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Bab 4 

TKW DESA TUKANG DAN DAMPAKNYA 

 

 

Prosedur Menjadi TKI  

Walaupun bekerja di luar negeri telah begitu populer 

dikalangan masyarakat, namun tata cara menjadi TKI prosedural masih 

belum banyak diketahui oleh publik secara benar. Berikut gambaran 

alur prosedur penempatatan TKI di Indonesia.  

Gambar 4.1 

 Prosedur Penempatan TKI di Indonesia 
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 Bagi Calon TKI diharuskan aktif mencari informasi peluang 

pasar kerja di luar negeri melalui media informasi (internet) atau media 

lainnya secara mandiri. Calon TKI dapat melapor ke Dinas 

Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan dan mendaftarkan 

diri sebagai pencari kerja untuk didata dan mendapatkan kartu kuning 

(AK 1), Calon TKI perseorangan mengajukan permohonan dengan 

melampirkan daftar riwayat hidup dan bukti kompetensi kerja kepada 

pengguna. Setelah melewati proses seleksi dan persetujuan, pengguna 

akan mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja. Setelah kedua belah 

pihak bersepakat, pengguna mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja 

dan Visa Kerja kepada Calon TKI. Calon TKI mendatangi Perwakilan 

negara tujuan penempatan untuk mendapatkan informasi mengenai 

keberadaan dan legalitas pengguna dan Visa Kerja. 

Informasi terkait prosedur ketenagakerjaan merupakan hal 

yang penting dan wajib diketahui oleh warga di Desa Tukang. Adanya 

fenomena TKI di Desa Tukang bukan berarti setiap warga memahami 

prosedur yang ada terkait tentang pekerjaan ini. Ada beberapa hal yang 

terkadang belum diketahui oleh para pencari kerja terutama bagi 

mereka yang mencari kerja sebagai TKI diluar negeri. Hal tersebut 

diantaranya sebagi berikut: 

Pembuatan kartu kuning di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota. 

Hal ini tidak banyak diketahui oleh kalangan masyarakat pada 

umumnya. Tujuan kartu kuning adalah tanda yang diberikan dari 

pemerintah bahwa yang bersangkutan adalah pencari kerja  yang sudah 

terdata dikantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  

Hal terkait kartu kuning tersebut didata dengan melibatkan 

pemerintahan di desa. Bagi setiap pencari kerja perlu melaporkan 

dirinya kepada pemerintah desa untuk diberikan surat keterangan 

untuk membuat kartu kuning. Dan surat ini harusnya di data dan 

keluarahan memiliki data tersebut.  

 

 



43 

TKI Jawa Tengah 

Banyaknya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri, 

memunculkan banyak kasus TKI bermasalah yang semakin tahun 

jumlahnya semakin bertambah. Berdasarkan catatan Kementerian Luar 

Negeri RI dalam kurun waktu dua tahun terakhir tercatat ada 1.927 

kasus TKI asal Jawa Tengah yang bermasalah di luar negeri. Banyaknya 

kasus TKI bermasalah yang terjadi, disebabkan oleh berbagai faktor 

yang antara lain, kesiapan mental, skil atau kemampuan, hingga 

kelengkapan dokumen. 

Tabel 4.1 

Data Penempatan TKI pada 5 Peringkat Provinsi dan Sektor 

Periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2014 
 

NO Provinsi Sektor Jenis Kelamin Total 

Formal Informal Pria Wanita 

1 Jawa Barat 27.657 61.159 23.543 65.273 88.816 

2 Jawa Tengah  40.377 36.323 30.858 45.842 76.700 

3 Jawa Timur 28.534 37.482 23.742 42.274 66.016 

4 NTB 44.147 6.509 40.220 10.436 50.656 

5 Lampung 6.715 7720 4.516 9.919 14.437 

Sumber data: Subbid Pengolahan Data, Bidang dan Penyajian Data (PUSLITFO 

BNP2TKI)  

 

Dari tabel 4.1 menggambarkan bahwa jumlah penduduk dari 

Jawa Tengah merupakan daerah terbesar yang penduduknya menjadi 

TKI diluar negeri. Selain itu dominasi tenaga kerja Jawa Tengah 

memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu lulusan sekolah dasar. 

 

Profil Masyarakat Desa Tukang 

Desa Tukang merupakan desa yang berada di Kecamatan 

Pabelan Kabupaten Semarang. Desa ini memiliki dusun yang 

berjumlah 6, diantaranya Dusun Bawang, Dusun Gentan, Dusun 

Karang, Dusun Maliyan, Dusun Tukang, dan Dusun Sindon. Sebagian 

besar lahan di Desa digunakan sebagai areal persawahan yang 

ditanamami padi.  
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Pusat pemerintahan Desa Tukang terpusat pada Dusun Tukang, 

dimana dari sinilah beberapa informasi terkait desa dapat diketahui. 

Dalam mencari informasi tentang TKW tentunya dapat diperoleh 

dikantor desa. Namun pada kenyataannya, kantor Desa Tukang hanya 

sebagai tempat pelayanan pembuatan surat keterangan untuk warganya 

yang akan mendaftar sebagai TKI melalui bantuan sponsor pada 

umumnya. Beberapa sumber dari mantan TKI atau TKW menyatakan 

mereka tidak terdaftar dalam data yang spesifik dikantor desa sebagai 

tenaga kerja keluar negeri. Belum lengkapnya pendataan tentang TKW 

di desa membuat penelitian ini dibantu oleh beberapa tokoh 

masyarakat seperti SKD Desa, Team Penggerak PKK Desa, Pengurus 

PKK bagian Kelompok Kerja, Pengurus Muslimat (kelompok Pengajian 

Wanita di Desa), Sponsor TKI dan beberapa pengurus dari kantor Desa 

Tukang.     

Desa Tukang merupakan desa dengan pemandangan yang 

indah. Desa ini dikelilingi dengan areal persawahan, dimana 

pemandangan pegunungan dan sungai yang merupakan irigasi bagi 

sawah sekitar menambah pesona yang dimiliki desa tersebut. Dapat 

dikatakan pedesaan ini bermata pencaharian sebagai petani atau buruh 

tani. Selain itu pekerjaan seperti PNS dan pedagang juga mendominasi 

beberapa pekerjaan di desa ini.  

Desa tukang juga dikenal sebagai tempat pengrajin besek ikan 

(Tempat ikan pindang asin yang terbuat dari bambu). Pembuat besek 

ikan ini lebih banyak dijumpai di Dusun Bawang. Besek ikan tersebut 

dibuat dengan menggunakan bambu yang diproses menjadi bahan 

untuk anyaman. Dalam satu harinya, setiap orang di Dusun Bawang 

dapat memproduksi besek sebanyak 150 – 200  buah besek. Besek 

tersebut kemudian dijual kepada pengepul dengan harga Rp 9.000,00- 

untuk 100 buahnya atau Rp 90,00 per buah. Besek tersebut nantinya 

akan didistribusikan ketempat pengolahan ikan pindang dan digunakan 

sebagai kemasan dari produk ikan tersebut. 

Pekerjaan yang lain di desa tukang selain sebagai pembuat 

besek adalah buruh tani, buruh bangunan dan pertukangan. Setiap 

pekerjaan ini cenderung dilakukan musiman, dimana menyesuaikan 
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kehidupan masyarakat pertanian. Sehingga ketika musim tanam 

berakhir maka pekerjaan buruh bangunan dan tukang bangunan mulai 

digeluti. Untuk buruh tani rata-rata menerima pendapatan sebesar Rp 

35.000,- per hari. Sedangkan untuk tukang bangunan sebesar Rp 

40.000,- perhari dan Tukang Banguan sebesar Rp 50.000,-. Pekerjaan 

inilah yang banyak atau dominan dilakukan oleh warga di Desa 

Tukang.  

 Dari beberapa pekerjaan tersebut, pekerjaan lain yang 

terkadang dijumpai adalah sebagai pedagang pasar. Kegiatan pedagang 

pasar ini ada yang berskala dengan modal kecil sampai dengan modal 

yang besar. Adapun yang dapat dijumpai adalah pedagang pasar yang 

memasok atau berjualan sayur di pasar kota Salatiga. Pedagang sayur 

ini memiliki pendapatan yang tidak pasti untuk setiap harinya. Dapat 

dikatakan rata-rata pendapatan bersih yang diterima sebesar Rp 

50.000,- untuk setiap harinya. Selain itu terkadang merugi jika 

dagangan tidak laku, bahkan kondisi sayur yang dijual pun terkadang 

membusuk dan tidak dapat dijual. 

