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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang permasalahan 

Fenomena migrasi buruh migran  perempuan Indonesia ke luar negeri bukanlah 

hal yang baru. Fenomena tersebut sudah berlangsung sejak terbukanya hubungan 

ekonomi dan politik antara Indonesia dan berbagai negara. Hubungan ekonomi dan 

politik tersebut ditindaklanjuti dengan program pengiriman tenaga kerja Indonesia ke 

luar negeri, yang secara resmi dibuka tahun 1975. Ada dua faktor yang mendorong 

pemerintah Indonesia mengambil kebijakan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri.  

Pertama, makin kompleksnya masalah kependudukan yang terjadi di dalam negeri di 

berbagai implikasi sosial ekonomi, seperti masalah pengangguran, menyebabkan harus 

ditempuh langkah-langkah inovatif untuk berusaha mengurangi tekanan masalah 

tersebut. Kedua, terbukanya kesempatan kerja yang cukup luas di negara-negara yang 

relatif kaya dan baru berkembang yang dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia 

dalam jumlah yang cukup besar, terutama di negara-negara kaya minyak di Timur 

Tengah, dan juga Malaysia, Singapura pada negara-negara ASEAN1. Data Kementrian 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemnakertrans) menyebutkan 

bahwa pada tahun 2009, penempatan buruh migran perempuan Indonesia  di sektor 

formal  berjumlah 24.955 orang, sedangkan di sektor informal berjumlah 504.029 

orang2. 

                                                   
 1 M. Arif Nasution, Orang Indonesia di Malaysia, Menjual Kemiskinan Membangun Identitas,  
dengan kata pengantar Prof. Ida Bagoes Mantra, Ph.D, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), vii. 
 2 http://www.depnakertrans.go.id, diunduh Rabu, 11 Januari 2012. 
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Bagi kaum perempuan desa, bekerja di luar negeri sebagai buruh migran 

menjadi daya tarik tersendiri. Daya tarik tersebut diperoleh baik dari media masa, 

saudara maupun teman sedesa yang sudah terlebih dahulu menjadi buruh migran 

perempuan. Keberhasilan yang ditunjukkan  oleh saudara dan kawan sedesa yang 

sudah terlebih dahulu menjadi buruh migran tersebut, menimbulkan keinginan untuk 

meninggalkan daerah asal demi perbaikan hidup. Status sudah menjadi ibu tidak 

menjadi penghalang mereka untuk menjadi buruh migran. Perawatan anak biasanya 

diserahkan kepada ibu atau mertua. Hal itu pulalah yang mendorong kaum perempuan 

warga Greja Kristen Jawi Wetan (untuk selanjutnya akan penulis sebut GKJW) Jemaat 

Sendangbiru, yang berada di desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 

Kabupaten Malang,  Provinsi Jawa Timur,  memutuskan untuk bekerja di luar negeri 

sebagai buruh migran. Kebanyakan dari para perempuan tersebut sudah berkeluarga 

dan mempunyai anak.   

Penghasilan rendah yang diterima suami tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut mendorong istri mengambil alih tanggung jawab 

ekonomi keluarga, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab suami. Dari kondisi 

semacam ini, menjadi buruh migran merupakan satu-satunya alternatif yang harus 

dipilih untuk mengubah kehidupan ekonomi yang memprihatinkan. Dengan bekerja di 

luar negeri sebagai buruh  migran, para istri akan mendapatkan penghasilan yang besar 

dan dapat dimanfaatkan keluarga untuk mencukupi berbagai kebutuhan. Hal ini 

mendukung keberadaan keluarga sebagai sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan para 

anggotanya dengan memberi kesejahteraan ekonomi.  

Buruh migran tersebut mengirimkan uang atau barang, yang biasanya disebut 

dengan remitan, untuk dikelola keluarga yang ada di rumah. Dari pengamatan penulis, 

ketika melayani di GKJW Jemaat Sendangbiru selama lima setengah tahun, keluarga 
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buruh migran perempuan dapat membangun rumah yang bagus serta perabot rumah 

tangga yang cukup mewah, dalam jangka waktu yang relatif cepat. Hal ini sangat 

berbeda dengan keluarga yang bukan buruh migran, pada umumnya belum dapat 

membangun rumah yang bagus dan perabot rumah yang cukup mewah. Kalau pun 

dapat memiliki rumah yang bagus dan perabot rumah yang cukup mewah dibutuhkan 

waktu yang sangat lama.  

Dari hasil pengamatan sementara penulis, diketahui bahwa dalam 

pengelolaannya, uang kiriman dari buruh migran tersebut juga diberikan kepada anak-

anak mereka. Dengan adanya kiriman uang tersebut anak-anak dari para buruh migran, 

khususnya yang berusia remaja dapat membeli berbagai macam barang. Dan ada 

kecenderungan bahwa mereka berperilaku konsumtif.  Mereka menghambur-

hamburkan uang (boros) dan kompulsif (bersifat memaksa) dalam membeli barang. 

