adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari 

suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau negara atau 

batas administrasi/batas bagian dalam suatu negara (Munir, 2000: 116). 

Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif 

permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.  

Migrasi sukar diukur karena migrasi dapat didefenisikan 

dengan berbagai cara dan merupakan suatu peristiwa yang mungkin 

berulang beberapa kali sepanjang hidupnya. Hampir semua definisi 

menggunakan kriteria waktu dan ruang, sehingga perpindahan yang 

termasuk dalam proses migrasi setidak-tidaknya dianggap semi perma-

nen dan melintasi batas-batas geografis tertentu (Young, 2004: 94).  

Teori migrasi sebenarnya telah berkembang dan berbagai ahli 

telah banyak membahas tentang teori migrasi tersebut dan sekaligus 

melakukan penelitian tentang migrasi. Ravenstein (dalam Soekanto, 

2005) memulai uraian tentang migrasi. Pendekatan Ravenstein ini 

dirasakan terlalu general sehingga sulit untuk memilih faktor-faktor 

determinan keputusan untuk melakukan migrasi. Lee (dalam Soekanto, 

2005) mendekati migrasi dengan formula yang lebih terarah. Lee 

(dalam Soekanto, 2005) menyebutkan faktor-faktor yang mempeng-

aruhi keputusan untuk bermigrasi dapat dibedakan atas: 



26 

1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat asal migran 

(origin). 

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat tujuan migran 

(destination).  

3. Faktor-faktor penghalang atau pengganggu (intervening factors).  

4. Faktor-faktor yang berhubungan dengan individu migran. 

Faktor-faktor yang ada di tempat asal migran maupun di tempat 

tujuan migran dapat terbentuk faktor positif maupun faktor 

negatif.  

Faktor-faktor di tempat asal migran misalnya dapat berbentuk 

faktor yang mendorong untuk keluar atau menahan untuk tetap dan 

tidak berpindah. Di daerah tempat tujuan migran fakor tersebut dapat 

berbentuk penarik sehingga orang mau datang kesana atau menolak 

yang menyebabkan orang tidak tertarik untuk datang. Tanah yang 

tidak subur, penghasilan yang rendah di daerah tempat asal migran 

merupakan pendorong untuk pindah. Namun rasa kekeluargaan yang 

erat, lingkungan sosial yang kompak merupakan faktor yang menahan 

agar tidak pindah. Upah yang tinggi, kesempatan kerja yang menarik di 

daerah tempat tujuan migran merupakan faktor penarik untuk datang 

kesana namun ketidakpastian, resiko yang mungkin dihadapi, 

pemilikan lahan yang tidak pasti dan sebagainya merupakan faktor 

penghambat untuk pindah ke tempat tujuan migran tersebut. Jarak 

yang jauh, informasi yang tidak jelas, transportasi yang tidak lancar, 

birokrasi yang tidak baik merupakan contoh intervening faktor yang 

menghambat. Di pihak lain adanya informasi tentang kemudahan, 

seperti kemudahan angkutan dan sebagainya merupakan intervening 

faktor yang mendorong migrasi (Rusli, 2006).  

Pendekatan Lee tersebut sudah lebih terarah dibanding 

pendekatan dari Revenstein. Namun berbagai ahli terus mencoba 

menjabarkan lebih jauh untuk menemukan variable kebijaksanaan 

yang dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan bermigrasi dari 

penduduk. Lewis dan Fei (dalam Baswir, 2004) menganalisa migrasi 

dalam kontek pembangunan. Mereka membagi sektor perekonomian 

atas sektor tradisional dan sektor modern, sektor pertanian dan sektor 
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industri. Sedangkan migrasi terjadi dari sektor tradisional ke sektor 

modern, dari sektor pertanian ke sektor industri. Tetapi beberapa 

kelemahan menyebabkan pendekatan Lewis, Fei dan Ranis ini tidak 

selalu dapat diterapkan. Bodenhofer (dalam Soekanto, 2005) mendekati 

migrasi lewat teori human investment. Mereka menyatakan bahwa 

migrasi adalah suatu investasi sumberdaya manusia yang menyangkut 

keuntungan dan biaya-biaya.  