 Desa Tukang dikenal dengan penduduknya yang cukup besar 

melakukan transmigrasi keluar jawa, khususnya Lampung. Masyrakat 

yang mengikuti transmigrasi ada yang mendapatkan kesuksesan, 

dimana mereka memiliki lahan, usaha dan bekerja tetap di Lampung. 

Mereka yang sukses juga biasanya mengajak kerabatnya untuk 

mengikuti jejak dari kesuksesan tersebut. Kesuksesan warga desa 

Tukang di Lampung lebih di dominasi di sektor perkebunan kopi dan 

kelapa sawit.  

 

TKW Sebagai Pilihan Untuk Bekerja 

Dominasi wanita dalam rumah tangga memiliki peran yang 

besar. Tidak hanya sebatas seorang istri, melainkan dapat membantu 

dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Seorang wanita dalam 

perkembangan zaman, khususnya di Desa Tukang tidak hanya 

mengurusi dapur saja tetapi mereka juga ingin memiliki peran lebih 

agar dapat menikmati hidup layak, sejahtera dan bahagia bersama 
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keluarga. Hal ini menjadi salah satu pendorong wanita untuk menjadi 

TKW dari sudut pandang ekonomi. 

Pendapat dan pandangan yang dikemukakan oleh narasumber 

yang pernah berprofesi sebagai TKW adalah sebagai berikut. 

“Menjadi TKW merupakan pilihan yang sulit dalam 
berkeluarga, tapi juga menjadi solusi untuk memperoleh 
pendapatan dan bisa membantu mencukupi kebutuhan pokok 
dan membangun rumah. Beban suami pun bisa dibantu dari 
pendapatan saya yang bekerja di Malaysia.”    

Pendapat dan pandangan yang serupa dikemukakan oleh 

narasumber, yaitu suami dari TKW yang ikut juga menjadi TKI. 

“Istri saya memutuskan untuk pergi menjadi TKW karena 
masalah ekonomi bu, hal ini kami putuskan bersama sampai 
untuk kedua kalinya saya juga ikut kerja jadi TKI bersama istri 
di Arab Saudi. Saya waktu itu jadi sopir disana dan istri saya 
jadi PRT. Kami menitipkan anak kepada orang tua istri. 
Padahal waktu itu anak masih umur 5 tahun ketika kami 
tinggal.”  

  Tidak semua wanita di Desa Tukang memutuskan menjadi 

TKW karena faktor ekonomi. Ada hal lain yang bisa digali sehingga 

alasan ekonomi tidak menjadi persmasalahan yang umum dan dianggap 

wajar. Sudut pandang lain selain ekonomi perlu digali sehingga 

memunculkan kecenderungan apa yang ditawarkan kepada wanita 

sehingga dirinya memilih sebagai TKW. beberapa kasus yang dijumpai 

mengungkapkan adanya penyebab yang menjadikan wanita memilih 

untuk menjadi TKW adalah permasalahan sosial baik dirumah tangga 

dan lingkungan.  Adapun latar belakang ini dapat gambarkan melalui 

tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.2  

Faktor TKW menjadi Pilihan Wanita di Desa Tukang 
No Faktor Keterangan 

1 Ekonomi Kondisi finansial yang kurang mendukung 
kesejahteraan hidup keluarga. Benar-benar ingin 
membantu suami dalam mencari nafkah untuk 
kehidupan bersama dan pendidikan anak. 
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2 Rumah Tangga Adanya konflik rumah tangga yang terjadi 
menimbulkan kejenuhan dalam keluarga, hal ini 
bisa dilihat dari perilaku pasangan seperti berikut. 

 suami: bermalas-malasan, mabuk dan judi, 
serta timbulnya KDRT,  

 Istri : bosan dengan rutinitas, kurang adanya 
kesejahteraan dan pengaruh lingkungan  

 Pihak ketiga: campur tangan keluarga(mertua) 
dan perselingkuhan. 

Banyaknya konflik tersebut diakhiri dengan 
perceraian dan menikah lagi atau hidup bersama 
anak. 

3 Lingkungan Menjadi TKW di Desa Tukang merupakan hal yang 
biasa. Timbulnya rumah-rumah bagus dan 
kesejahteraan hidup mempengaruhi pemikiran 
beberapa wanita di desa tersebut.  
Adanya ajakan dari saudara atau warga yang 
dikatakan berhasil menjadi TKW dengan 
menawarkan pendapatan dan kehidupan yang lebih 
layak. Adapun hal lain dipengaruhi oleh gaya hidup 
tidak mau disaingi ekonominya (gengsi)  

Sumber: Hasil wawancara dan observasi terhadap keluarga dan anak TKW tahun 2015 

   

Kehidupan keluarga dalam berumah tangga tidak bisa 

terhindar dari konflik salah satu penyebabnya adalah adanya 

kejenuhan, hal ini muncul karena pernikahan yang berjalan tidak 

sesuai dengan harapan yang dijalani. Ada beberapa kasus yang dapat 

diungkapkan dari gambaran kejenuhan kehidupan keluarga dalam 

berumah tangga.  

Setelah berumah tangga tidak semua berjalan lancar. Wanita di 

Desa Tukang biasanya memiliki kecenderungan untuk mengikuti 

suami bekerja menjadi perantau. Dari mereka yang merantau dijumpai 

beberapa kasus dalam kegagalan berumah tangga. Beberapa kasus 

tersebut diantaranya adalah tindak kekerasan, perselingkuhan, suami 

yang menganggur, mabuk dan judi. 

Bagi warga Desa Tukang menjadi TKW bukan suatu pekerjaan 

yang direndahkan ataupun ditinggikan. Tetapi pandangan yang 

ditangkap oleh masyarakat mengenai TKI adalah permasalahan 

ekonomi atau rumah tangga yang muncul sebagai latar belakang 
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memilih profesi tersebut. Hal lain yang menjadi sorotan warga terkait 

fenomena TKW adalah mereka yang gagal berumah tangga dan tidak 

beruntung dalam mendapatkan penghasilan di negeri sendiri atau 

mereka yang mengalami konflik dalam rumah tangga sebelum dan 

setelah pulang dari bekerja sebagai TKW. 

Hasil Observasi yang di lakukan pada enam dusun di Desa 

Tukang mengungkapkan bahwa ada banyak wanita dari Desa tukang 

bekerja sebagai TKW. Namun hal ini tidak tercatat secara jelas di 

Kantor Desa. Dari keterangan salah satu sponsor mengatakan bahwa 

kantor desa hanya sebatas memberi surat keterangan untuk bekerja, 

serta prasyarat membuat paspor.  

Dengan lingkungan dimana beberapa warga setiap dusun 

berangkat menjadi TKI, maka menimbulkan minat wanita untuk 

memutuskan menjadi TKW dengan tujuannya masing – masing. Hal 

ini di dukung dengan adanya ajakan dari tetangga, saudara atau 

kerabatnya dalam satu kampung dan penawaran dari sponsor yang 

terkadang selalu mendatangi rumah mereka. 

Selain hal tersebut diatas, pilihan menjadi TKW kembali 

terkadang timbul dari konflik rumah tangga yang muncul dari 

kekecewaan akibat kegagalan suami tidak bisa mengelola keuangannya, 

sehingga kecenderungan untuk berangkat menjadi TKW pun kembali 

dilakukan. 

   

Dampak Sosial 

Dampak sosial pada fenomena TKW di Desa Tukang dibagi 

menjadi 2 yaitu dampak sosial terhadap keluarga dan dampak sosial 

terhadap anak. Dampak sosial terhadap keluarga memiliki definisi 

adalah dampak yang ditimbulkan dari aktifitas hubungan sosial 

keluarga yang ada pada masyarakat, dimana memiliki nilai positif 

terhadap hubungan sosial yang dapat membina hubungan baik dan 

menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki nilai 

negatif terhadap hubungan sosial yang menimbulkan kecenderungan 
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merusak hubungan, norma, dan etika sosial. Dampak sosial ini 

ditujukan kepada hubungan antara keluarga dengan hubungan 

sosialnya terhadap masyarakat sekitar desa. Sedangkan dampak sosial 

terhadap anak memiliki definisi adalah dampak yang ditimbulkan dari 

aktifitas hubungan sosial yang dilakukan oleh anak kepada masyarakat. 

