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Bab 5 

KESIMPULAN 

 

 

Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena 

yang terjadi berkaitan dengan TKW di Desa Tukang memiliki dampak 

negatif dan positif bagi keluarga dan anak yang ditinggalkan. Dampak 

positif dan negatif tersebut dilihat dari sudut pandang kehidupan sosial 

keluarga dimasyarakat dan tingkat ekonomi yang dialami oleh keluarga. 

Adapun pemicu yang melatarbelakangi wanita di Desa Tukang menjadi 

TKW bisa terjadi dari permasalahan keluarga yang timbul dari konflik 

rumah tangga dan kondisi ekonomi keluarga.  

Fenomena  TKW ini memiliki pengaruh bagi kehidupan sosial 

keluarga yang ditinggalkan. Pengaruh yang dirasakan dalam kehidupan 

sosial dan ekonomi memiliki dampak negatif dan positif. Dampak 

negatif terkadang tidak sebanding dengan dampak positif yang 

diperoleh. Hal ini terkadang sangat dirasa mengorbankan keluarga yang 

ditinggalkan, baik dari suami, anak, orang tua dan saudara. Terkadang 

hasil yang didapat tidak dapat dirasakan untuk modal usaha dan 

pendidikan anak, hanya bisa untuk membangun rumah atau membeli 

sepeda motor. Bahkan tidak jarang keretakan dalam keluarga terjadi 

setelah pulang dari luar negeri. 

Secara singkat dampak sosial ekonomi TKW terhadap anak dan 

keluarganya sebagai berikut: 

Dampak Sosial 

Segi positifnya menjadi lebih percaya diri karena merasa secara 

sosial menjadi setara dengan warga, dan anak bisa menikmati sekolah 

yang lebih tinggi dari dirinya 
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Segi negatifnya banyak yang rumah tangganya berantakan baik 

bercerai maupun tidak harmonis akibat istrinya menjadi TKW. Anak-

anak menjadi kurang perhatian atau salah asuh karena diasuh oleh 

orang lain sehingga berdampak pada kenakalan atau gagalnya 

pendidikan anak 

Dampak Ekonomi 

Dampak positifnya memiliki tempat tinggal yang layak sebagai 

keluarga dan hapusnya hutang yang selama ini dialami, bahkan 

sebagian bisa menabung dalam bentuk sawah atau barang elektronik. 

Anak lebih terjamin biaya hidup dan pendidikannya 

Dampak negatifnya antara lain gaya hidup menjadi lebih 

mewah sehingga ketika sudah tidak menjadi TKW justru ekonominya 

lebih buruk. Ketika manajemen pengelolaan uang yang diserahkan 

kepada anak tidak benar justru akan berdampak buruk pada perilaku 

anak. Kasus rumah tangga dan kondisi ekonomi memiliki hubungan 

yang jelas dalam melatar belakangi wanita menjadi TKW. Faktor 

ekonomi berupa kurangnya pendapatan untuk memenuhi pengeluaran 

dari kebutuhan. Kurangnya pendapatan menimbulkan inisiatif dari istri 

untuk membantu suami dalam menambah penghasilan dengan tujuan 

kesejahteraan bersama dalam keluarga. Bagi mereka yang belum 

menikah hal ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dari 

orang tua dan saudara – saudaranya. Selain itu kegagalan berumah 

tangga memicu wanita untuk menjadi TKI agar dapat menghidupi 

dirinya dan anak – anaknya. 

Dengan tingkat pendidikan yang rendah para wanita di Desa 

Tukang berani mengambil resiko untuk menjadi TKW yang berprofesi 

rumah tangga. Dari iming – iming pendapatan besar ketika bekerja 

diluar negeri membuat para wanita tertarik menjadi TKW, walaupun 

pendidikan mereka ada yang tidak lulus SD. Dalam hal ini faktor 

ekonomi menjadi alasan untuk memperoleh pendapatan dan 

kesejahteraan yang lebih baik. 