Ada di antara mereka yang sering berganti-ganti suatu produk tertentu, karena tertarik 

dengan suatu model terbaru. Ada pula di antara mereka yang membeli barang-barang 

yang dapat merusak tubuh mereka, seperti minuman keras, rokok, dan bahkan 

narkoba.  

Globalisasi yang melanda dunia memungkinkan setiap orang, termasuk remaja 

membeli berbagai macam barang yang diinginkan. Orang sudah hidup dalam dunia  

yang menurut  pemikiran Marshall McLuhan disebut sebagai global village (desa 

global)3.  Menurut Arjun Appadurai arus budaya global mempunyai lima dimensi, 

yaitu ethnoscapes, technoscape, financescapes, mediascapes,  dan ideoscapes4.  

Dimensi ethnoscape adalah pandangan orang-orang yang  membentuk 

                                                   
 3 Roland Robertson, Globalization as a Problem, dalam Frank J. Lechner dan John Boli. Ed., The 
Globalisasi Reader, (Main Street, Malde, USA: Blackwell Publishing, 2006), 94. 
 4 Arjun Appadururai, Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, dalam Frank J. 
Lechner dan John Boli. Ed., The Globalisasi Reader, (Main Street, Malde, USA: Blackwell Publishing, 
2006), 102-104.  
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pergeseran dunia, yakni wisatawan, imigran, pengungsi, pekerja tamu, dan kelompok-

kelompok bergerak lainnya. Dimensi technoscape adalah penggunaan teknologi yang 

bergerak dengan cepat. Dimensi financescapes merupakan pergerakan perputaran 

uang yang sangat cepat.  Dimensi mediascapes merujuk baik kemampuan distribusi  

elektronik  untuk memproduksi maupun menyebarkan informasi  (surat kabar, 

majalah, stasiun televisi, dan film produksi studio), yang  tersedia untuk kepentingan 

swasta dan publik di seluruh dunia. Dan dimensi ideoscapes terkait dengan politik 

ideologi suatu negara dan gerakan perlawanan ideologi  yang secara eksplisit 

berorientasi pada kekuasaan suatu negara.  

Dimensi ethnoscapes, technoscape, financescapes, dan mediascapes 

memungkinkan remaja untuk mendapatkan berbagai macam barang yang 

diinginkannya. Adanya uang kiriman ibu yang bekerja di luar negeri (remitan) 

memungkinkan remaja memperoleh dana sebagai modal untuk membeli berbagai 

macam barang. Adanya sarana transportasi yang mewadahi memudahkan  para remaja 

untuk pergi ke pusat-pusat perbelanjaan untuk membeli barang-barang tertentu.  

Display barang-barang yang dipamerkan di pusat-pusat perbelanjaan  dan tawaran di 

tempat di mana remaja tinggal dapat  mempengaruhi para remaja  untuk membeli 

barang-barang tertentu. 

Adanya media elektronik dan teknologi informasi yang mewadai, seperti 

televisi dapat mempengaruhi remaja untuk membeli produk tertentu.  Ada banyak 

iklan yang ditayangkan di televisi yang memperkenalkan berbagai macam produk. 

Gambaran suatu produk yang mengalir melalui iklan  menggunakan bahasa-bahasa 

semiotik (lambang) untuk mengidoktrinasi masa5.  Iklan telah menjadi semacam 

                                                   
 5 Yasraf Amir Paliang, Realitas-realitas Semu Masyarakat Konsumer: Estetika Hiperealitas dan 
Politik Konsumerisme, dalam  Idi Subandy Ibrahim, Ed. Lifestyle Ecstasy, Kebudayaan Pop Dalam 
Masyarakat Komuditas Indonesia, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 182. 
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kekuatan  magis yang terus memicu cita rasa (taste) kawula muda untuk bertindak, 

bukan saja berdasarkan kepuasan pribadi, namun lebih berdasarkan nilai yang mereka 

bayangkan dan harapkan6. Keinginan dan perilaku kawula muda dikreasi dan 

diorkestrasi lewat industri gaya hidup baru yang terus menerus memicu permintaan 

(demand) anak muda akan harapan akan citra diri yang serba ideal dan serba indah7. 

Bahkan potensi yang dimiliki remaja dijadikan sarana untuk memudahkan pemasaran 

suatu produk tertentu. 

Ada pengaruh negatif yang ditimbulkan ketika remaja yang ditinggal ibu 

berkerja di luar negeri itu jatuh pada perilaku konsumtif, baik lingkungan sosial, 

keluarga maupun pribadi atau diri sendiri.  Dalam interaksi dengan lingkungan 

sosialnya perilaku konsumtif dapat menimbulkan kecemburuan sosial8. Hal itu karena 

remaja yang ibunya tidak bekerja di luar negeri ada yang tidak akan sanggup untuk 

mengikuti pola kehidupan yang seperti itu. Selain itu perilaku tersebut juga mengarah 

pada patologi sosial. Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan 

dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, 

solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum 

formal9. Contohnya adalah tindakan mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. 

