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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang menjadi perhatian banyak 

orang saat ini. Kemiskinan juga merupakan masalah yang kompleks karena 

menyangkut berbagai aspek seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, 

papan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan lain sebagainya. Menurut Adisasmita 

(2005), masyarakat miskin umumnya memiliki kemampuan berusaha yang lemah 

dan akses terhadap prasarana, modal dan kegiatan sosial lainnya terbatas sehingga 

tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat lain yang potensinya lebih tinggi. 

Menurunnya Gross Domestic Product (GDP) di negara-negara yang 

dilanda krisis ekonomi berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan lapangan kerja. 

Jumlah pengangguran semakin meningkat, baik disebabkan karena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK), pengangguran terselubung karena jumlah jam kerja atau 

penghasilan berkurang, maupun pengangguran dari angkatan kerja baru akibat 

pertumbuhan ekonomi menurun. Di beberapa negara yang tidak terdapat sistem 

jaminan sosial bagi penganggur, banyaknya tingkat pengangguran ini semakin 

memperbanyak jumlah penduduk miskin (Zuhdi dkk, 2005). 

Penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 30.018.930 jiwa 

atau 12,49 % dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin tersebut 

mengalami penurunan 0,84 % jika dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 

sebanyak 31.023.400 jiwa atau 13,33 % dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah 

penduduk miskin pada tahun 2011 tersebut terdiri dari 11.046.750 jiwa di daerah 

perkotaan dan 18.972.180 jiwa di perdesaan (BPS, 2011). Dapat disimpulkan 

bahwa jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat di daerah perdesaan. 

Banyaknya penduduk miskin di Indonesia diiringi dengan meningkatnya angkatan 

kerja yang menjadi pengangguran baik karena mengalami PHK maupun karena 

kesulitan memperoleh pekerjaan. Sedangkan di daerah perdesaan memiliki 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikatakan masih rendah dan diiringi semakin 

sempitnya lahan pertanian. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

membuat penduduk di perdesaan banyak yang mencari pekerjaan di kota bahkan 

di luar negeri. 
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Keadaan ekonomi saat ini menuntut peningkatan pendapatan dan 

pemenuhan kebutuhan hidup sehingga dapat mencapai taraf hidup yang lebih 

baik. Hal tersebut yang mendorong perempuan dalam rumah tangga terutama di 

daerah perdesaan untuk bekerja karena pendapatan laki-laki dalam rumah tangga 

belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, perempuan sebagai 

istri atau anak dalam rumah tangga hanya bekerja sampingan untuk mencari 

penghasilan tambahan, biasanya hanya pekerjaan yang ada di sekitar rumah. 

Namun, saat ini sudah banyak perempuan yang memiliki penghasilan sama 

besarnya bahkan lebih besar daripada suami. Sehingga dapat dikatakan 

perempuan tersebut sebagai tulang punggung keluarga. 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dipandang sebagai alternatif 

pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perempuan. Faktor yang mendorong 

perempuan untuk bekerja di luar negeri antara lain adalah banyaknya hutang yang 

ditanggung, biaya sekolah anak yang semakin besar, suami yang tidak bekerja dan 

permasalahan dalam keluarga lainnya yang semakin rumit. Lapangan pekerjaan di 

luar negeri terkesan lebih menjajikan dengan gaji yang besar dibandingkan 

dengan lapangan kerja dalam negeri terutama di perdesaan. Hal tersebut yang 

membuat perempuan berminat untuk menjadi TKI di luar negeri dengan harapan 

dapat memperoleh penghasilan yang besar sehingga dapat meningkatkan taraf 

hidup mereka dan keluarganya.  

Selama ini TKI di luar negeri dianggap sebagai pekerja kasar dan tidak 

terdidik, tetapi kenyataannya banyak TKI yang bekerja di luar negeri sebagai 

tenaga kerja professional baik dalam sektor formal maupun informal. Hal tersebut 

tidak lepas dari peranan lembaga pelatihan dan pendidikan bagi calon TKI. 