Di Desa Tukang pandangan tentang TKW dan dominasi wanita 

dalam rumah tangga memiliki peran yang besar. Tidak hanya sebatas 
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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 keluarga. 

 Keberhasilan dari seorang TKW tidak dinilai dari seberapa 

banyak uang yang mereka peroleh dari bekerja. Keberhasilan TKW 

dapat dirasakan apabila dia dan keluarga dapat menggunakan 

pendapatannya dengan manajemen keuangan yang tepat, sehingga 

nantinya dia tidak perlu lagi berangkat untuk berkerja kembali sebagai 

TKW di bidang PRT. Penghasilan yang juga digunakan sebagai modal 

usaha masih sangat jarang dan kebanyakan dihabiskan kepada barang 

konsumsi dan membangun atau merenovasi rumah.  

 Dampak TKW juga memberi perhatian khusus terhadap kondisi 

anak yang ditinggalkan. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari ibu 

tetap memiliki pengaruh terhadap perkembangan kejiwaan anak. Anak 

tidak bisa hanya dicukupi kebutuhan materinya saja, melainkan perlu 

diarahkan dan diberi pengertian agar masa depannya dapat berhasil. 

Kebanyakan anak yang dimanja dengan materi mengalami kegagalan 

dalam bidang akademiknya atau putus sekolah. Hal negatif yang dapat 

timbul dari perkembangan anak adalah pergaulan bebas, kenakalan 

remaja, tindak kriminal dan narkoba. 

 

Saran 

1. Pentingnya Sosialisasi TKI oleh Pemerintah Desa 

 Penyelenggaraan sosialisasi mengenai TKI yang prosedural atau 

legal sangat diperlukan bagi pembinaan warga didesa. Pemerintah 

desa melalui aparaturnya diharapkan bisa menyelenggarakan 

program sosialisasi penempatan TKI secara prosedural atau legal. 

Sosialisasi ini meliputi prosedural menjadi TKI, dasar hukum yang 

jelas, pendampingan keluarga yang ditinggalkan, dan pentingnya 

perlindungan calon TKI dari perdagangan manusia dan TKI ilegal. 
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Tentunya selain pemerintah perlu dibuat kelompok sharing yang 

dibimbing oleh tokoh masyarakat, LSM dan warga yang sudah 

pernah menjadi TKI diluar negeri. Adapun sosialisasi ini 

diselenggarakan secara berkala dan bersifat rutin dengan audience 

warga desa yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan. Tujuan 

dari sosialisasi ini adalah saran pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat tentang menjadi TKI dan pembinaan keluarga yang 

ditinggalkan. 

 2. Perlunya Pendampingan Untuk Keluarga dan Anak 

 Pendampingan untuk keluarga dan anak dapat dilakukan oleh dinas 

dan lembaga pemerintahan terkait. Pendampingan ini bertujuan 

untuk memberikan pendidikan dan arahan dalam keluarga ketika 

ditinggalkan oleh mereka yang bekerja sebagai TKI apa TKW. 

Progaram ini tentunya meliputi pelatihan ketrampilan, manajeman 

keuangan, pemberian informasi pembiayaan usaha dan 

pemdampingan psikologis yang tentunya diberikan pendekatan 

secara personal agar keluarga dan anak dapat mengatasi 

permasalahan  dari dampak ekonomi dan sosial.  

3. Pembangunan Sistem Informasi 

 Pemerintah desa diharapkan dapat membangun sistem informasi 

tenaga kerja yang sederhana dan dapat di pahami warga. Sistem 

informasi ini mencakup pencapaian mekanisme tenaga kerja, 

pencari kerja, dan informasi lowongan tenaga kerja. Hal ini 

diharapkan dapat membantu permasalahan distribusi pencari kerja. 

Selain itu pembangunan sistem informasi memberika sarana bagi 

warga dalam mencari informasi tentang bagaimana menjadi TKI 

dan peluang karir selain menjadi TKI. 