Jenis migrasi adalah pengelompokan migrasi berdasarkan dua 

dimensi penting dalam analisis migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah 

(spasial) dan dimensi waktu. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis 

migrasi yaitu migrasi internasional dan mograsi internal. Migrasi 

internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke 

negara lain. Migrasi internasional merupakan jenis migrasi yang 

memuat dimensi ruang. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk 

yang terjadi dalam satu negara, misalnya antarpropinsi, antarkota/ 

kabupaten, migrasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan atau 

satuan administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat 

kabupaten/kota, seperti kecamatan dan kelurahan/desa. Migrasi 

internal merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang.  

Selain itu migrasi dapat dibedakan berdasarkan dimensi 

waktunya. Migran menurut dimensi waktu adalah orang yang 

berpindah ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap dalam waktu 

enam bulan atau lebih. Migrasi musiman sirkuler (migran sirkuler) 

adalah orang yang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap 

di tempat tujuan. Migran sikuler biasanya adalah orang yang masih 

mempunyai keluarga atau ikatan dengan tempat asalnya seperti tukang 

becak, kuli bangunan, dan pengusaha warung tegal, yang sehari-

harinya mencari nafkah di kota dan pulang ke kampungnya setiap 

bulan atau beberapa bulan sekali. Migran ulang-alik (commuter) adalah 

orang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara teratur, 

(misal setiap hari atau setiap minggu), pergi ke tempat lain untuk 

bekerja, berdagang, sekolah, atau untuk kegiatan- kegiatan lainnya, 

dan pulang ke tempat asalnya secara teratur pula (misal pada sore atau 

malam hari atau pada akhir minggu). Migran ulang-alik biasanya 
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menyebabkan jumlah penduduk di tempat tujuan lebih banyak pada 

waktu tertentu, misalnya pada siang hari.  

Sementara itu menurut versi BPS, ada tiga kriteria migran: 

seumur hidup, risen, dan total. Migran seumur hidup (life time 
migrant) adalah orang yang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan 

data berbeda dengan tempa tinggalnya pada waktu lahir. Migran risen 

(recent migrant) adalah orang tempat tinggalnya pada saat 

pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lima 

tahun sebelumnya. Migran total (total migrant) adalah orang yang 

pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat 

tinggal pada waktu pengunpulan data (BPS, 2007).  

Kriteria migrasi yang digunakan dalam makalah ini adala 

migrasi risen (recent migration), karena lebih mencerminkan dinamika 

spasial penduduk antardaerah daripada migrasi seumur hidup (life time 
migration) yang relatif statis. Sedangkan migrasi total tidak dibahas 

karena definisinya tidak memasukkan batasan waktu antara tempat 

tinggal sekarang (waktu pencacahan) dan tempat tinggal terakhir 

sebelum tempat tinggal sekarang. Akan tetapi migrasi total biasa 

dipakai untuk menghitung migrasi kembali (return migration).  

 

Gender Dalam Transformasi Sosial 

 Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum 

laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social maupun 

kultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosionl, 

atau keibuan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, 

keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. 

Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan 

dari tempat ke tempat yang lain, dengan kata lain Gender adalah 

perbedaaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh 

masyarakat.  

 Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki maupun 

perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu 

terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, 
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diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi 

secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara.  

 Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya 

dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang 

tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedan gender dianggap dan 

dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. 

 Dalam menjernihkan perbedaan antara seks dan gender ini, yang 

menjadi masalah adalah, terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna 

tentang apa yang disebut seks dan gender. Dewasa ini terjadi 

peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya dimasyarakat, 

dimana apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya 

konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan 

biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar dewasa ini sering 

dianggap atau dinamakan sebagai kodrat wanita adalah konstruksi 

sosial dan kultural atau gender, dan konstruksi sosial yang dibentuk 

tersebut banyak merugikan perempuan karena berdampak pada 

berbagai aspek kehidupan pribadi perempuan. 

 Berbagai kesempatan sosial terlewatkan dan terhambat karena 

peran gender yang tidak diletakkan dimana mestinya, kesempatan 

memperoleh pendidikan, pekerjaan dan kedudukan sosial dan ekonomi 

terhambat karena konstruksi sosial yang meletakkan perempuan dalam 

subordinasi masyarakat.  