Dampak sosial anak lebih kepada perilaku sosial anak dyang dilihat dari 

kenakalan remaja, tingkat keberhasilan sekolah, dan pengembangan 

diri anak dilingkungan masyarakat. 

Dari pembahasan dampak sosial ini difokuskan kepada keluarga 

dan anak. Pembahasan ini mencakup dampak sosial terhadap keluarga 

dilihat dari dampak positif dan dampak negatif. Kemudian dilanjutkan 

dengan dampak sosial terhadap anak dilihat dari dampak positif dan 

dampak negatif.  

 

Dampak Sosial Bagi Keluarga TKW 

Adanya fenomena TKW ini memiliki cerita tersendiri terkait 

kehidupan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan bekerja ke luar 

negeri. Ada yang memiliki nilai positif ada juga yang sebaliknya. Pada 

penelitian ini dibahas beberapa hal dari dampak sosial dan kasus yang 

sering terjadi dikalangan masyarakat. Seperti yang disampaikan 

narasumber berikut ini. 

“Adanya fenomena TKW atau TKI sebenarnya ada nilai positif 
tapi juga banyaka negatifnya bu. Ya ini bisa dilihat dari 
kelakuan maksiat dan kebiasaan hambur-hamburkan uang. Ada 
juga anaknya terlantar hingga dititipkan kepada mbahnya atau 
pakdenya. Perceraian dan cekcok rumah tangga. Positifnya juga 
ada, dimana rumah mereka bagus-bagus. Dan kalau anaknya 
kerawat kemungkinan bisa sukses, tapi banyak yang terlantar.” 

Pengertian keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keluarga dari TKW yang tinggalkan dan dapat dikriteriakan sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.3  

Kriteria Keluarga TKW yang ditinggalkan 

No Kriteria Keterangan 

1 Keluarga dari Orang 
Tua 

Keluarga dari TKW baik yang belum menikah 
maupun telah menikah. Keluarga tersebut bisa 
keluarga dari orang tua TKW atau mertua baik 
mereka yang telah mengalami perceraian 
ataupun tidak, dimana anak – anak dan atau 
suami tinggal bersama orang tua mereka.  

2 Keluarga Inti Keluarga dari pernikahan TKW yang terdiri dari 
suami dan anak – anak. 

3 Keluarga dari Saudara Keluarga dari saudara yang merawat anak dari 
TKW, dimana TKW tersebut telah bercerai atau 
suaminya tidak mampu merawat sehingga anak 
dari TKW tersebut dititipkan kepada 
saudaranya. 
 

4 Anak Keluarga yang hanya dimiliki adalah anak, 
dimana TKW tersebut telah mengalami 
perceraian dan menitipkan anaknya kepada 
kerabatnya atau panti asuhan. 

Sumber: Hasil wawancara dan observasi terhadap keluarga dan anak TKW tahun 2015 

  

Munculnya fenomena TKW membawa dampak positif bagi 

warga di Desa Tukang dilihat dari sudut pandang sosial. Hal ini 

ditunjukan oleh warga dimana kebersamaan dalam satu desa bersama-

sama saling menjaga keluarga yang ditinggalkan. Hal tersebut 

diantaranya: 

1. Adanya Dukungan Moral 
 Dukungan moral terhadap keluarga yang ditinggalkan dinilai 

memang sangat dibutuhkan bagi keluarga yang ditinggal. 

Dukungan ini membantu keluarga untuk dapat tinggal dengan 

nyaman di Desa Tukang. Bagi keluarga, pemberian peran agar 

mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan di desa membuat 

mereka memiliki posisi dan peran dalam masyarakat bahwa mereka 

dibutuhkan. Keadaan inilah yang bisa memberikan semangat bagi 

keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka dapat aktif dalam 

kegiatan dan membuka diri agar dapat mendapatkan peluang dari 



51 

hubungan sosial yang terjalin dilingkungan warga tempat tinggal 

mereka. 

2. Saling Menjaga Hubungan Keluarga 
 Setiap warga mempunyai caranya sendiri dalam menjaga 

hubungannya dengan keluarga TKW. Warga secara tidak langsung 

menjaga hubungan baiknya kepada keluarga dan lebih banyak 

menutupi kekurangan dari kondisi sosial keluarga. Adapun 

pendekatan secara persuasif dibutuhkan untuk mengingatkan 

anggota keluarga dari TKW agar terhindar dari penyakit 

msayarakat seperti perbuatan maksiat, kriminal dan KDRT. 

Konsistensi warga ini ditunjukan dari berbagai cara dimana 

sosialisasi terkait menjaga lingkungan desa melalui kegiatan 

pemerintah desa, kegiatan PKK, pengajian, dan LSM. 

3. Memberikan Kontrol Terhadap Keluarga 
 Pemberian kontrol bukan berarti untuk mengendalikan atau ikut 

campur secara langsung dalam permasalahan rumah tangga. Warga 

memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan memberikan saran 

kepada setiap anggota keluarga TKW yang ditinggalkan agar dapat 

menjaga perilaku dan etika hidup bermsayarakat (apabila ada 

tindakan yang meresahkan). Hal ini dilakukan agar menghindari 

adanya konflik sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat. 

4. Memberikan Bantuan Informasi 
 Tentunya keluarga dari TKW membutuhkan segala informasi 

dalam berbagai kebutuhan. Warga desa tukang pada dasarnya 

memiliki jiwa kebersamaan yang kuat dan selalu perhatian dalam 

kesusahan setiap warganya. Salah satu bantuan yang tidak berupa 

materi namun sangat berharga adalah informasi yang dibutuhkan 

baik untuk warga tukang dan keluarga dari TKI yang berada diluar 

negeri. Informasi tersebut diantaranya mencakup beberapa hal 

diantaranya sebagai berikut yang ada pada berikut. 

- Informasi dalam mengajukan diri sebagai TKI 

Informasi ini dibantu oleh warga yang memang sebelumnya 

telah tahu atau berpengalaman menjadi TKI, kemudian 
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memberikan jalur yang benar agar tidak menjadi TKI ilegal dan 

terhindar dari pemalsuan identitas yang sebenarnya. Hal 

tersebut diperlukan untuk melindungi calon TKI dan keluarga 

dari tindak kriminal dan perdagangan manusia. Hal ini menjadi 

inisiatif warga desa sendiri agar warga yang ingin menjadi TKI 

menjadi jelas dan waspada dalam mengajukan diri menjadi TKI. 

- Informasi dari TKI kepada Keluarga 

Dalam kehidupan sosial di Desa Tukang sebenarnya sangat 

membantu dalam memperoleh informasi. Dengan adanya 

kemajuan teknologi dibidang seluler membantu keluarga yang 

ditinggalkan dapat berhubungan dan berkomunikasi melalui 

handphone. Namun tidak semua warga memiliki handphone, 

sehingga ada beberapa warga yang dimintai tolong untuk dapat 

mengabarkan kondisi keluarga yang ditinggalkan kepada TKI 

dan juga sebaliknya dari keadaan TKI diluar negeri. Selain itu 

warga yang dimintai tolong juga dipercayakan terhadap uang 

kiriman dan agar dapat dikontrol pengeluaran dari keluarga. 

- Informasi Kecelakaan Kerja atau Kematian   

Informasi ini merupakan informasi yang sangat membantu 

apabila keluarga mendapatkan berita tentang kecelakaan kerja 

maupun tentang berita kematian. Informasi ini harus diketahui 

oleh keluarga dan harus ditindak lanjuti sesuai prosedur yang 

benar. Disini beberapa warga yang paham mengenai prosedur 

mendatangkan TKI yang mengalami kecelakaan atau yang 

sudah menjadi jenazah memberikan informasi dan membawa 

keluarga kepada dinas terkait untuk ditindak lanjuti dengan 

benar, agar permasalahan keluarga dapat ditangani. 