Orang tua juga lebih banyak memberikan uang (boros) untuk memenuhi keinginan 

remaja membeli barang-barang. Demikian juga terhadap diri remaja itu sendiri, 

dampak negatif yang ditimbulkan adalah timbulnya pemborosan dan inefisiensi biaya 

                                                   
 6  Idi Subandy Ibrahim, Kritik Budaya Komunikasi, Budaya, Media, dan Gaya Hidup dalam Proses 
Demokratisasi di Indonesia, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 296. 
 7  Ibid, 297. 
 8 Bandingkan http://e-dukasi.net/, diunduh Kamis 22 Maret 2012. 
 9 Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 1. 
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serta secara psikologis perilaku tersebut  menyebabkan kecemasan dan  rasa tidak 

aman10.  

Remaja yang ditinggal ibunya ke luar negeri dan berperilaku konsumtif 

merupakan suatu realita yang sedang terjadi.  Untuk itu gereja perlu untuk melakukan  

pelayanan pastoral terhadap remaja berperilaku konsumtif  tersebut. Pelayanan 

pastoral yang dapat dipakai gereja adalah melalui program penanganan keluarga. Hal 

tersebut karena remaja yang berperilaku konsumtif tidak dapat dilepaskan dari peran 

ibu yang bekerja di luar negeri yang mengirimkan uang dan anggota keluarga yang 

tinggal bersama remaja tersebut.  Dengan pelayanan pastoral kehadiran gereja tersebut 

dapat sungguh-sungguh menjadi kehadiran yang hidup karena memberi daya hidup 

dan menjadi tanda hidup tidak saja bagi warga GKJW Jemaat Sendangbiru tetapi juga 

GKJW secara keseluruhan.  

B. Pertanyaan penelitian 

Dari uraian di atas, pertanyaan penelitian yang dapat dimunculkan adalah 

sebagai berikut: Pertama. Bagaimana perilaku konsumtif remaja GKJW Jemaat 

Sendangbiru yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri? Kedua. Bagaimana  model 

pelayanan pastoral melalui program penanganan keluarga yang dilakukan GKJW 

Jemaat Sendangbiru terhadap remaja berperilaku konsumtif? 

C. Tujuan penelitian 

Dari pertanyaan penelitian tersebut di atas maka  tujuan penelitian ini adalah 

Pertama. Untuk mendiskripsikan perilaku konsumtif remaja GKJW Jemaat 

Sendangbiru yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri. Kedua. Untuk menemukan 

model pelayanan pastoral melalui program penanganan keluarga yang dilakukan 

GKJW Jemaat Sendangbiru terhadap remaja yang berperilaku konsumtif. 
                                                   
 10Bandingkan, Fransisca dan P. Tommy Y. S. Suyasa, Perbandingan Perilaku Konsumtif 
Berdasarkan Metode Pembayaran, Jurnal Phonesis, Vol. 7, No. 2, Desember 2005, 180. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan tentang 

perilaku konsumtif remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan tentang 

model pelayanan pastoral melalui program penanganan keluarga terhadap 

remaja berperilaku konsumtif remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri. 

c. Sebagai bahan informasi baik bagi akademisi maupun bagi para peneliti yang 

hendak melaksanakan penelitian lanjutan tentang perilaku konsumtif remaja 

yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan model pelayanan pastoral 

melalui program penanganan keluarga kepada GKJW,  khususnya GKJW Jemaat 

Sendangbiru dalam menghadapi realita  perilaku konsumtif remaja yang ditinggal 

ibu bekerja di luar negeri. 

E. Kerangka konseptual 

1. Remaja berperilaku konsumtif  

Santrock menjelaskan bahwa masa remaja adalah masa yang diwarnai dengan 

badai dan stres (storm and stress view), yaitu masa pergolakan yang dipenuhi oleh 

konflik dan perubahan suasana hati. Berbagai pikiran, perasaan, dan tindakan remaja 

berubah-ubah antara kesombongan dan kerendahan hati, niat yang baik dan godaan, 

kebahagiaan dan kesedihan11.  Selain itu masa remaja merupakan suatu periode 

                                                   
 11 John W. Santrock, Remaja (Adolescence), Edisi ke-11, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2007), 6. 
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transisi perkembangan antara masa anak-anak dengan masa dewasa, yang melibatkan 

perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional.12 

Remaja merupakan salah satu konsumen yang menjadi sasaran dari suatu 

produk tertentu. Prilaku remaja sebagai konsumen, dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu: budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Hal ini merujuk pada teori perilaku 

konsumen yang diungkapkan oleh Philiph Kotler13. Sebagai konsumen, remaja dapat 

jatuh pada perilaku konsumtif yakni yaitu tindakan mengkonsumsi suatu produk 

dengan tidak rasional, bersifat kompulsif, sehingga menimbulkan pemborosan dan 

inefisiensi biaya. 

