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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia telah memperoleh pelajaran penting dalam membangun 

perekonomiannya. Pujian yang dialamatkan kepada negeri ini ketika mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi seolah-olah telah membuat orang bangga diri 

dan bahkan lupa diri. Banyak orang yang telah terlena oleh indikator ekonomi 

makro yang ternyata sangat rentan terhadap goncangan. Hal itu terbukti  ketika 

krisis keuangan yang berkembang menjadi krisis ekonomi di Asia mulai menerpa, 

Indonesia tidak mampu bertahan, bahkan menjadi negara yang paling parah 

dihantam oleh krisis. Orang baru sadar rapuhnya perekonomian indonesia. 

Meskipun sebelum terkena krisis, kinerja perekonomian makro Indonesia sangat 

baik, ada masalah penting yang tidak terselesaikan dan selalu menjadi pekerjaan 

rumah bagi pemerintah, yaitu ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi, ternyata tidak mampu menciptakan kesempatan  kerja yang memadai. 

Akibatnya angka pengangguran terbuka relatif tinggi dan cenderung meningkat 

tiap tahunnya (Tukiran dkk, 2007 : 163). 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 

mengurangi angka pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. 

Tingginya angka pengangguran di Indonesia pada Agustus 2017 yaitu mencapai 

7,04 juta orang dari Agustus 2016 mencapai 7,03 juta orang (Badan Pusat 

Statistik, 2017). Tingkat pertambahan jumlah pengangguran tersebut disebabkan 

oleh peningkatan jumlah angkatan kerja Indonesia, maka dari itu pemerintah 
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menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis dalam mengurangi 

pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui 

Progam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri(Cahyono 

Sugeng A, 2015 ). Penempatan TKI ke luar negeri secara konvensional berada 

dalam rambu-rambu migrasi dan perburuhan yang umumnya disepati oleh para 

pihak terkait baik dari negara asal maupun negara tujuan (Harry, 2005 : 59). 

Perlu disadari oleh semua masyarakat khususnya keluarga maupun Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) itu sendiri bahwa jenis pilihan penyambung 

keberlangsungan hidup keluarganya memiliki resiko yang tinggi. Sering kali jadi 

permasalahan sosial menjadi hal yang bisa sewaktu-waktu mengancam enaga 

kerja indonesia (TKI) dan keluarganya. Tidak hanya terjadi kasus didaerah tujuan 

akan tetapi implikasi permasalahan sosial seringkali muncul didaerah 

asalnya.Permasalahan ekonomi dialami oleh sebagian penduduk negeri ini yang 

berada dikota maupun desa. Kemiskinan maupun pengangguran merupakan 

permasalahan umum yang terjadi di negeri ini. Kenyataan tersebut juga menjadi 

pekerjaan utama yang harus diatasi pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah 

untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran diantaranya yakni dengan 

menjebatani dan membuka akses permintaan tenaga kerja keluar negeri. 

(Juairiyah E, 2014). 

Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatanyang terjadi 

diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapanganpekerjaan 

antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tampak jelas dalam 

perkembangan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding 

kemampuan penyerapan tenaga kerja. Kemiskinan, tuntutan ekonomi 
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yangsemakin tinggi, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang 

pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya 

kesempatan untuk bekerja di luar negeri telah memberikan daya tarik yang kuat 

bagi tenaga kerja wanita khususnya di Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki 

Kabupaten Tulungagung.  

Wanita yang bekerja di luar negeri atau disebut dengan (TKW), saat ini 

merupakan pekerjaan yang menjanjikan, karena penghasilan yang diperoleh oleh 

TKW relatif lebih besar jika dibandingkan bekerja dalam negeri, uang yang 

dihasilkan dari hasil menjadi TKW dapat meningkatkan kesejahteraan 

keluarganya. Maka dari itu terdapat banyak orang yang tertarik bekerja di luar 

negeri, karena melihat keberhasilan tetangga-tetangga yang ada di desa tersebut. 

Namun pilihan untuk bekerja menjadi TKW di luar negeri dapat menimbulkan 

permasalahan baru tehadap keluarganya. Keluarga yang dahulunya utuh (suami, 

istri dan anak-anaknya), setelah istri/ibunya menjadi TKW, keluarga tersebut 

sudah tidak utuh lagi. 