Selain dampak positif dari adanya fenomena TKW, ada juga 

dampak negatif yang ditimbulkan. Kecenderungan dari dampak negatif 

adanya TKW ini dari sudut pandang sosial adalah konflik rumah 

tangga. Konflik rumah tangga ini memunculkan keributan yang 

terkadang harus diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan 

warga dan pemerintahan di dusun. Selain itu perselingkuhan yang 

dilakukan oleh suami maupun istri yang menjadi TKW membuat 
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rumah keluarga berakhir kepada perceraian. Selain itu sering juga 

terjadi perselisihan antar warga yang dipicu dari perkataan sehingga 

membuat ketersinggungan.  

Kasus perceraian, perselingkuhan dan memiliki anak diluar 

pernikahan merupakan permasalahan sosial yang ditimbulkan dari 

keluarga TKW dan ini sangat sering terjadi, menurut pandangan warga 

di Desa Tukang dan bisa jadi alasan yang melatar belakangi wanita 

untuk menjadi TKW. Adapun beberapa kasus tersebut sebagai berikut:   

  

Dampak Ekonomi Bagi Keluarga 

  Permasalahan ekonomi merupakan salah satu yang menjadi 

latar belakang wanita menjadi TKW. Latar belakang ekonomi 

merupakan alasan umum yang diungkapkan. Tetapi dibalik latar 

belakang tersebut banyak hal yang bukan merupakan faktor ekonomi. 

Faktor ekonomi ada yang benar dapat dikatakan murni karena 

kurangnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan ada 

juga karena pengaruh budaya hidup mewah. Seperti pendapat dari 

narasumber yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di desa 

Tukang 

“Sebenarnya memang kebanyakan faktor ekonomi yang 
melatar belakangi wanita atau individu untuk menjadi TKI. 
Tetapi ada hal seperti keterpaksaan karena perceraian, sering 
bertengkar dengan suami atau iming – iming penghasilan besar 
dan kerja yang nyaman disbanding di Indonesia.” 

Dalam observasi di Desa Tukang ditemui beberapa kasus dari 

wanita yang dijumpai dengan motif untuk membantu ekonomi 

keluarga. Contoh yang ditemukan adalah beberapa istri yang 

membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan pokok diantaranya 

kebutuhan dalam konsumsi rumah tangga dan pendidikan anak.  Selain  

itu dijumpai juga wanita yang menjadi TKW di usia muda dan belum 

menikah, dimana dia memposisikan diri sebagai tulang punggung 
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keluarga untuk menghidupi adik – adiknya dan mensejahterakan diri 

agar dapat hidup layak di kampung ketika pulang nanti.   

Dampak ekonomi bagi keluarga tentunya memiliki 

kecenderungan positif dimata warga Desa Tukang. Hal ini diakui oleh 

aparat pemerintahan Desa dan Tokoh masyarakat, dimana adanya 

fenomena TKW ini berdampak baik bagi keluarga yang ditinggalkan, 

dimana kesejahteraan dari keluarga mulai terpenuhi dari kebutuhan 

pokok yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan di 

keluarga.  

Secara fisik keberhasilan dari TKW adalah perwujudan dari 

bangunan rumah yang mereka tinggali. Bangunan rumah yang dimiliki 

oleh warga yang sebagai TKW adalah bangunan yang terbuat dari 

beton. Jika secara fisik bangunan ini sudah jadi, maka hal ini akan 

menaikkan tinggkat sosial mereka yang ditinjau dari segi ekonomi.  

Dalam membangun rumah tentunya hal ini akan berdampak 

positif bagi pendapatan dari warga Desa Tukang sendiri atau pun desa 

tetangga. Hal ini mendatangkan pendapatan bagi mereka yang 

berprofesi sebagai buruh dan tukang bangunan. Dengan adanya banyak 

TKW yang memiliki rencana membangun rumahnya agar dapat 

dikatakan layak dan mewah maka hal ini disambut baik untuk 

merenovasi rumah tersebut. Sehingga perputaran uang  didesa terjadi 

dari profesi buruh dan tukang bangunan, penyedia material dan 

penyedia jasa warung makan serta lainnya. 

  Keluarga yang biasa bepergian dengan berjalan kaki atau 

menggunakan transportasi umum sekarang mulai menggunakan sepeda 

motor. Penggunaan sepeda motor keluarga TKW membantu untuk 

beraktivitas sehari – hari dalam bekerja, mengantar anak sekolah dan 

mengangkut barang dagangan atau rumput untuk makan ternak. 

Penggunaan motor dirasa sangat bermanfaat, dimana harganya yang 

terjangkau dan dapat digunakan di medan yang sempit pada areal 

persawahan dan jalan desa yang rusak. 

Dampak negatif bagi keluarga juga dapat dilihat dari segi  

ekonomi. Dampak ini lebih cenderung dilihat dari pola pengelolaan 
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keuangan atau manajemen keuangan rumah tangganya. Pengelolaan 

keuangan yang tidak tepat menjadikannya pemborosan dalam 

pengeluarannya. Uang kiriman biasanya digunakan untuk konsumsi 

bukan untuk dijadikan modal usaha. Hal inilah yang menyebabkan 

TKW pulang dari luar negeri kembali pada pekerjaan yang sama dan 

kurang mendapatkan hasil. Karena kegiatannya dinilai sama saja tidak 

sama dengan pekerjaannya sebagai TKW maka kecenderungan untuk 

bekerja keluar negeri pun kembali dilakukan. 

Penggunaan uang yang hanya dibelikan sepeda motor dan 

renovasi rumah hanya sebatas mencari tingkat sosial. Tujuan 

merenovasi rumah dan membeli barang kurang memberikan manfaat 

bagi keluarga. Karena tidak adanya sinergi dari keluarga untuk mencari 

nafkah juga, maka TKW cenderung dimanfaatkan sebagai tulang 

punggung dari keluarga. Kebanyakan rumah yang dibangun tidak 

memiliki barang-barang yang melengkapi rumahnya. Isi dari rumah 

kebanyakan kosong dan hanya ada televisi serta tempat duduk 

seadanya. 

 

Dampak TKW Terhadap Anak 

Dari keterangan beberapa warga dan tokoh masyarakat terkait, 

dampak yang timbul pada anak adalah kecenderungan anak kurang 

mendapatkan kasih sayang. Tidak semua anak dirawat oleh suaminya, 

melainkan keluarga dari orang tua suami atau istri, bahkan ada yang 

tinggal dengan pakde atau pamannya. Selain itu perhatian yang didapat 

belum tentu bisa diterima oleh anak walaupun kasih sayang yang 

diberikan adalah sama. Hal ini disampaikan salah satu dari keluarga 

yang dititipkan anak dari saudara yang menjadi TKW. 

”Kalau kakaknya bisa nurut dan sekarang malah sudah lulus 
dari AKPER di Magelang kemudian bekerja sebagai perawat 
pribadi di Salatiga. Sedangkan adiknya nakalnya bukan main, 
sudah saya coba ngikuti kemauannya seperti minta disalurkan 
bakatnya disepak bola dan saya daftarkan di klub bola Kota 
Salatiga, tapi malah banyak bohongi saya. Sekarang malah 
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dikeluarkan dari sekolah, padahal mendekati UAN SMA. 
Kerjaannya sekarang ya otak-atik motor dan balap liar.” 

Adapun pendapat lain diungkapkan oleh perangkat desa yang 

mengurusi pemberdayaan wanita sebagai berikut. 

”Perlakuan yang didapat pada umumnya sama, tetapi memang 
ada perbedaan kalau dirawat oleh mbah dibandingkan oleh 
saudara dari ibunya atau bapaknya. Kalau diasuh oleh si mbah 
biasanya cenderung gemati, atau kebanyakan dimanja. Kalau 
dirawat saudara dari ibu pada umunya kasih sayang yang dibe-
rikan sama, kalau dirawat oleh suaminya kebanyakan terlantar” 

Di Desa Tukang kita bisa menjumpai bagaimana kondisi anak-

anak TKW dan dengan siapa mereka diasuh. Adapun beberapa hal 

mengenai anak dapat dilihat melalui tabel berikut ini. 