Ada indikator-indikator yang dapat dipakai untuk mengukur bahwa remaja 

berperilaku konsumtif. Indikator-indikator tersebut adalah (1) membeli produk karena 

ingin mendapatkan hadiah yang menarik,  (2) membeli produk karena kemasan 

menarik, (3) membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi, (4) membeli 

produk  karena program potongan  harga, (5) membeli produk untuk menjaga status 

sosial, (6) memakai produk karena pengaruh model yang mengiklankan barang, (7) 

munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal menimbulkan rasa 

percaya diri yang tinggi, dan (8) mencoba lebih dari dua produk sejenis dengan merek 

berbeda, (9) konsumen menyukai barang bermerek, (10) 

konsumen yang menyukai produk  baru dan mengikuti mode, (11) konsumen 

menganggap belanja sebagai rekreasi, (12) konsumen berbelanja secara mendadak, 

dan (13) dalam pembelian barang remaja mudah terpengaruh kelompok referensi, 

seperti iklan, film, dan teman sebaya14. 

 
                                                   
 12 Ibid,  20. 
 13 Philip Kotler, Dasar-Dasar Pemasaran, (Principles of Marketing), Edisi ke-3, (Jakarta: 
Intermedia, 1989), 240-272. 
 14Fransisca dan P. Tommy Y. S. Suyasa, 178.  
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2. Pelayanan Pastoral Gereja 

Realita remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri, 

perlu mendapat perhatian dari gereja. Perhatian dari gereja diwujudkan dengan cara 

memberikan pelayanan pastoral kepada mereka. Namun pelayanan pastoral tidak 

hanya ditujukan kepada remaja itu sendiri, tetapi ditujukan juga pada keluarga. 

Remaja tidak dapat dilepaskan dari keluarga. Remaja adalah sub sistem dari sistem 

keluarga. Untuk itu penulis akan menjelaskan tentang teori sistem keluarga, seperti 

yang dijelaskan oleh Luciano L’abate, Gary Ganahl dan James C. Hanson. Teori 

sistem memandang  keluarga terdiri dari serangkaian elemen dan aturan yang 

menentukan hubungan di antara unsur-unsur dan fungsi setiap bagiannya15. Untuk 

memahami keluarga sebagai suatu sistem, hal yang perlu dilakukan adalah 

menyelidiki  individu dari anggota keluarga, interaksi mereka dengan yang lain dan 

interaksi mereka dengan orang lain di luar keluarga16. Selain itu teori sistem 

memandang sebuah keluarga sebagai suatu sistem yang meliputi individu di dalam 

keluarga dan cara para individu ini berfungsi bersama17. Sistem dalam keluarga  terdiri 

dari bagian-bagian yang lebih kecil  dan disebut subsistem.  

Dalam rangka pelayanan pastoral terhadap remaja berperilaku konsumtif maka 

ada  tiga  program penanganan keluarga yang dapat dilakukan,  seperti yang 

diungkapkan oleh Margaret H. Hoopes, Barabara L. Fisher dan Sally H. Barlow. 

Ketiga program tersebut adalah: (1) family life education atau pendidikan kehidupan 

                                                   
 15 Luciano L’abate, Gary Ganahl dan James C. Hanson. Methods of Family Theraphy, (Englewood 
Cliffs, New Jersey: A Division of Simon & Schuster. Inc, 1986), 4. 
 16 Margaret H. Hoopes, Barabara L. Fisher dan Sally H. Barlow, Structured Family Facilitation 
Programs. Enrichment, Educations, and Treatment (Rockville, Maryland: Aspen Systems Corporation, 
1984), 20. 
 17 Katheryn Geldard dan David Geldard, Konseling Keluarga, Membangun Relasi Untuk Saling 
Memandirikan Antar Anggota Keluarga (Relationship Counseling for Children, Young People and Families), 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 4-6. 
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keluarga, (2) family life enrichment atau pengayaan kehidupan keluarga, dan (3) family 

therapy/treatment atau terapi keluarga18. 

F. Definisi operasional 

1. Pelayanan pastoral:  

Pelayanan pastoral yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada tindakan 

gereja mempedulikan warganya. Pelayanan pastoral mempunyai cakupan yang 

luas. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menekankan dua dimensi 

pelayanan pastoral, yakni (1) dimensi pendidikan yang tertuang dalam program 

pendidikan kehidupan keluarga (family life education) dan pengayaan kehidupan 

keluarga (family life enrichment), dan (2) dimensi pendampingan dan konseling 

pastoral yang tertuang dalam program terapi keluarga (family therapy/treatment). 