Di dalam buku yang berjudul The Death Of The Family(David Cooper) 

keluarga mempunyai empat sisi buruk antara lain; di dalam suatu keluarga 

terdapat ketetapan tugas bersama, keluarga diutamakan dalam informasi dari satu 

peraturan untuk anggota keluarga, keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi 

yang utama bagi seorang anak untuk menanamkan suatu pengendalian sosial 

dalam keluarga, suatu kesatuan antara sistem yang kurang baik adalah 

menanamkan kepada anak-anak untuk mencapai suatu kesalahan. Bagi anak-anak, 

keluarga adalah suatu fakta penting yang berguna untuk membentuk 

kepribadiannya. Menurut Horton (1993 : 274-279)fungsi-fungsi keluarga meliputi 
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: (1) Fungsi pengaturan seksual. Keluarga berfungsi sebagai lembaga pokok yang 

merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan 

kepuasan keinginan seksual, (2) fungsi reproduksi yaitu fungsi keluarga untuk 

memproduksi anak atau melahirkan anak, (3) fungsi afeksi, salah satu kebutuhan 

dasar manusia akan kasih sayang dan dicintai (Su’adah, 2005).Sedangkan 

menurut Winda dalam Rintonga (1996:2-3), suatu keluarga memiliki fungsi 

seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, kontrol sosial, fungsi 

pendidikan, fungsi sosialisasi. Oleh karena itu peran setiap anggota keluarga baik 

itu suami, istri dan anak sangat dibutuhkan untuk menjalankan setiap fungsi-

fungsi keluarga tersebut. Namun ketika ada dari salah satu orang tua, yaitu 

ibu/istri menjadi TKW di luar negeri, maka akan kehilangan fungsi-fungsi 

keluarga yang dulunya dijalankan oleh ibu/ istri, kini digantikan oleh suami 

maupun keluarga besar TKW lainnya seperti nenek, kakek, paman, bibi. Ketika 

istri menjadi TKW, maka akan terjadi pertukaran hak dan kewajiban antara suami 

dan istri dalam rumah tangga.  

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 

(1) dan (2), suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya dan isteri wajib mengatur 

urusan rumah tangga sebaik-baiknya (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 

ayat (1) dan (2)). Hal tersebut berarti suamilah yang wajib mencari nafkah untuk 

menghidupi segala sesutu keperluan keluarganya, sedangkan tugasnya isteri yaitu 

menjadi ibu untuk anak-anak mereka dan menjadi isteri yang baik untuk suaminya 

dan mengatur urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya. Namun pada 
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kenyataannya, terdapat pertukaran peran antara suami-istri, karena istri menjadi 

TKW. Suami yang mengerjakan tugas istri dan istri yang mencari nafkah untuk 

keluarganya. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka lama kelamaan akan terdapat 

kekacauan-kecauan keluarga yang dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit 

keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa 

anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka. Kekacauan-kekacauan 

keluarga diakibatkan oleh beberapa macam. Pertama, ketidak syahan. Unit 

keluarga yang tidak lengkap, dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan peran 

dalam keluarga. Kedua, pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan. 

Kekacauan keluarga disini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu 

memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti 

melaksanakan kewajiban perannya. Jika istri bekerja menjadi TKW di luar negeri, 

otomatis istri akan meninggalkan suami dan anaknya. Ketiga, keluarga selaput 

kosong, anggota keluarga tinggal bersama tapi tidak saling menyapa atau 

bekerjasama satu dengan yang lainnya dan terutama gagal memberikan dukungan 

emosional satu kepada yang lain. Keempat, ketiadaan seorang dari pasangan 

karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang suami 

atau istri telah meninggal, dipenjarakan, atau terpisah dari keluarga karena 

peperangan, depresi atau malapetaka lainnya. Kelima, kegagalan peran penting 

yang tak diinginkan. Malapetaka dalam keluarga mungkin mencangkup penyakit 

mental, emosional atau badaniah yang parah. Seorang suami, istri atau anak 

mungkin menderita penyakit jiwa, penyakit yang parah sehingga menyebabkan 

kegagalan dalam menjalankan peran utama (Su’adah, 2005). 
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Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yang mempunyai luas wilayah 1.150,41 km2 terdiri dari 19 kecamatan, 257 

desa, 14 kelurahan, 1.830 RW dan 6.239 RT. Kondisi topografi Tulungagung 

pada umumnya didominasi oleh struktur batuan yang beraneka ragam. Hal ini 

menjadikan Tulungagung kaya akan potensi bahan galian golongan C. 

Industribatu Marmer dan onix adalah primadona daerah. Sentranya terdapat di 

Kecamatan Campurdarat dan Besuki, yang memiliki 150 unit usaha dengan 

produksi sekitar 2.250 ton, dan tenaga kerja mencapai 1.000 orang(Cahyono 

Sugeng A, 2015).Banyaknya penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 

sebanyak 1.026.101 orang, sebanyak 500.191 adalah laki-laki dan 525.910 adalah 

perempuan(Hadiyanto, 2016). 