Tabel 4.4  

Pelaku yang Bertanggung Jawab Merawat Anak dan Alasannya 

NO  Tanggung Jawab 
Merawat 

Keterangan 

1 Suami Anak menjadi tanggung jawab suami selagi ditinggal 
istri bekerja sebagai TKW. Biasanya Suami dibantu 
oleh orang tuanya atau mertuanya.  

2 Orang Tua dari 
Keluarga 

Anak dititipkan orang tua karena beberapa hal, 
diantaranya sebagai berikut: 

1. Karena TKW mengalami Perceraian. 
2. Karena kurangnya perhatian dari 

suami(bekerja). 
3. Karena masih rumah tangga masih tinggal 

bersama orang tua. 

3 Saudara dari suami 
atau Istri 

Anak dititipkan kepada saudara ada beberapa hal: 
1. Karena TKE mengalami Perceraian 
2. Cara mendidik anak lebih dipercaya 

dibanding diasuh neneknya. 

4 Orang lain atau 
Lembaga 

Anak dititipkan kepada kerabat yang dipercaya bisa 
merawat dibandingkan keluarga atau suami. Hal lain 
ada kemungkinan dititipkan di pantai asuhan. 

Sumber: Hasil wawancara dan observasi terhadap keluarga dan anak TKW tahun 2015 

 

Penanganan anak – anak yang ditinggal pergi menjadi TKW 

tidak seutuhnya terjamin kebutuhannya. Memang secara materi 
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kehidupan anak terpenuhi, tetapi secara psikologis dari perhatian dan 

kasih sayang sangat berbeda. Hal ini juga berpengaruh pada pendidikan 

dimana anak cenderung malas untuk sekolah dan lebih banyak 

menikmati hiburannya sendiri. Kebanyakan anak TKW hanya 

memiliki pendidikan rendah dan terkadang putus sekolah karena 

dikeluarkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kenalan remaja 

yang sudah mengenal kehidupan jalanan (geng), alkohol, pergaulan 

bebas, dan segala hal terkait kenakalan remaja. 

Adapun beberapa proses ini terkadang luput dari pantaun 

orang tua pendamping, hal tersebut seperti berikut: 

1. Kurangnya komunikasi dengan anak 

Dalam hubungan anatara anak dan orang tua, terkadamg kurang 

berkomunikasi. Hal ini terjadi antara anak dan ayah, atau pun 

dengan pihak keluarga lain semisal pakde dan bude atau 

neneknya. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti berikut ini: 

 Ketidaknyamanan anak yang tiba-tiba dititipkan. 

 Perlakuan suami kepada anak yang kurang mengajak 

berkomunikasi dan cenderung bicara sekedarnya atau bahkan 

kasar. 

 Tidak adanya keterbukaan si anak karena yang memahaminya 

hanya si ibu. Jadi ketika di tinggal oleh si ibu anak merasa 

kaget untuk tinggal bersama orang lain.  

 Adanya trauma yang dirasakan akibat KDRT, tekanan, dan 

faktor lingkungan pergaulan yang membuat anak menjadi 

terpojok dan cenderung pendiam (menyimpan sesuatu/ 

dendam). 

2. Anak terlalu dimanja dengan materi 

Kasih sayang orang tua memang sangat berbeda dengan 

kasih sayang yang diberikan oleh keluarga lain semisal mbah atau 

saudara dari ayah atau ibu. Terdapat perbedaan antara usia dari  

orang tua yang mendidik anak – anak  TKW diantaranya sebagi 

berikut. 
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 Anak yang ikut dengan neneknya. 

Bagi anak – anak TKW yang hidup ikut neneknya lebih 

banyak mengalami kasih sayang yang berlebihan. Hal ini 

dimaksudkan, anak lebih banyak menerima kasih sayang 

yang cenderung memanjakan dan menuruti perilaku yang 

diinginkan si anak. Pada satu sisi hal ini baik untuk 

perkembangan anak, tetapi banyak anggapan anak karena 

banyak dimanja membuat dirinya malas dan tidak mau 

mengikuti anjuran tua untuk dididik kearah yang lebih 

baik, sebagai contoh tidak banyak anak dari TKW 

menyelesaikan sekolahnya, padahal sekolah formal itu 

penting. Karena si nenek tidak tegaan, maka ikut keinginan 

dari si anak. Faktor pendidikan dan usia dari nenek juga 

memiliki pengaruh karena akan disamakan dengan 

anaknya terdahulu, bahkan lebih dimanja karena adanya 

penyesalan terhadap anaknya dulu dirasa kurang kasih 

sayang. 

 Anak ikut saudara dari suami atau ibu 

Anak yang ikut dengan saudara dari TKW atau suaminya 

memiliki bentuk mental yang berbeda. Terkadang anak 

diperlakukan sama dengan anaknya sendiri, hal ini 

dimaksudkan agar anak tidak merasa termarginalkan di 

dalam keluarga tersebut. Rata-rata anak yang ikut dengan 

saudara dari TKW atau suami tergolong berhasil dalam 

pendidikannya. Karena kondisi orang tua si pakde 

dikatakan mumpuni untuk membuat anak maju dan 

menanamkan rasa pentingnya pendidikan pada usia 

produktif. 

 Anak yang ikut Ayah 

Bagi anak yang ikut dengan suami terkadang sama halnya 

ikut dengan keluarga dari pihak keluarga lain yang lain. 

Namun ada beberapa hal yang mencolok terkait perhatian 

yang diberikan, dimana ayah lebih sibuk dengan kegiatan 

kerjaan atau hal lain yang berbau negatif. Perlakuan ini 
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terkadang membuat kecewa anak karena tidak 

mendapatkan perhatian seutuhnya.  

 

Kasus TKW Desa Tukang 

Studi kasus pada Desa Tukang menerangkan latar belakang 

yang diperoleh dari narasumber (informan) baik dari pihak keluarga, 

tetangga, dan pengurus pemerintahan desa, serta tokoh masyarakat. 

Berikut ini merupakan beberapa kasus dari cerita TKW yang diungkap 

di Desa tukang. Kasus ini menjadi gambaran dari latar belakang 

menjadi TKW, dampak bagi keluarga dan anak yang ditinggalkan 

dilihat dari sosial dan ekonomi. 

Kasus Pertama 

Perilaku suami yang ditinggalkan oleh istrinya terkadang dapat 

dijumpai sebagai perilaku yang menyimpang. Godaan ketika ditinggal 

istri dan memiliki uang pastinya akan sering dihadapi. Perilaku 

menyimpang ini akan timbul dan disini dapat diartikan suami 

melakukan perilaku yang melanggar norma-norma  sosial dan nilai-

nilai agama yang ada di Desa Tukang. Perilaku ini biasanya cenderung 

dilakukan oleh suami bagi mereka yang ditinggal istrinya sebagai 

TKW. Hal yang muncul adalah perselingkuhan sebagai pemuasan dari 

nafsu sex karena tidak bisa dilampiaskan ke istri. Beberapa cerita 

diungkapkan oleh warga, dimana suami yang ditinggal istrinya bekerja 

diluar negeri sering membawa wanita tidak dikenal kerumahnya. Hal 

tersebut pernah dipergoki dan digrebek oleh warga. Adapun proses 

selanjutnya dibawa keaparat pemerintahan desa untuk diselesaikan 

sehingga mendapatkan sanksi sosial atau diusir dari wilayah Desa 

Tukang. 

 Tidak hanya perselingkuhan, melainkan pola hidup hedonisme 

(bermewah – mewehan) yang sangat memboroskan. Pola hidup yang 

dilakukan oleh suami dalah menghaburkan uang kiriman dari istri dan 

mengajak pesta minuman keras atau jalan-jalan ke tempat hiburan. 

Tidak adanya pendampingan dan kontrol terhadap manejemen 
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keuangan dapat membuat pemborosan. Hal yang seperti ini biasanya 

menkhawatirkan warga sekitar karena jika sudah terjebak 

permasalahan keuangan, maka akhirnya meminjam pada tetangga, 

lintah darat yang akhirnya barang-barang yang telah dibeli digadaikan, 

selain itu ada kecenderungan kearah kriminal karena bermain judi, 

akhirnya ketika istri pulang maka berujung ke proses perceraian. 