2. Program penanganan keluarga 

Program penanganan keluarga adalah program yang terdiri program pendidikan 

kehidupan keluarga (family life education), pengayaan kehidupan keluarga (family 

life enrichment), dan program terapi keluarga (family therapy/treatment). 

3. Remaja 

Masa remaja merupakan salah satu  periode dari  perkembangan manusia.  Masa 

ini merupakan masa  perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke  masa 

dewasa yang meliputi perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Remaja 

yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 14-19 

tahun. Di sini penulis mengacu batasan usia remaja yang ditetapkan oleh World 

                                                   
 18 Margaret H. Hoopes, Barabara L. Fisher dan Sally H. Barlow, 4-5. 
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Health Organization (untuk selanjutnya akan penulis sebut WHO), yakni usia 10-

19 tahun19.  

4. Perilaku konsumtif 

Perilaku konsumtif adalah  tindakan mengkonsumsi barang secara irasional dan 

bersifat kompulsif, yakni tak terkendali dan menjadi ketagihan, sehingga hal 

tersebut menimbulkan pemborosan dan inefisiensi biaya. 

5. Ibu bekerja di luar negeri 

Ibu bekerja di luar negeri adalah warga GKJW Jemaat Sendangbiru berjenis 

kelamin perempuan yang sudah menikah, mempunyai anak dan mencari nafkah di 

luar negeri. Secara umum mereka disebut dengan buruh migran. Di Indonesia 

mereka dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (untuk selanjutnya akan 

penulis sebut TKI). TKI biasanya diidentikkan dengan Tenaga Kerja Wanita 

(untuk selanjutnya akan penulis sebut TKW), karena persoalan TKI ini sering 

menyentuh para buruh wanita (perempuan) yang menjadi pekerja kasar di luar 

negeri20. TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk 

bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah21. 

G. Tinjauan pustaka 

Penelitian tentang keluarga migran bukanlah hal yang baru. Sudah banyak 

orang yang melakukan penelitian ini.  Paini telah melakukan penelitian tentang 

hilangnya peran istri dalam keluarga dan dampak psikososialnya bagi suami. Studi 

                                                   
 19 WHO, Strengthening the adolescent component of HIV/AIDS and reproductive health 
programmes: a training course for public health managers, (Geneva, Switzerland, WHO Press, 2011), 28. 
http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/, diunduh Sabtu 20 Oktober 2012. 
 20 Argyo Demartoto, Kebutuhan Praktis Dan Strategis Gender: menyoal TKW Indonesia Yang Akan 
Dikirim Ke Luar Negeri (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2009) 31. 
 21 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: penempatan Dan Perlindungan tenaga Kerja 
Indonesia, (Bandung: Fokusmedia, 2011), 3. 
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kasus pada para suami buruh migran yang ditinggal istri bekerja di luar negeri. Ia 

menjelaskan bahwa hilangnya peran istri  membuat para suami kehilangan peran 

sebagai pencari nafkah, harga diri dan kepercayaan diri sebagai laki-laki, suami dan 

kepala rumah tangga, bahkan eksistensi dirinya. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa 

hilangnya peran istri itu mempengaruhi semua aspek kehidupannya, yakni fisik, 

mental, sosial dan spiritualnya.22   

Sementara itu Cati Coe telah melakukan penelitian tentang pengaruh migrasi 

internasional terhadap kehidupan keluarga, yang berlokasi di kota kecil di Ghana23. 

Perbandingan antara perempuan dari migrasi internal dan internasional.  Hasilnya 

adalah bahwa ada kekhawatiran dalam keluarga migrasi internasional. Kekhawatiran 

anggota keluarga tentang migrasi internasional terletak  pada pengalaman mereka dan 

konsepsi kehidupan keluarga yang berada dalam suatu permasalahan mobilitas. 

Mobilitas yang kemudian menjadi terhambat oleh jarak. Jarak yang melekat dalam 

migrasi internasional membuat hubungan sosial yang lebih sulit untuk menjaga atau 

membangun kembali jika hubungan rusak. Tempat dan jarak dengan demikian penting 

dalam  jaringan sosial transnasional. Batas-batas internasional, kebijakan negara-

negara, rute dan harga maskapai komersial, kerahasiaan migran dapat memisahkan 

anak-anak dan ibu dari jaringan sosial migran. Kehadiran dalam bentuk pertemuan 

biasa di sekitar kota atau kunjungan selama periode tertentu, seperti ketika anak sakit 

atau awal tahun sekolah merupakan strategi penting bagi ibu dan anak-anak untuk 

menarik perhatian dan dukungan suami. Jarak itu sendiri dapat menghasilkan konflik 

                                                   
 22 Paini, “Hilangnya Peran Istri Dalam Keluarga Dan Dampak Psikososialnya Bagi Suami: Studi 
Kasus Pada Para Suami Buruh Migrant Yang Ditinggal Istri Bekerja Di Luar Negeri” (Thesis M.Si., 
Universitas Kristen Satya Wacana, 2010), 254. 
 23 Cati Coe, What is the impact of transnational migration on family life? Women’s comparations of 
internal and international migration in a small town in Gana, Journal of the American Ethnological Society 
(2011), 148-163. 
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dan kecurigaan yang dapat menghancurkan sebuah perkawinan, jika kedua belah pihak 

tidak berhati-hati.  