Di sepanjang tahun 2016 LP3TKI (Loka Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Surabaya dan empat P4TKI (Pos 

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI) di Jawa Timur - yaitu : P4TKI 

Malang, Sidoarjo, Madiun, dan Banyuwangi - telah memproses penempatan TKI 

yang bekerja di luar negeri sebanyak 33.897 orang. Mereka ini terdiri dari 23.350 

TKI (68,89%) yang bekerja pada sektor informal, dan 10.547 TKI (31,11%) yang 

bekerja pada sektor formal. Sedangkan dari sisi jenis kelamin sebanyak 8.091 

laki-laki (23,87%), dan 25.806 perempuan (76,13%). Adapun secara nasional 

(yakni ditambah dengan TKI asal Jawa Timur yang memproses penempatan di 

luar Provinsi Jawa Timur – red.) menurut catatan Sisko-TKLN di Puslitfo (Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Informasi) BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan 

dan Perlindungan TKI) di tahun 2016 terdapat sebanyak 43.135 TKI yang 

meliputi 24.194 TKI sektor informal (56,09%) dan 18.941 TKI sektor formal 
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(43,91%). Mereka ini bekerja di 27 negara di dunia. Kepala LP3TKI 

Surabaya,Tjipto menyebutkan di Kabupaten Tulungagung  sebanyak 4.692 TKI 

(2.359 TKI informal dan 2.333 TKI formal)(BNP2TKI, 2017). 

Tidak adanya lapangan kerja yang memadai serta kisah sukses TKI di luar 

negeri menjadi alasan utama kepergian warga Tulungagung menjadi Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI). Hal ini terbukti ketika rata-rata kehidupan ekonomi mereka 

berangsur membaik setelah pulang dari perantauan. Kondisi yang sangat 

mencolok terlihatdi Desa Tanggul Turus, di desa ini kerap dikunjungi Kementrian 

Tenaga Kerja. Akses jalan desa berjarak 35 kilometer dari Kabupaten 

Tulungagung ini lebih lebar, bangunan rumah-rumah yang ada di desa tersebut 

tampak lebih megah.Persis seperti yang dijelaskan Mashuri (56), penjual es tebu 

yang mangkal di kawasan jembatan desa, yang menyebutkan ciri lain dari TKI 

adalah rumah mentereng siap huni ataupun masih dalam tahap pengerjaan 

bercokol di antara rumah sederhana. Tak sedikit dari rumah itu yang memiliki dua 

lantai dengan garasi mobil yang tak bisa dibilang ecek-ecek seperti honda jazz, 

innova dan avanza.  

Berdasarkan tuturan dari Agus Marsono selaku Sekretaris Desa Tanggul 

Turus, dari 3.300 jiwa atau 1.300 kepala keluarga di Desa Tanggul Turus, 

sebanyak 400 jiwa bekerja di luar negeri seperti Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, 

Malaysia hingga Yunani. Malaysia adalah salah satu negara rintisan tempat tenaga 

kerja indonesia asal Tanggul Turus berkelana. Kata Agus Marsono, Sekretaris 

Desa Tanggul Turus (sumber : www.nusantara.news). 

Penampilan buruh migran yang ada di desa Tanggulturus terutama gaya 

hidup mereka berubah, dari cara berpaian yang mencolok dan rambut yang 

http://www.nusantara.news/
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berwarna.Anak-anak dari TKI yang ada di desa tersebut, rata-rata tidak terurus. 

Terutama dalam segi pendidikan moral, etika dan kasih sayang. Mereka hidup 

bersama kakek-nenek atau kerabat dekat seperti bibi dan pamannya. Mereka hidup 

dengan kelimpahan fasilitas dan uang, hal ini membuat sebagian besar anak-anak 

buruh migran tumbuh nakal. Terdapat tempat favorit atau tempat tongkrongan 

anak-anak buruh migran, yaitu di dekat jembatan menuju Desa Tanggul Turus 

untuk tempat mereka berkumpul, ada juga yang mangkal di kawasan wisata Pantai 

Gemah Jalur Lintas Selatan (JLS). Sementara disaat yang sama anak-anak lain 

memiliki tradisi belajar mengaji dinniyah (pendidikan agama). Banyak juga anak-

anak yang masih duduk di bangku SMP, namun mereka sudah merokok, kebut-

kebutan dengan sepeda motor, beberapa diantara sudah mengenal minuman keras 

dan pil koplo bahkan ada yang pernah berurusan dengan hukum.  