Persoalan seperti ini cenderung ditemui, tidak hanya di Desa Tukang 

melainkan sudah menjadi seuatu yang umum dikalangan masyarakat.  

Hal ini diungkapkan oleh istri dari sekretaris pengurus Desa, 

yaitu istri dari bapak Endratmo. Ungkapan ini juga menjadi perwakilan 

dari ibu yang tinggal dari lingkungan sekitar. 

“Sebenarnya adanya fenomena TKW membuat keadaan desa 
bisa menjadi resah. Keresahan ini dibuat dari suami yang 
ditinggalkan. Mereka ditinggal justru menjadi kesempatan 
untuk berbuat maksiat. Ya kadang bawa – bawa wanita yang 
bukan pasangannya. Saya sendiri melihatnya sampai risih. 
Gak tega istrinya kerja diluar negeri jadi TKW, tapi suaminya 
sendiri tinggal menggunakan uang dengan seenaknya. Saya 
sendiri punya saudara yang kerja diluar negeri. Dia kerja di 
Arab Saudi itu sebagai budak pada peternkan hewan disana. 
Kadang saya ditunjukin videonya bekerja disana. Hati saya 
kalau melihat itu ngenes, kok yam au kerja seperti itu. 
Bahkan untuk gajihnya aja gak jauh beda dengan Indonesia.”     

Ungkapan ini menceritakan mengenai tetangga dan adik ipar 

yang sama –sama bekerja sebagai TKW dengan Negara yang berbeda. 

Tetangga tersebut berinisial YT. YT menjadi TKW telah lama sekitar 4 

Tahun dan sekarang menjadi TKW untuk kedua kalinya. Kehidupan 

YT dapat dikatakan biasa atau cukup ketika sebelum berangkat ke luar 

negeri sebagai TKW (Tidak kurang dan tidak lebih). YT memiliki satu 

anak dari pernikahan bersama suaminya dan sekarang berumur 3 

tahun. Dalam keseharainnya YT bekerja sebagai ibu rumah tangga dan 

suaminya bekerja sebagai buruh tani dan selain itu menjadi pekerja 

serabutan apabila musim tanam dan panen berakhir. Walaupun 

kebutuhan sebenarnya sudah dirasa cukup untuk terpenuhi tetapi 

keinginan dimana melihat orang lain sukses dari bekerja sebagai TKW 
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pun muncul. Keinginan tersebut beralasan karena melihat kondisi 

tempat tinggal yang dirasa tidak sama dengan tetangga dan 

kekhawatiran akan kebutuhan pendidikan anak.  

YT mengenal jasa TKI (sponsor) ketika didatangi oleh warga 

dari desa lain yang menawarkan untuk menjadi TKW. Jasa tersebut 

membuat YT tertarik dan merembukannya bersama suaminya. 

Menurut keterangan dari tetangga, ketika itu keduanya tidak ada 

permasalahan dalam pemberian ijin terkait persetujuan untuk istri 

beragkat bekerja diluar negeri, tepatnya di daerah timur tengah. 

Keberangkatannya tersebut dianggap hal yang wajar, karena dominasi 

penduduk sudah bisa memahami apabila ada warga yang berangkat 

menjadi TKI. Dana yang dikeluarkan YT ketika itu sebesar Rp 

200.000,- untuk dapat menjadi TKW dan mengikuti pelatihan di PJTKI 

daerah Semarang. 

Selama keberlangsungan YT menjadi TKI, suami dari YT 

seperti biasa beraktifitas. Aktifitas yang sering dilakukan membuat 

suami YT jarang memperhatikan kondisi anaknya, sehingga hal ini 

membuat suami YT untuk menitipkan anaknya kepada orang tua YT. 

Anak YT kemudian dirawat oleh orang tuanya, hal tersebut dianggap 

sebagai keprihatinan dari kondisi perekonomian rumah tangga YT. 

Selama kurang lebih 4 bulan lamanya YT berada diluar negeri, 

perubahan yang terjadi pada suaminya telihat amat berbeda dari 

kehidupan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari kondisi fisik yang 

terlihat dan yang dikenakan oleh suami. Seperti halnya sepeda motor, 

pakaian, dan kemudian beberpa bulan berikutnya renovasi rumah. 

Kehidupan suami dirasa sudah menjadi baik ketika sebelum ditinggal. 

Namun urusan anak tetap dititipkan pada orang tua YT, dimana 

sebagian uang kiriman YT juga diberikan kepada orang tuanya untuk 

digunakan sebagai biaya pendidikan dan uang dapur. 

Dari informasi tetangga mengatakan, sepengetahuannya YT 

selalu mengrimin uang kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- untuk tiap 

bulannya kadang juga tidak tentu. hal itu dengan tujuan untuk 
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menyelesaikan utang keluarga, renovasi rumah dan kebutuhan rumah 

tangga serta pendidikan anak.  

Seiring berjalannya waktu perubahan lebih dominan 

ditunjukan oleh suami YT. Dilingkungan sosial setempat, suami YT 

jarang sekali bergaul. Hal ini sudah terjadi setelah lebih dari setahun 

ditinggal oleh YT. Suaminya dikenal sebagai orang yang bermalas-

malasan. Suaminya biasanya bangun pada siang hari dan sorenya sudah 

keluar dan tidak diketahui kemana. Pekerjaan yang biasa dilakukannya 

pun sudah tidak dikerjakannya lagi. Suami YT biasa pulang subuh dan 

terkadang kepergok membawa wanita dan rumahnya tutupan. 

Terkadang warga ketika berkunjung kerumahnya tak jarang menemui 

minuman keras dan bau alcohol yang keluar dari mulut korban. Secara 

emosional suami YT gampang sekali marah, apalagi ketika berkaitan 

tentang permasalahan anak.   

Dari kasus ini banyak diungkapkan oleh warga jika kejadian 

seperti ini menjadi hal yang sering terjadi. Dilihat dari sudut pandang 

sosial, keegoisan pasangan (suami) dan kesewenang-wenangan dalam 

menguasai keuangan rumah tangga, justru mengakibatkan kegagalan 

dalam berumah tangga atau berujung pada perceraian. Kasus YT 

hanyalah sebagian cerita yang mirip dengan kasus – kasus yang lain 

dimana juga masih terjadi untuk lingkup Desa Tukang. Fenomena ini 

dianggap hal yang sering terjadi dan biasa, tetapi belum ada aksi secara 

sosial untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pandangan untuk tidak 

ikut campur secara langsung oleh warga banyak dilakukan agar 

menghindari dari percecokan. Tetapi hal ini justru menjadi hal 

pembiaran. 

Suami terkesan mendapatkan citra yang buruk dimasyarakat 

desa. Secara sosial suami selalu diawasi tingkah lakunya dan menjadi 

kekhawatiran sendiri apabila hal ini ditiru oleh warga yang lain. Tidak 

hanya dikalangan warga, namun bagi anak dan keluarga hal ini 

menjadi hal yang membuat malu. Suami terkesan membuat YT sebagai 

sapi perahan dan bukan sebagai istri yang layaknya membantu 

menafkahi keluarga.  
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Ketika YT kembali ke desa setelah pulang dari pekerjaannya 

diluar negeri, memang banyak perbedaan yang terjadi dirumah. Hal ini 

dapat dirasakan secara fisik yaitu bangunan rumah dan adanya sepeda 

motor. Dampak positif yang dirasakan YT adalah secara materi YT 

dapat dipandang sebagai TKI yang sukses dan dapat kembali pulang 

untuk menikmati hasil jerih payah bekerja diluar negeri. Namun tidak 

semua harapan YT dapat terprnuhi. Kurangnya pengelolaan keuangan 

yang dilakukan oleh suaminya membuat YT tidak memiliki kegiatan 

setelah pulang dari bekerja sebagai TKW. Hal lain yang muncul adalah 

konflik yang menyebabkan keretakan hubungan berumah tangga, dari 

adanya perselingkuhan, kondisi ekonomi yang sulit, dan kekerasan 

yang dilakukan suami. Tidak hanya itu keluarga YT pun ikut campur 

dikarenakan ketidak inginan anaknya yaitu YT dianiaya. Hal ini 

tentunya berdampak pada kejiwaan anak YT yang masih kecil.  