Bagaimanakah dengan penelitian tentang orang tua migran dan dampaknya 

terhadap anak-anak?  Ternyata sudah banyak orang yang melakukan penelitian ilmiah 

mengenai hal ini baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan mengutip hasil 

penelitian yang dilakukan oleh  Dreby, Rebecca L. Clark, Jennifer E. Glick dan 

Regina M. Bures menjelaskan bahwa untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh 

orangtua migran, menunjukkan bahwa ada konsekuensi dan manfaat. Ada konsekuensi 

emosional karena terpisah dari orang tua. Manfaatnya adalah adanya keuntungan 

ekonomi  dan peningkatan pendapatan. Kiriman uang dapat memberikan dorongan 

yang signifikan untuk kesejahteraan ekonomi anggota keluarga24.  Hampir senada 

dengan itu, dengan mengutip hasil penelitian dari Parrenas, Valentina Mazzucato dan 

Djamila Schans menjelaskan bahwa anak-anak mengalami masalah emosional ketika 

ibu mereka bermigrasi dibandingkan dengan ketika ayah mereka bermigrasi karena 

dari norma-norma jender tradisional yang berhubungan dengan perawatan25. 

Elspeth Graham dan Lucy P. Jordan melakukan penelitian  di Indonesia, 

Filipina, Thailand, dan Vietnam, dengan  3.876 responden, anak usia di bawah 12 

tahun hasilnya adalah bahwa anak-anak di Indonesia yang ayahnya bekerja di luar 

negeri memiliki emosional yang buruk dibandingkan dengan anak-anak hidup  dengan 

kedua orang tua. Sedangkan di Thailand anak-anak yang ayahnya bekerja di luar 

negeri memiliki prilaku lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak hidup dengan 

                                                   
 24 Rebecca L. Clark, Jennifer E. Glick, Imigrant Families Over the Life Course: Research Directions 
and Needs, Journal of Family Issues, (May, 14 2009), 862. 
 25 Valentina Mazzucato and Djamila Schans, Transnational Families and the Well-Being of 
Children: Conceptual and Methodological Challenges, Journal of Marriage and Family 73, (August 2011), 
705. 
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kedua orang tua. Sementara itu di Filipina dan Vietnam anak-anak yang ayahnya 

bekerja di luar negeri tidak menunjukkan prilaku dan emosional yang buruk26.  

Penelitian dengan topik serupa juga dilakukukan oleh Tri Marhaeni P. Astuti.  

Ia melakukan penelitian dengan lokasi di Godong Grobogan Jawa Tengah. Salah satu 

hasilnya adalah bahwa kepergian perempuan bermigrasi ke luar negeri sangat 

berpengaruh terhadap sosialisasi anak-anaknya, mereka belum dapat memahami arti  

ketidakhadiran ibunya di saat-saat tertentu, yang penting bagi mereka adalah ibunya 

dapat mengirim uang uang untuk membeli  mainan dan biaya sekolah mereka27.  

Penelitian juga dilakukan oleh Litbang Kabupaten Pati,  Jawa Tengah, dengan 

lokasi  di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati28. Judul dari penelitian mereka adalah: 

“Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dan Ketidakhadiran Ibu Dengan Perilaku 

Agresi Siswa Sekolah Dasar Di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.”  Hasilnya adalah 

Pertama.  Terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dan ketidakhadiran ibu 

terhadap perilaku agresi siswa SD di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dengan 

koefisien r  0,572 dengan sumbangan efektif kecerdasan emosi dan ketidakhadiran ibu 

terhadap perilaku agresi 32,7%. Kedua.Terdapat perbedaan perilaku agresi antara 

siswa SD yang memiliki ibu TKW dengan siswa SD yang tinggal bersama ibunya di 

Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dengan nilai thit=5,57 dan ttab=1,98 (tht>ttab). Siswa 

yang ibunya bekerja sebagai TKW lebih berperilaku agresi. Beberapa perilaku tersebut 

diantaranya adalah berkelahi, merebut mainan teman, membantah orang tua, 

mengucapkan kata-kata kotor, malas belajar, keras kepala dan setiap keinginannya 

harus segera dituruti. Ketiga. Terdapat perbedaan kecerdasan emosi antara siswa SD 