 

Penelitian Terdahulu 

Analisis Pengaruh Remiten dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

terhadap Kesejahteraan Keluarganya di Kabupaten Deli Serdang 

(Muhamad Taufik, 2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh remiten yang diperoleh dari TKI di 

kabupaten Deli Serdang terhadap tingkat kesejahteraan keluarga 

mereka. Peneliti memakai indikator Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks 

pengeluaran riil untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga 
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para TKI asal Deli Serdang. Selain itu peneliti juga mengamati tentang 

pemakaian dari remiten yang di terima keluarga TKI.     Dari hasil 

penelitian ternyata remiten berpengaruh positif dan signifikan α 5% 

terhadap IPM perkeluarga TKI asal Deli Serdang. Dan rata-rata 

penggunaan remiten yang di terima dari TKI untuk tambahan 

konsumsi sehari-hari bagi keluarga mereka. Penelitian ini hanya 

mencari dampak dan pengaruh TKI dari segi ekonomi khususnya 

remitten yang dikirimkan terhadap keluarga TKI dan tidak meneliti 

dampak sosial yang timbul. 

Studi Tentang Aspek Sosial Ekonomi Keluarga Tani Tenaga 

Kerja Indonesia di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Malang Selatan 

(Dewi Andayani, 2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

beberapa responden terdapat dampak positif dan negative dari aspek 

social maupun ekonomi keluarga tani TKI, diantaranya masalah 

perekonomian dan status sosial yang meningkat yang dialami beberapa 

TKI yang kembali. Namun ada pula dampak negatifnya, perhatian 

terhadap anak menjadi berkurang sehingga anak memiliki perilaku 

menyimpang atau negative, timbulnya perceraian, dan kurang 

harmonisnya hubungan keluarga. Penelitian ini terbatas pada keluarga 

tani TKI saja, sehingga belum memberikan gambaran mengenai 

struktur sosial masyarakat yang ada. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Antari (2008) dengan 

judul Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, dan Remitan terhadap 

Pengeluaran Konsumsi Pekerja Migran Non Permanen di Kabupaten 

Badung (Study Kasus pada dua Kecamatan di Kabupaten Badung). 

Dalam tulisannya meneliti tentang pengaruh pendapatan, pendidikan, 

dan remitan baik secara simultan maupun parsial terhadap pengeluaran 

konsumsi pekerja migran non permanen di Kabupaten Badung. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier. Hasil analisis 

regresi dari variabel pendapatan, tingkat pendidikan, dan remitan 

berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi pekerja migran non 

permanen. Variabel pendapatan, pendidikan, dan remitan berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap pengeluaran konsumsi pekerja 

migran non permanen di Kabupaten Badung. Penelitian ini lingkupnya 
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terbatas pada pekerja migrannya, bagaimana pengaruh tingkat 

pendidikan, pendapatan dan remitten terhadap pengeluarannya, tidak 

meneliti dampak pada keluarga pekerja migran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Subianto (2006) dengan judul 

Pengaruh Pemanfaatan Remitan Buruh Migran terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Wilayah di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Kecamatan 

Adipala, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusawungu). Dalam 

tulisannya meneliti tentang sejauh mana hubungan remitan buruh 

migran dan pemanfaatannya dengan pertumbuhan ekonomi wilayah di 

Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Kecamatan Adipala, Kecamatan 

Binangun dan Kecamatan Nusawungu). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat Korelasi antara remitan dengan pertumbuhan ekonomi 

yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB sangat erat dansignifikan. 

Pemanfaatan remitan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan pendapatan buruh keluarga buruh migran, kesadaran 

memperbaiki tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja baru, 

kesadaran akses informasi dan komunikasi serta transformasi 

perubahan sosial (misalnya gaya hidup dan gengsi). Penelitian ini lebih 

bertumpu pada dampak ekonomi yang timbul dari remitten yang 

diterima para pekerja migran. 

 Dari keempat penelitian tersebut, penelitian ini akan 

mencari sisi lain yang selama ini terabaikan dari anak dan keluarga 

TKW, dengan mengkaji dan mendikripsikan fenomena mengenai 

dampak sosial dan ekonomi yang terjadi dari anak dan keluarga yang 

ditinggalkan TKW di Desa Tukang Kecamatan Pabelan Kabupaten 

Sosial yang dilihat dari sudut pandang keluarga dari TKW yang 

ditinggal, terutama pengaruhnya terhadap anak-anak. Selain itu, opini 

masyarakat terutama keluarga terkait fenomena TKW di Desa Tukang 

diperlukan untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana 

masyarakat merespon rumah tangga keluarga TKW. 
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Kerangka Berpikir 

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 

mengakibatkan kesempatan memperoleh peluang-pelung hidup seperti 

pendidikan menjadi terbatas yang pada 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. Keputusan untuk 

menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) di beberapa 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 dan 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. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka 

berpikir penelitian sebagai berikut. 
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Gambar 2.2 
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