Belum sempat bercerai akhirnya YT berangkat lagi menjadi 

TKW di Taiwan. YT kembali ke Taiwan dikarenakan ketiadaan 

kegiatan atau pekerjaan yang bisa ia lakukan. Jika ada pun tentunya 

penghasilan yang didapat jauh dari harapan dan kebiasaan YT ketika 

dia bekerja diluar negeri. Anak YT pun kembali dititipkan kepada 

orang tuanya dan seluruh kiriman diberikan kepada orang tuanya dan 

bukan lagi kepada suaminya.  

Pihak ketiga dalam hal ini orang tua YT merupakan pengganti 

pengurus ekonomi bagi rumah tangga YT. Orang tua YT bertanggung 

jawab penuh terhadap kebutuhan anak dan pendidikannya. Suami YT 

ditelantarkan begitu saja tanpa adanya kiriman dan status yang tidak 

jelas walaupun masih menikah. Secara sosial penilaian rumah tangga 

seperti ini dapat dikatakan rusak.  

Dampak positif dari segi ekonomi dapat dikatakan belum ada. 

Hal ini dikarenakan YT masih memiliki pola pikir, dimana seharusnya 

ketika dia kembali ke kampung halaman dia harus memiliki usaha yang 

sesuai dengan kemampuannya. Kegiatan ini dapat membantu agar YT 

tidak kembali lagi menjadi TKW.  
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Kasus Kedua 

Kegagalan berumah tangga yang dialami sebelum menjadi 

TKW akan berdampak dan mengacu pada pemenuhan kebutuhan 

ekonomi dalam keluarga. Banyak hal yang dapat diungkapkan dalam 

sebuah perceraian, tidak hanya berdampak terhadap kejiwaan wanita 

maupun juga kebutuhan secara ekonomi untuk mencukupi 

pengeluaran anak dan dirinya sendiri. Pada kasus ini menceritakan 

TKW yang sebelumnya mengalami kegagalan berumah tangga.   

TKW ini merupakan wanita yang memiliki 2 saudara laki-laki 

yang tinggal di Desa Tukang dan kabupaten Purworejo. Dia mengalami 

kegagalan berumah tangga sebanyak 2 kali.  Dari pernikahan 

pertamanya, suami mengajak untuk menetap di Lampung setelah 

menikah dan dikaruniai seorang putri  Permasalahan rumah tangga 

timbul bermula dari kegemaran suami berjudi, sehingga secara 

ekonomi suami pertamanya ini tidak memberikan kebahagiaan dan 

selalu membuat kekecewaan dalam kehidupan rumah tangganya. 

Rumah tangga tersebut akhirnya bercerai dan wanita tersebut bersama 

putrinya pergi merantau ke Jakarta.  

Dalam perantauannya di Jakarta wanita tersebut bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan bertemu dengan pria lain yang 

akhirnya menikah. Dari pernikahan keduanya, dikaruniai anak laki-

laki, Faktor ekonomi dan sering ditipu suami keduanya akhirnya 

membuat wanita ini kembali bercerai untuk kedua kalinya.  

Dari perceraian kedua, wanita ini memutuskan untuk menjadi 

TKW keluar negeri melalui PJTKI yang ada di Jakarta.  Hal ini 

dilakukan demi menghidupi kedua anaknya. Anak – anaknya ditinggal 

bersama keluarga dari kakaknya yang tinggal di Desa Tukang untuk 

dititipkan dan dirawat. Sedangkan dirinya bekerja untuk mencari 

nafkah demi menghidupi kebutuhan anak – anaknya dari bekerja 

diluar negeri.  

Ternyata hanya anak pertamanya yang berhasil dalam 

pendidikannya dengan menjadi perawat sedangkan anak keduanya 

menjadi anak anak dan tidak menyelesaikan pendidikannya di SMA 
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karena pengaruh teman dan limpahan uang yang berlebihan serta 

kurangnya pengawasan. 

Sebut saja wanita ini dengan inisial IS. IS menjadi setelah 

perceraian keduanya dan berangkat ke Arab Saudi sebagai TKW. Di 

Arab Saudi IS bekerja sebagai pekerja peternakan yang memberi makan 

kambing dan domba. IS sudah 8 tahun menjadi TKW di Arab Saudi 

dan empat kali pulang ke kampung halamannya. Yang dipikirkan oleh 

IS adalah mencari nafkah untuk pendidikan kedua anaknya. Anak 

pertama IS dititipkan kepada kakak keduanya yang tinggal di desa 

Tukang. Sedangkan anak keduanya dititipkan kepada ibunya.  

Anak pertama IS merupakan anak perempuan dengan 

pernikahan dari suami pertamanya. Sebut saja RT, RT dititipkan 

kepada pakdenya bersamaan dengan adik laki – lainya yang merupakan 

anak dari pernikahan ke dua ibunya dan kemudian. Ketika dititipkan 

kepada pakdenya RT masih menempuh pendidikan SD. RT dapat 

dikatakan anak TKW yang menempuh pendidikan sampai jenjang 

perguruan tinggi. RT menyelesaikan sekolah keperawatannya di 

Magelang dan bekerja dirumah sakit. Perilaku RT membuat pakdenya 

bangga dan berkesan karena dengan segala kondisi yang dilaluinya dia 

dapat berhasil menyelesaikan harapannya untuk sekolah. Kondisi ini 

berbanding terbalik dengan adiknya AN. AN tidak bisa menyesuaikan 

dengan pola didikan dari pakdenya, sehingga pengasuhan beralih ke 

pada mbah putriya.  AN yang saat ini seharusnya lulus SMA terpaksa 

harus di DO dikarenakan kenakalan Remaja. Pola didikan yang 

dilakukan oleh mbah putri dapat dibilang gemati. Gemati merupakan 

istilah bagi anak yang terlalu dimanja. Apa yang dimaui oleh AN selalu 

dituruti, namun tidak ada control yang jelas, sehingga anak tersebut 

bertingkah seenaknya sendiri. Apabila kemauannya tidak terpenuhi, 

maka dia akan meminta kepada pakdenya, jika tidak dipenuhi juga 

maka dia akan menelpon ibunya yang kerja diluar negeri.  

Dari sudut pandang sosial warga terhadap AN timbul 

pandangan negatif, sehingga dapat dikatakan anak dari TKW 

merupakan anak yang terlantar dan memiliki penyimpangan atau yang 

dianggap kenakalan remaja. Walaupun kakaknya dapat dikatakan 
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berhasil, namun tetap hal yang buruk yang akan dilihat. Hal yang 

dapat dikatakan fatal adalah apabila anak seperti AN selalu 

dibandingkan dengan kakaknya yang terkadang bisa membuat anak 

menjadi kecil hati. 

Secara ekonomi IS mempercayakan penghasilannya kepada 

kedua masnya. Mas yang pertama dipercaya untuk menanamkan 

investasi agar nantinya ketika ia sudah tidak bisa lagi bekerja sebagai 

TKI dia dapat menikmati investasinya dari mas pertama yang memiliki 

usaha penyelepan padi dan bergerak dibidang pertanian. Untuk mas 

yang kedua IS mempercayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

kedua anaknya dan pendidikan. Secara keseluruhan IS telah 

memikirkan pengelolaan keuangannya untuk kesejahteraan 

keluarganya. 

Kasus yang sama dan mirip dengan IS adalah kasus dari wanita 

berinisial T. Dalam kasus ini sebut saja inisial wanita T. Pada awalnya 

mengalami perceraian dengan suaminya yang berdomisili di Lampung, 

dimana suami memiliki kebiasaan kawin cerai. T tersebut yang 

merupakan warga Dusun Bawang akhirnya bercerai dan bekerja di 

Jakarta. Selama di Jakarta pendapatan yang diperoleh oleh T dirasa 

kurang untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya. Oleh 

karena itu memutuskan untuk menjadi TKW di Malaysia dan anaknya 

dititipkan dengan bersama neneknya.  