                                                   
 26 Elspeth Graham dan Lucy P. Jordan, Migrant Parents and the Psychological Well-Being of Left-
Behind Children in Southeast Asia. Journal of Marriage and Family 73 (August 2011), 763-787. 
 27 Tri Marhaeni P. Astuti, Sosialisasi Anak Dan Melemahnya Tradisi Dalam Migrasi Internasional: 
Kasus TKW dari Godong Grobogan Jawa Tengah. HUMANIORA Volume 21, (2 Juni 2009), 125-137 
 28 http://litbang.patikab.go.id/ diunduh Jumat 24 Februari 2012. 
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yang memiliki ibu TKW dengan siswa SD yang tinggal bersama ibunya di Kecamatan 

Gabus,  Kabupaten Pati, dengan nilai thit=4,239 dan ttab=1,98 (thit>ttab). Anak yang 

memiliki ibu TKW cenderung kurang memiliki motivasi dalam belajar dibanding 

dengan anak yang tinggal bersama ibunya, sehingga beberapa anak menunjukkan 

prestasi belajar yang rendah. 

Dari berbagai penelitian di atas, penulis menemukan beberapa fokus penelitian, 

yaitu: Pertama. Migran perempuan  (istri) dan dampaknya terhadap suami. Kedua. 

Migran laki-laki (suami)  dan pengaruhnya terhadap istri. Ketiga. Migran orang tua 

dan dampaknya terhadap anak.  Keempat. Migran perempuan (ibu) dan dampaknya 

terhadap anak. Kelima. Migran laki-laki (ayah) dan dampaknya terhadap anak. Oleh 

karena itu fokus penelitian penulis pada saat ini adalah pada migran perempuan dan 

dampaknya terhadap remaja, yakni perilaku konsumtif remaja di GKJW Jemaat 

Sendangbiru yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri dan model pelayanan pastoral 

gereja terhadapnya. 

H. Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui pengamatan 

terlibat dan wawancara mendalam (depth interview)29. Subyek penelitian yang 

diwawancarai adalah remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu bekerja di luar 

negeri, dan para pemimpin gereja GKJW Jemaat Sedangbiru, serta tokoh masyarakat 

dusun Sendangbiru. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang  yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyan-pertanyaan, berdasarkan  tujuan tertentu30.  Menurut Lincoln 

                                                   
 29 Andrea Fontana dan James H. Frey, Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan, dalam Norman K 
Denzim dan Yvonna S. Lincoln, (eds)., Handbook Of Qualitative Research, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009), 507-508. 
 30 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kulaitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 
180. 
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dan Guba, seperti yang dikutip oleh Moleong, maksud mengadakan wawancara adalah 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan, kepedulian dan lain-lain31.  Untuk memperoleh keabsahan dan keakurataan 

data remaja berperiku konsumtif, dilakukan  pula pengamatan terhadapnya dan 

wawancara dengan pihak lain yang dapat dipercaya untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data yang sudah diperoleh (trianggulasi).  

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah di GKJW Jemaat Sendangbiru, 

Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Malang Jawa Timur.  Pemilihan lokasi ini di 

dasarkan pada pertimbangan bahwa para remaja GKJW Jemaat Sendangbiru yang 

dinggal ibunya pergi ke luar negeri, menghadapi berbagai pada perubahan yang 

sedang terjadi.  Jemaat ini berada dalam suatu wilayah yang dipakai pemerintah untuk 

mengembangkan sektor perikanan dan kelautan yang didukung dengan berbagai 

sarana infrastruktur yang mewadahi. Selain itu juga wilayah yang dilewati Jalur Lintas 

Selatan (untuk selanjutnya akan penulis sebut JLS), yang merupakan jalan yang 

menghubungkan kabupaten Pacitan-Banyuwangi. Perubahan yang terjadi di wilayah 

Sendangbiru ini dapat mengakibatkan perilaku konsumtif dari para remaja tersebut. 

I. Sistematika penulisan 

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang remaja 

yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri sebagai buruh migran dapat berperilaku 

konsumtif. GKJW Jemaat Sendangbiru yang menghadapi permasalahan ini perlu 

memberikan pelayanan pastoral melalui program penanganan keluarga. Bagaimana 

perilaku konsumtif remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri dan bagaimana 

pelayanan pastoral terhadapnya adalah dua pertanyaan penting dalam penelitian ini, 

yang nantinya dijawab dalam bab-bab berikutnya.  Sudah banyak penelitian tetang 

                                                   
 31 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135. 
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buruh migran yang terkait dengan keluarganya. Tetapi itu fokus penelitian penulis 

adalah pada perilaku konsumtif remaja di GKJW Jemaat Sendangbiru yang ditinggal 

ibu bekerja di luar negeri dan model pelayanan pastoral gereja terhadapnya. Dengan 

menggunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam  penulis 

melakukan penelitian ini. 