Mereka dilatih agar memiliki kemampuan kerja yang baik dan memadai, dapat 

memahami adat istiadat negara yang dituju dan dapat berbahasa negara yang 

dituju tersebut dengan baik. Anggapan negatif juga muncul dikarenakan 

banyaknya kasus yang menimpa TKI di luar negeri khususnya TKI perempuan. 

banyak dari mereka yang mengalami kekerasan dan diperlakukan sewenang-

wenang. Hal tersebut dapat dipicu oleh lemahnya sistem rekrutmen dan praktek 

percaloan sehingga banyak muncul TKI illegal yang tidak terdapat perjanjian 

yang dapat melindungi mereka dari kasus-kasus yang selama ini terjadi. 
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Sepanjang tahun 2012, kasus yang terjadi pada TKI di luar negeri 

sebanyak 31.528 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan 

dengan jumlah kasus TKI pada tahun 2010 sebanyak 60.399 kasus dan tahun 2011 

sebanyak 44.432 kasus. Kasus tersebut dialami TKI di beberapa negara seperti 

Arab Saudi 8.940 kasus, Uni Emirat Arab 5.545 kasus, Qatar 4.061 kasus, Taiwan 

3.231 kasus, Singapura 2.380 kasus, Oman 1.956 kasus, Hongkong 1.215 kasus, 

Suriah 1.214 kasus, Bahrain 872 kasus, Malaysia 683 kasus, Kuwait 299 kasus, 

Brunei Darussalam 198 kasus, dan negara lainnya sebanyak 934 kasus 

(BNP2TKI, 2013). Sebagaimana yang diketahui bahwa kasus yang terjadi paling 

banyak dialami oleh TKI yang berada di Arab Saudi, sehingga pemerintah 

memberlakukan memoratorium (penutupan sementara) ke negara tersebut dan 

beberapa negara lainnya. 

Adapun rincian kasus yang terjadi sepanjang tahun 2012 yaitu pemutusan 

hubungan kerja secara sepihak (9.088 kasus), majikan bermasalah (7.221 kasus), 

sakit akibat kerja (4.959 kasus), gaji tidak dibayar (2.139 kasus), penganiayaan 

(1.633 kasus), pelecehan seksual (1.202 kasus), pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan kontrak kerja (884 kasus), dokumen tidak lengkap (699 kasus), sakit 

bawaan (570 kasus), majikan meninggal dunia sehingga kehilangan pekerjaan 

(532 kasus), kecelakaan kerja (431 kasus), TKI hamil (307 kasus), membawa atau 

melahirkan anak (214 kasus), TKI tidak mampu bekerja (205 kasus), komunikasi 

tidak lancar (188 kasus) dan lain-lain (1.256 kasus) (BNP2TKI, 2013). Masih 

banyak permasalahan lain yang menyangkut tentang TKI khususnya perempuan 

antara lain ketidakharmonisan dalam keluarga dan kurangnya wawasan 

kewirausahaan yang membuat TKI perempuan dan keluarganya cenderung 

bersifat konsumtif dalam menggunakan penghasilannya. 

Apabila mengingat tujuan dari para TKI yang bekerja di luar negeri 

tersebut, seharusnya penghasilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk jangka 

panjang sehingga mampu memperbaiki hidup mereka dan mengentaskan mereka 

dan keluarganya dari kemiskinan. Banyak juga TKI purna yang memanfaatkan 

penghasilannya selama bekerja sebagai modal usaha dan banyak dari mereka yang 

berwirausaha kini telah sukses. Mereka mampu membuka lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, tentunya hal tersebut akan 
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mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. TKI purna yang telah sukses 

sepulang dari luar negeri diharapkan juga dapat menjadi contoh dan turut serta 

dalam upaya memberdayakan TKI lainnya dan keluarganya. Itulah mengapa 

dikatakan bahwa peranan TKI sangat besar bagi Indonesia, tidak hanya sebagai 

pahlawan devisa, tetapi mereka juga mampu berdaya dan memberdayakan orang 

lain. 

Saat ini pemerintah sedang menggalakkan program pemberdayaan TKI 

purna melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKI). Program pemberdayaan tersebut berupa bimbingan teknis 

mengenai peluang kewirausahaan, membangun jiwa kewirausahaan, konsep dasar 

kewirausahaan, etika bisnis, manajemen usaha kecil, perencanaan usaha dan 

fasilitas perbankan untuk kredit usaha oleh TKI purna (BNP2TKI, 2012). Program 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas TKI purna sehingga mereka dapat 

menjadi seseorang yang mandiri. 

