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Abstrak - Salah satu perhatian didalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah 

Kabupaten Bima adalah masalah ketenagakerjaan, 

namun tentunya perhatian itu harus teroperasionalisasi 

melalui sebuah program nyata agar membawa dampak 

bagi masyarakat khususnya para tenaga kerja atau 

pencari kerja. Setiap tahun  di Kabupaten Bima minat 

masyarakat untuk menjadi tenaga kerja di luar Negeri 

masih tinggi, pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja yang 

bekerja di luar Negeri mencapai angka 1.117 dengan 

klasifikasi 1.013 berjenis kelamin perempuan dan  104 

berjenis kelamin laki-laki, kaum perempuan 

mendominasi. Dengan bermigrasinya anggota keluarga 

(wanita) akan membawa dampak bagi keluarga, baik 

dalam segi ekonomi, struktur keluarga, maupun 

psikologis, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bima 

harus hadir melalui sebuah program yang pro terhadap 

tenaga kerja khususnya yang bekerja diluar Negeri. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif, tujuan penelitian  inii untuk 

mengetahui bentuk perubahan keluarga Tenaga Kerja 

Wanita di Desa Simpasai serta bagaimana kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Bima didalam menangani 

perubahan tersebut. Hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa ada banyak dampak yang terjadi pada keluarga 

Tenaga Kerja Wanita (TKW), perceraian  adalah 

ancaman yang nyata dan terjadi pada Tenaga Kerja 

Wanita di Desa Simpasai, kehidupan anak-anak mereka 

cenderung tidak terurus dengan baik, seorang suami 

terpaksa berperan ganda sebagai ayah sekaligus ibu bagi 

anak-anaknya, secara ekonomi kehidupan keluarga 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) stabi.l Kehidupan Tenaga 

Kerja Wanita cenderung konsumtif serta terjadi 

perubahan perilaku suami setelah ditinggal merantau 

oleh istrinya. 

 

Kata Kunci: Tenaga Kerja Wanita, Perubahan Sosial dan Kebijakan   

Pemerintah Kabupaten Bima. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

I.1.Latar Belakang 

Dalam sebuah rumah tangga Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) yang bekerja di luar Negeri, jauh dari keluarga 

merupakan keharusan sebagai sebuah konsekuensi logis 

dari pilihan bermigrasi ke Negara lain. Pekerjaan rumah 

tangga yang biasanya dilakukan oleh istri diambil alih oleh 

suami dan begitupun sebaliknya pekerjaan (kewajiban 

suami) mencari nafkah lebih banyak dilakukan oleh 

seorang istri, serta dengan bermigrasinya perempuan 

sebagai istri bagi seorang suami dan ibu bagi seorang anak 

tentunya akan berdampak langsung pada struktur rumah 

tangga, tentu struktur keluarga menjadi tidak utuh lagi 

karena ditinggal pergi bermigrasi oleh istri/ibu. 

Pada  tahun 2011 sampai dengan bulan februari 2016 

dari sekian banyak jumlahTenaga Kerja Indonesia (TKI) 

yang bekerja di luar Negeri kaum perempuan 

mendominasi sejak enam tahun terahir, dengan banyaknya 

para perempuan yang memilih bekerja ke luar Negeri guna 

memenuhi kebutuhan ekonomi dan meninggalkan 

keluarganya di kampung halaman. Sedangkan  pada tahun 

2014 ada sebanyak 46.187 ribu TKI asal Nusa Tenggara 

Barat (NTB) yang berada di luar Negeri dengan rincian 

36.219 ribu laki laki dan 9.968 ribu wanita, dari jumlah 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut Kabupaten Bima 

menyumbang 923 orang, tentunya angka ini masih 

berpeluang meningkat menginggat peluang kerja yang 

semakin sempit di Kabupaten Bima. Pada tahun 2015 

terjadi peningkatan untuk jumlah Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) di Kabupaten Bima, jika pada tahun 2014 jumlah 

Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Bima hanya 923 orang 

bertambah menjadi 1013 pada tahun 2015, sedangkan 

untuk jumlah tenaga kerja laki-laki turum drastis dari 739 

pada tahun 014 berkurang menjadi 104 pada tahun 2015, 

hal ini menggambarkan betapa tingginya minat menjadi 

tenaga kerja di luar Negeri bagi wanita di Kabupaten Bima. 

Kabupaten Bima memang aktif menggirimkan tenaga 

kerjanya setiap tahunnya untuk bekerja ke luar Negeri, 

dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, 

Kecamatan Monta menempati peringkat pertama untuk 

jumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu mencapai dua 

ratus delapan puluh lima (285) orang Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) yang tersebar di empat belas (14) Desa yang ada 

di Kecamatan Monta. Untuk kategori jumlah Tenaga Kerja 

Wanita berdasarkan Desa di Kecamatan Monta sendiri, 

Desa Simpasai memiliki Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang 

paling banyak, dari 285 jumlah Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) yang ada di Kecamatan Monta, 25 diantaranya 

berada di Desa Simpasai.  