Salah satu guru sekolah dasar di Tanggul Turus yang bernama Mamik 

mengatakan dari seluruh siswa di sekolahnya, 30% diantaranya adalah anak-anak 

buruh migran. Hidup serba berkecukupan dan manja, membuat para anak-anak 

tersebut tumbuh liar dan sulit diatur. Mamik mengatakan, jarangnya bertemu 

dengan orang tua, anak-anak yang mayoritas kelas satu dan tiga itu krisis kasih 

sayang, karenanya tidak jarang mereka menganggap guru sebagai orang tuanya. 

Sebab, dalam riwayatnya ada yang berusia 3 bulan sudah ditinggal orang tuanya 

menjadi buruh migran di luar negeri. Kendati demikian, ada juga anak-anak dari 

buruh migran yang tetap bisa berprestasi di sekolahnya. Ada juga yang bisa 

mengantarkan anaknya masuk lembaga ikatan dinas setelah lulus bekerja menjadi 

PNS.  
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Permasalahan lain yang muncul dalam rumah tangga buruh migran adalah 

kawin cerai. Kontrak kerja TKI/TKW rata-rata 3 tahun sekali dan membuat 

pasutri jarang bertemu. Sementara di sisi lain godaan orang ketiga sering muncul 

dengan tiba-tiba. Pernah dalam satu wilayah rukun tetangga (RT) yang 

berpenghuni 21 pasutri, kata Mamik, 17 pasutri diantaranya cerai. Peristiwa ini 

berlangsung pada tahun 2000-an.  

Sekretaris Desa Tanggul Turus Agus Marsono membenarkan bahwa 

profesi buruh migran telah mengangkat derajat ekonomi dan sosial warganya, 

rumah yang sebelumnya reyot terbangun lebih baik. Kendati demikian dia 

berharap ke depan ada perhatian pemerintah, baik berbentuk lembaga pendamping 

yang bisa mendampingi anak-anak buruh migran. Sebab anak-anaklah yang secara 

langsung terkena imbas dampak dari pekerjaan yang telah menjauhkan 

komunikasi keluarga ini. Di sisi lain pahlawan devisa ini secara ekonomi memiliki 

jasa yang tidak kecil buat negara (Sumber :www.okezone.com).  

Dengan banyaknyapermasalahan remaja dan keluarga buruh 

migran/TKWdi Kabupaten Tulungagung khususnya di Desa Tanggulturus, 

Kecamatan Besuki. Peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian karena peneliti 

ingin mengetahui bagaimana ketidakharmonisan keluarga TKW di Desa 

Tanggulturus. Ketidakharmonisan keluarga sendiri dapat mengakibatkan berbagai 

masalah, baik masalah untuk anak maupun untuk istri, karena peran keluarga baik 

peran suami terhadap istrinya, peran suami terhadap anaknya, peran istri terhadap 

anaknya, peran anak terhadap kedua orang tuanya sangatlah penting untuk 

membangun keluarga yang sakinah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan masuk 

dalam aspek sebagai berikut : 

1. Bagaimana dampak interaksi sosial keluarga TKW terhadap keluarganya 

di kampung TKI Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki Kabupaten 

Tulungagung? 

2. Apa faktor penyebab sebagian besar masyarakat di Desa Tanggulturus, 

Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung menjadi TKW? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dampak interaksi sosial TKW terhadap keluarganya di 

kampung TKI Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki Kabupaten 

Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab sebagian besar masyarakat di Desa 

Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung menjadi TKW. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Manfaat/kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Akademis 

a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 

khususnya Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang dinamika 

permasalahan sosial masyarakat dan wawasan ilmu pengetahuan bagi 

penelitian lain yang mengambil konsentrasi dibidang Tenaga Kerja 

Wanita (TKW). 
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b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan keharmosian keluarga 

Tenaga Kerja Wanita (TKW). 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi segenap pihak yaitu Pemerintah daerah Tulungagung dan 

Masyarakat Tulungagung, khususnya para Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

yang ada di Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten 

Tulungagung. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Adapun untuk penulisan skripsi ini, penelitian memiliki batasan ruang 

lingkup penelitian, yaitu : 

a. Penelitian dilakukan di Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki Kabupaten 

Tulungagung. 

b. Interaksi sosial keluarga TKW di kampung TKI. Peneliti ingin mengetahui 

bagaimana interaksi sosial keluarga TKW di kampung TKI Desa 

Tanggulturus, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. 

c. Faktor penyebab sebagian besar masyarakat di Desa Tanggulturus, 

Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung menjadi TKW. Peneliti ingin 

mengetahui apa saja yang melatarbelakangi sebagian besar masyarakat di 

Desa Tanggulturus ingin bekerja menjadi TKW. 

  Dengan Ruang lingkup ini disertakan dengan maksud agar tetap 

pada konteks tujuan penelitian dan supaya lebih teliti, dalam artian tidak 



12 
 

menjalar terlalu jauh pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi penelitian 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