Bab kedua adalah kerangka konseptual tentang remaja berperilaku konsumtif 

dan pelayanan pastoral gereja melalui program penanganan keluarga. Bagian pertama 

bab ini menjelaskan tentang remaja yang berperilaku konsumtif. Remaja merupakan 

salah satu  periode dari  perkembangan manusia dengan rentang usia 10-19 tahun. 

Sebagai konsumen suatu produk tertentu remaja dipengaruhi oleh faktor budaya, 

sosial, pribadi dan psikologis. Dan sebagai konsumen pula remaja dapat jatuh pada 

perilaku konsumtif, yaitu tindakan mengkonsumsi sutu produk dengan tidak rasional, 

bersifat kompulsif, sehingga menimbulkan pemborosan dan inefisiensi biaya. Bagian 

kedua dari bab ini menjelaskan tentang pelayanan pastoral gereja melalui program 

penanganan keluarga. Pelayanan pastoral mengacu pada pelayanan yang dilakukan 

oleh Yesus sebagai gembala sejati, yang tanpa pamrih bersedia memberi pertolongan 

dan pengasuhan terhadap para pengikut-Nya, bahkan rela mengorbankan nyawa-Nya. 

Selain itu juga mengacu pada tindakan pendampingan Allah sebagi pencipta, yang 

bersifat merawat dan memelihara dengan baik. Ada delapan dimensi pelayanan 

pastoral yaitu: pewartaan kabar baik, kebaktian, pendidikan, pendampingan dan 

konseling pastoral, kepemimpinan dan pertumbuhan jemaat, pemberdayaan kaum 

awam, pelayanan masyarakat, dan pelayanan nabiah. Dan ada  tiga program yang 

dapat dilakukan untuk menangani keluarga dalam upaya pelayanan pastoral gereja, 

yakni  pendidikan kehidupan keluarga (family life education), pengayaan kehidupan 

keluarga (family life enrichment), dan terapi keluarga (family therapy/treatment). 
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Bab ketiga adalah perilaku konsumtif remaja GKJW Jemaat Sendangbiru yang 

ditinggal ibu bekerja di luar legeri. Dalam bab ini dijelaskan bahwa perilaku konsumtif 

remaja GKJW Jemaat Sendangbiru dilatarbelakangi oleh berbagai situasi kehidupan 

sosial yang ada di dusun Sendangbiru, yakni keagamaan, ekonomi, budaya,  politik, 

pendidikan, dan kelompok teman sebaya. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh 

kehidupan berjemaat di GKJW Jemaat Sendangbiru, yakni berbagai kegiatan 

pelayanan pastoral, baik melalui pelayanan ibadah, kegiatan komisi, pendampingan 

pastoral, maupun pemberdayaan kaum awam, dan  kehidupan sosial warga jemaat. 

Ada delapan subjek yang dipakai untuk menggali  perilaku konsumtif dari remaja yang 

ditinggal ibu bekerja di luar negeri. Perilaku konsumtif yang dilakukan para remaja 

yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri tampak dari tujuh  alasan  dalam 

melakukan pembelian suatu barang, yaitu: (1) agar status sosial menjadi naik; (2) 

menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi; (3) mencoba lebih dari dua produk sejenis 

dengan merek berbeda; (4) suka terhadap barang bermerek; (5) suka terhadap produk 

baru dan mengikuti mode; (6) berbelanja secara mendadak; dan (7) terpengaruh 

kelompok referensi, yaitu teman sebaya. 

Bab keempat adalah pelayanan pastoral GKJW Jemaat Sendangbiru terhadap 

remaja berperilaku konsumtif melalui program penanganan keluarga. Bagian pertama 

bab ini berisi  tentang analisis perilaku konsumtif remaja yang ditinggal ibunya ke luar 

negeri. Perilaku konsumtif tersebut dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar. Faktor 

dari dalam menunjuk pada pribadi dan psikologis remaja. Sedangkan faktor dari luar 

menunjuk pada lingkungan sosial keluarga, politik, keagamaan, ekonomi, budaya, dan 

kelompok teman sebaya remaja. Bagian kedua bab ini berisi tentang analisis pelayanan 

pastoral melalui pendekatan keluarga yang dilakukan GKJW Jemaat Sendangbiru 

terhadap remaja berperilaku konsumtif. 
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Bab kelima adalah penutup yakni kesimpulan dan saran. Bab ini berisi tentang 

refleksi kehidupan remaja ditinggal ibu bekerja di luar negeri yang  berperilaku 

konsumtif dan diharapkan gereja memberikan pelayanan pastoral terhadapnya. 

Pelayanan pastoral dapat dilakukan melalui tiga program penanganan keluarga, 

melalui sebuah komisi pelayanan pastoral. Penelitian lebih lanjut juga perlu di lakukan 

yakni tentang perkembangan perekonomian mantan TKW dan peranan gereja dalam 

mendampingi dan memberdayakan perekonomian mereka.  