 Selama menjadi TKW, T rupanya menjalin hubungan dengan 

sesama TKI. Hubungan T dengan TKI asal Nusa Tenggara Barat ini 

berujung pada pernikahan dan memiliki seorang putri, dimana juga 

anak tersebut dititipkan pada neneknya bersama anak pertamanya. 

Sampai saat ini T dan suami keduanya masih bekerja bersama di 

Malaysia. 

 Hal yang dapat diangkat dari ceita T adalah pengalaman yang 

dirasakan anak pertamanya, sebut saja dengan BS. BS merupakan anak 

dari pernikahan pertamanya, dan mengakhiri pendidikan di bangku 

SMP. Jika BS melanjutkan kejenjang SMA, tentunya berada pada kelas 

11. BS berhenti bersekolah lantaran kekecewaannya terhadap ayahnya 
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yang berada di Lampung. BS memiliki pemikiran ketika selesai SMP 

dia ingin tinggal bersama ayahnya dan hidup bersama sambil 

melanjutkan sekolahnya. Bukan sambutan hangat yang diterima BS 

malah diusir dari rumah ayahnya dan diberikan pesangon untuk 

sekolah tetapi harus kembali ke Desa Tukang. Perlakuan tersebut yang 

membuat BS untuk merantau ke Jakarta dan bekerja di tempat usaha 

Katering. BS sempat bertahan di Jakarta Selama 1 tahun. Selama 

bekerja di Jakarta BS mendapat penghasilan sebesar Rp 800.000,- dan 

ditampung di mass karyawan. Setelah setahun lamanya BS bekerja, ia 

akhirnya kembali ke Desa Tukang dan tinggal bersama neneknya. 

Ketika balik BS sempat menganggur 4 bulan sampai akhirnya 

mendapat pekerjaan di toko roti Kota Salatiga. Penghasilan bekerja di 

toko roti dibayar sebesar Rp 400.000,- per 2 minggunya. BS merasa 

tempat kerjanya sangat menyiksa dan pembayaran upah yang tidak 

sepadan. Di took roti tersebut BS sempat bertahan 8 bulan. 

Kasus Ketiga 

Dari observasi dan wawancara yang dibantu oleh SKD Desa 

dijumpai kasus yang bisa menjadi inspirasi bagi TKW yang lain. Kasus 

ini menggambar perjalan sebuah rumah tangga dimana memiliki 

permasalahan perekonomian dan memicu perselisihan dirumah 

tangganya. Faktor ekonomi ini menjadi pendorong istri untuk pergi 

menjadi TKW di Arab Saudi  pada tahun 2006 selama 2 tahun.   

Pada awalnya suami merasa tidak kuat karena ditinggal istri. 

Hal ini berlangsung selama 4 bulan. Setelah 4 bulan suami menjadi 

terbiasa dan harus mengelola keuangan dari kiriman istri untuk 

kehidupan bulanan. Tugas merawat anak pun beralih ke suami dan 

mbahnya.  

Setelah pulang dari Arab Saudi sepasang suami istri ini 

bertekad bersama untuk berangkat menjadi TKI di Arab Saudi kembali. 

Hal ini dilakukan dengan maksud mengumpulkan modal dan membuat 

usaha ketika pulang. Dari penghasilan istrinya yang bekerja di Arab 

Saudi dirasa kurang mencukupi kebutuhan dan cenderung pada 

kehidupan sebelumnya. Selama menjadi TKI di Arab Saudi banyak hal 
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yang negatif dirasakan. Mulai dari jam kerja yang terlalu banyak dan 

berbeda dengan budaya kerja di Indonesia, hingga gaji yang dirasa kecil 

yaitu sebesar Riyal 1.200,- dipotong uang makan disana berkisar Riyal 

400,-  sampai Riyal 700,-. Hal tersebut dirasa tidak cocok dengan jam 

kerja yang di emban. Pasangan suami istri mengungkapkan bahwa 

bekerja di Arab Saudi sebagai TKI  yang bekerja di level bawah sama 

halnya dipekerjakan seperti budak. Berbeda halnya dengan mereka 

yang bekerja sebagai karyawan atau manager, dan yang memiliki usaha 

rumah makan. 

Dari hasil selama 3 tahun bekerja di Arab Saudi, pasangan 

suami istri ini dapat mengumpulkan modal buat usaha dan kembali ke 

kampung halaman. Suami yang selama mengikuti proses menjadi TKI 

secara tidak langsung juga ikut mempelajari usaha dalam menjadi 

sponsor TKI yang bekerja sama dengan PJTKI. Oleh karena itu dalam 

prosesnya suami akhirnya membuka jasa sponsor TKI bagi warga yang 

ada di desanya. Selain itu istri kemudian berangkat bekerja kembali 

sebagai TKW tetapi pindah tempat dikawasan Asia tepatnya di Taiwan. 

Gaji yang diterima istri pun berbeda dengan yang Arab Saudi, dimana 

gaji yang diterima per bulan bisa mencapai Rp 4.000.000,-  dengan 

pekerjaan  sebagai perawat orang tua. 

Seiring berjalannya tahun, pekerjaan suami dari usahanya 

dirasa telah mapan dan tidak perlu berangkat lagi, maka saat ini 

mereka menetap di Desa Tukang. Usaha suami selain bekerja sebagi 

sponsor, juga memiliki rental mobil yang biasanya digunakan oleh 

warga di Desa Tukang dan desa lain. 

Dan hal itu juga disebabkan karena anaknya sudah tidak mau 

ditinggal lagi oleh kedua orangtuanya, karena si anak merasa kalau 

tidak ada kedua orang tuanya maka dia tidak bahagia. 

Kasus Keempat 

 Ketidakmampuan mengelola keuangan hasil dari menjadi TKW 

terjadi pada keluarga ini, dimana suaminya ditinggal bekerja menjadi 

TKW di Malaysia dengan alasan ekonomi keluarga dan lilitan hutang. 

Ternyata uang yang di dapat dari menjadi TKW ini hanya bisa 
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digunakan untuk membangun rumah saja tanpa bisa digunakan untuk 

menambah modal usaha suaminya yang menjadi pembuat besek. 

 Akibatnya ketika dia berhenti menjadi TKW karena anaknya 

sudah tidak mau ditinggal kerja lagi, maka hidup keluarganya menjadi 

seperti semula lagi dengan mengandalkan usaha pembuatan besek 

suaminya, yang sehari hanya bisa menghasilkan Rp.16.000,-. Ada 

kemungkinan yang diungkapkan istri untuk berangkatlagi menjadi 

TKW dengan Negara yang berbeda. Hal ini masih urung dilaksanakan 

karena persetujuan suami dan anak. 

Kasus Kelima 

 Dari keterangan narasumber di Salatiga ditemukan TKW yang 

disinyalir kerja di salon plus – plus. Katakan saja TKW ini berinisial TK 

Ketika TK tersebut untuk pertama kalinya pulang setelah bekerja dari 

Malaysia, dia kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan desa 

dan tinggal di daerah Salatiga. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari gunjingan tetangga di desa terkait dengan pekerjaannya 

di Malaysia. TK tersebut memiliki anak yang sekarang sudah menikah 

dan ikut bekerja di Malaysia.    

 Dari keterangan narasumber, TK memiliki kebiasaan yang 

jarang ditemukan oleh TKW yang lain. TK lebih sering pulang pergi 

Malaysia satu kali dalam setiap bulannya. Adapun kecenderungan 

hidupnya dapat dikatakan mewah dan tertutup. Di rumahnya sering 

kedatangan tamu pria yang bisa dikatakan tidak memiliki hubungan 

status perkawinan. Aktivitas dari pria tersebut lebih kearah kegiatan 

kumpul kebo, tetapi warga sekitar tidak memiliki bukti dikarenakan 

rumah TK tersebut kebetulan tidak berada ditempat.   

 Hal yang paling dirasa janggal adalah ketika TK membawa anak 

dan menantunya untuk bekerja di Malaysia. Tidak ada kurang dari 1 

tahun menantunya dipulangkan tanpa diberi pesangon. Hal tersebut 

terjadi karena menantu tersebut hamil ketika bekerja ditempat salon 

yang masih satu tempat kerja dengan suami dan anaknya. TK 

menyuruh menantunya untuk menggugurkan kandungannya tanpa 

alasan yang jelas. 


