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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Wilayah di Indonesia begitu luas sehingga membuat pertumbuhan 

ekonomi tidak merata yang mengakibatkan adanya kesenjangan di setiap daerah. 

Penyebab tak meratanya pertumbuhan perekonomian di Indonesia karena 

peraturan yang sama di tiap daerah. Lantaran, di setiap daerah mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dampak penyama rataan peraturan 

mendorong ekonomi hanya tumbuh di Jawa terutama Jakarta, Bogor, Tanggerang 

dan Bekasi (Jabodetabek). Selama ini peraturan yang ada hanya menunjang dan 

menguntungkan wilayah itu. (Wicaksono, 2015) 

Kemiskinan maupun pengangguran adalah dampak dari kesenjangan sosial 

yang dialami oleh daerah-daerah di luar Jabodetabek baik di desa maupun kota, 

hal ini membuat masyarakat terpaksa mencari jalan lain untuk meningkatkan 

perekonomian keluarga. Kesempatan atau penghasilan besar di luar negeri 

menjadi daya tarik masyarakat untuk menaikan taraf hidupnya. Kenyataan 

tersebut juga menjadi perkerjaan utama yang harus dihadapi pemerintah. Upaya 

yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran 

diantaranya yakni dengan menjembatani dan membuka akses permintaan tenaga 

kerja keluar negeri. Pada tahun 2015 permintaan ekspor tenaga kerja luar negeri 

mencapai 275.736 orang yang disebar ke lebih dari 23 negara. (BNP2TKI, 2014) 
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 Permasalahan ekonomi tersebut juga dialami oleh masyarakat Desa Leran 

Wetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, di desa ini menyumbang cukup 

banyak tenaga kerja keluar negeri tiap tahunnya. Pada tahun 2016 Desa Leran 

Wetan tercatat memiliki persentase cukup tinggi untuk mata pencaharian 

penduduknya sebagai tenaga kerja indonesia atau biasa disebut buruh migran. 

Menurut data dari Sekertaris Desa Leran Wetan pada tahun 2016 sebanyak 478 

orang menjadi buruh migran. Namun sayangnya dari 478 orang orang yang 

tercatat sebagai buruh migran, 65% dari mereka mengikuti jalur ilegal dan tidak 

resmi , sehingga hanya ada 35% data penduduk yang tercatat di desa.  

 Pemenuhan kebutuhan ekonomi serta keinginan untuk hidup lebih baik 

dapat terlaksana dengan bekerja di luar negeri. Hal ini menyebabkan para buruh 

migran yang sudah menikah harus menjalani hubungan jarak jauh. Dari 478 warga 

Desa Leran Wetan yang tercatat sebagai buruh migran sebanyak 349 orang telah 

berstatus menikah. Namun dalam sebuah rumah tangga, kebutuhan materi bukan 

segalanya karena masih ada kebutuhan lain yang juga mempunyai peranan 

penting seperti kebutuhan akan afeksi, kasih sayang dan juga biologis. 

Kebutuhan-kebutuhan ini yang tidak dapat diperoleh atau sulit terpenuhi kala 

suami dan isteri berjauhan.  

 Dengan adanya jarak diantara pasangan suami isteri ini, komunikasi yang 

mereka jalin tidak bisa dilakukan setiap saat. Pola komunikasi yang mereka 

terapkan dalam hubungan mereka akan diterapkan ketika mereka bertemu dan 

bisa juga melalui bantuan teknologi. Kecanggihan teknologi memang telah 

menawarkan komunikasi tatap muka, namun kebutuhan akan sentuhan dan 
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pelukan tidak didapatkan. Kebutuhan akan perilaku yang dapat dirasakan secara 

nyata sebagai wujud penyaluran rasa sayang dapat memicu perasaan kesepian 

diantara suami isteri. 