Pasar TKI di Indonesia memiliki potensi besar bagi perekonomian negara 

dalam memperoleh devisa. Sebagaimana yang selama ini diketahui bahwa TKI 

dikenal sebagai pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi negara. 

Besarnya remitan yang diperoleh dari TKI pada tahun 2010 mencapai US$ 5,03 

miliar (Bank Indonesia, 2011). Remitan merupakan uang yang dikirim TKI ke 

daerah asalnya. TKI juga memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi 

pengangguran dan kemiskinan, serta kontribusi terhadap daerah asalnya 

khususnya dalam pendapatan desa. 

Kabupaten Malang menjadi salah satu sentra pengiriman TKI ke luar 

negeri di Jawa Timur. Terdapat 1349 orang TKI yang berasal dari Kabupaten 

Malang yang bekerja di luar negeri (Disnakertrans, 2012). Jumlah tersebut 

mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan jumlah TKI pada tahun 2011 

yaitu 2994 orang (Disnakertrans, 2011). Penurunan tersebut disebabkan karena 

adanya moratorium atau penutupan sementara pengiriman TKI ke beberapa 

negara tujuan seperti Arab Saudi, Malaysia, Kuwait dan sebagainya 

(Disnakertrans, 2012). Hal tersebut tentunya juga berimbas pada penurunan 

jumlah remitan yang masuk ke Kabupaten Malang. 
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Desa Senggreng merupakan salah satu kantung pengiriman TKI di 

Kabupaten Malang, terutama TKI perempuan. Adanya koperasi wanita yaitu 

Koperasi Citra Kartini membuat Desa Senggreng menjadi salah satu desa yang 

berupaya untuk memberdayakan para perempuan desa. Para TKI perempuan 

purna menjadikan koperasi tersebut sebagai wadah untuk mereka 

mengembangkan sektor pertanian dan memulai usaha lainnya sehingga menjadi 

mandiri. Desa Senggreng yang memiliki banyak TKI perempuan tidak luput dari 

permasalahan yang berkaitan dengan migrasi internasional, seperti adanya TKI 

ilegal, TKI perempuan yang mengalami kekeraasan fisik dan sebagainya. 

Banyaknya perempuan petani di Desa Senggreng yang bekerja di luar negeri 

membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Selain faktor negara tujuan, faktor pribadi dan faktor daerah asal juga menjadi 

penyebab utama perempuan di Desa Senggreng untuk bekerja di luar negeri. 

2. Proses migrasi internasional oleh TKI perempuan di Desa Senggreng yang 

melalui jalur ilegal mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan dengan 

jalur legal. 

3. Banyaknya TKI perempuan di Desa Senggreng yang bekerja tidak sesuai 

dengan kontrak kerja dan tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh. 

4. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit membuat perempuan di Desa Senggreng 

bekerja di luar negeri dengan segala resikonya. 

5. Kurang terampilnya TKI perempuan di Desa Senggreng dalam menggunakan 

remitan terutama untuk modal usaha. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Mendeskripsikan faktor penyebab yang melatarbelakangi perempuan di Desa 

Senggreng untuk bekerja di luar negeri. 

2. Mendeskripsikan proses migrasi internasional oleh TKI perempuan di Desa 

Senggreng. 
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3. Mendeskripsikan kesesuaian jenis pekerjaan TKI perempuan dengan kontrak 

kerja dan gaji yang telah disepakati. 

4. Menganalisis tingkat pendapatan rumah tangga dan kontribusi TKI perempuan 

di Desa Senggreng terhadap pendapatan rumah tangga. 

5. Mendeskripsikan penggunaan remitan dalam rumah tangga khususnya untuk 

modal usaha oleh TKI perempuan di Desa Senggreng. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

penentuan kebijakan sebagai bentuk perhatian terhadap TKI khususnya TKI 

perempuan di luar negeri. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan 

migrasi internasional TKI perempuan. 

3. Bagi TKI purna dan keluarga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi yang positif sehingga dapat memanfaatkan penghasilan yang 

diperoleh sebagai modal usaha. 

4. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam 

tentang kontribusi TKI purna terhadap keluarga dan desanya sehingga dapat 

menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 