 Hubungan jarak jauh ini tentunya bukan tanpa resiko. Karena pasangan 

suami isteri yang normal tentunya setiap hari bertemu dan berkomunikasi 

meskipun sibuk namun merka akan tetap bertemu dalam satu ruangan. Namun 

pada kasus hubungan jarak jauh buruh migran Desa Leran Wetan Kecamatan 

Palang Kabupaten Tuban, pasangan suami isteri ini harus terpisah oleh jarak dan 

waktu karena salah satu diantara mereka harus bekerja di tempat yang sangat jauh. 

Padahal komunikasi adalah salah satu faktor penting dalam sebuah hubungan 

pernikahan. Masalah komunikasi sering dianggap remeh oleh pasangan, padahal 

masalah kualitas dan kuantitas dalam menjalin komunikasi ini yang sangat 

krusial. Banyak rumah tangga yang bercerai karena masalah komunikasi diantara 

mereka. 

Dikabupaten Tuban sendiri angka perceraian tahun 2016 meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun 2015. Kasus perceraian yang di tangani oleh 

Pengadilan Agama Tuban masih terbilang tinggi dilihat dari data angka kasus 

perceraian mencapai 2.623 kasus di tahun 2016 ini. Menurut Anshor selaku 

Humas Pengadilan Agama Tuban, angka perceraian yang paling tinggi dilakukan 

di wilayah Semanding, Tambakboyo dan Palang. Adapun adanya beberapa kasus 

cerai di Tuban penyebabnya di dominasi oleh perselingkuhan dan kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT). Dari perceraian yang diajukan banyak alasan yang 

menjadi pemicu perceraian. Diantara pemicu tersebut adalah pasangan yang tidak 
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memberi kabar hingga bertahun-tahun, jadi TKI/TKW yang tidak pulang-pulang, 

tidak sanggup menafkahi keluarga, cacat biologis, dan masih banya penyebab 

lainnya. (Nur, 2016) 

 Dari data diatas banyak pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh 

akhirnya memutuskan untuk bercerai, namun tidak sedikit pula pasangan yang 

memilih untuk tetap bertahan bahkan hingga puluhan tahun. Komunikasi antar 

personal berfungsi menjalin kedekatan secara emosional dengan pasangan. 

Komunikasi merupakan syarat penting dalam hubungan suami isteri. Ketika 

komunikasi terhambat, pesan yang ingin disampaikan pun akan terhambat 

sehingga akan timbul suatu masalah. Deborah Tanen (dalam Djamarah,2004:1) 

mendukung betapa pentingnya menjaga komunikasi yang berkualitas dengan 

pasangan. Tannen menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki gaya 

komunikasi yang berbeda sehingga memerlukan penyesuaian agar keduanya 

memiliki kesepahaman, masing-masing pasangan memiliki cara sendiri dalam 

berkomunikasi atau dikenal dengan pola komunikasi. Jarang bertemu dapat 

membuat pasangan suami dan isteri ini kaku dalam berkomunikasi. Selain itu 

banyak faktor yang bisa membuat pasangan ini berpisah namun mereka tetap 

memilih bertahan. Dari sini keingintahuan peneliti diawali dari   istri tentang 

komunikasi dengan suaminya dalam menjalin hubungan jarak jauh.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah 

bagaimana persepsi istri buruh migran Desa Leran Wetan Kecamatan Palang 

tentang komunikasi interpersonal jarak jauh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi istri 

buruh migran Desa Leran Wetan Kecamatan Palang tentang komunikasi 

interpersonal jarak jauh  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Memberikan manfaat bagi peneliti lain dalam mengembangkan dan 

memperluas pendalaman studi komunikasi khususnya mengenai komunikasi 

interpersonal dalam hubungan jarak jauh, sehingga mampu menjadi referensi bagi 

penelitian serupa di masa yang akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Peneliti atau khalayak dapat memahami fungsi dari komunikasi 

interpersonal bagi pelaku hubungan jarak jauh. Dan juga sebagai masukan untuk 

pelaku hubungan jarak jauh. 

 