Akan sangat berat tentunya bagi wanita (seorang 

ibu/istri) untuk meninggalkan keluargannya di kampung 

halaman namun hal itu dijalaninya demi memenuhi 

kebutuhan keluarganya dengan berbagai konsekuensi yang 

mungkin akan mereka terima nantinya, ada banyak 

konsekuensi yang selalu mengintai mereka (para 

wanita,istri/ibu) selama menjadi Tenaga Kerja Wanita 

(TKW), ancaman perdagangan manusia, kekejaman 

majikan, dimadu oleh suami  bahkan diceraikan, dan juga 
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berdampak pada psikologis anak yang ditinggalkan 

merantau dalam waktu yang lama,bisa disimpulkan bahwa 

hal diatas terjadi karena tidak terpenuhinya secara 

maksimal fungsi-fungsi keluarga. Melihat beberapa dampak 

yang terjadi dalam struktur keluarga para Tenaga Kerja 

Wanita (TKW), patut untuk di teliti lebih lanjut, oleh 

karena itu fokus utama penelitian ini adalah pada bentuk-

bentuk perubahan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

yang ada di Desa Simpasai Kecamatan Monta dan 

mengelaborasikan dengan bagaimana kebiajakan 

Pemerintah Kabupaten Bima di dalam melihat perubahan-

perubahan yang terjadi.  

 

II.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi didalam 

keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa 

Simpasai Kecamatan Monta?  

b. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima 

didalam menangani perubahan keluarga Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) di Desa Simpasai Kecamatan Monta? 

II.3.Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi 

didalam keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW).  

b. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Bima didalam penanganan perubahan keluarga Tenaga 

Kerja Wanita (TKW).  

Manfaat Penelitian adalah: 

a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat didalam 

pengembangan Ilmu sosial spesifik ilmu kebijakan 

publik dalam konteks perubahan keluarga. 

b. Manfaat praktis Penelitian ini akan menjadi masukan 

buat Pemerintah Kabupaten Bima serta menjadi 

refrensi bagi Pemerintah Kabupaten  Bima dan 

Kabupaten lainnya secara umum didalam menentukan 

kebijakan atau program yang berdampak langsung 

terhadap keluarga para Tenaga Kerja Wanita (TKW). 

 

II.4. Tinjauan Pustaka. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan penelitian 

terdahulu dengan tema yang sama guna menunjang kualitas 

penelitian ini, sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa, 

dalam setiap melakuka sebuah penelitian, kajian pustaka 

mempunyai peran didalam menentukan tujuan dan alat 

penelitian dengan memilih konsep konsep yang tepat. 

Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam 

melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, sehingga 

pada dasarnya kajian pustaka mempunyai fungsi untuk 

hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan 

gejala dan permaslahan yang akan diteliti. Pada bagian ini 

memuat secara sistimatis tentang hasil penelitian 

terdahulu tentang tema dan persoalan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini, adapun penelitian terdahulu itu adalah 

sebagai berikut: 

 Pada tahun 2013 ada penelitian yang dilakukan oleh 

Munandar, penelitiannya dilakukan di Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak dengan judul penelitian 

“Karakteristik, Faktor Pendorong dan Dampak 

Perempuan Menjadi TKW Luar Negeri di Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak”,penelitian ini sendiri 

bertujuan untuk mencari tahu tentang dampak dari migrasi 

perempuan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar 

Negeri terhadap keluarga yang ditinggalkannya selama 

bekerja di luar Negeri, adapun hasil dari penelitian ini 

antara lain adalah: Rata rata perempuan yang menjadi 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Mranggen 

berusia 20-30 tahun status mereka rata-rata sudah 

menikah ketika menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). 

Sedangkan motivasi utama mereka bekerja di luar Negeri 

adalah ingin memperbaiki ekonomi keluarga, bahkan hasil 

temuannya adalah banyak para suami yang mendorong 

istrinya untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) di luar Negeri. Sementara untuk dampaknya 

sendiri, berdasarkan penelitian hasil ini ditemukan adanya 

perbaikan kualitas ekonomi keluarga, tetapi ada juga 

dampak negatifnya karena tidak semua suami mampu 

mengelola uang yang dikirim oleh para istrinya dengan baik 

dan anak para Tenaga Kerja Wanita (TKW) tidak terurus 

dengan baik dikarenakan ketidakmampuan suami untuk 

mengasuhnya, bahka juga tidak jarang para wanita 

ditinggalkan suaminya karena alasan kebutuhan rohani 

yang tidak suami dapatkan dari istri selama menjadi Tenaga 

Kerja Wanita (TKW). 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syarifulloh 

pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

Indonesia untuk bekerja ke luar Negeri (Studi Kasus di 

Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif dengan jumlah responden 

100 orang, hasil dari penelitian ini adalah bahwa 95 orang 

dari 100 responden berminat bermigrasi ke luar Negeri, 

faktor umur menjadi faktor determinan wanita bekerja ke 

luar Negeri, bahwa semakin muda umurnya maka 

probabilitasnya akan semakin tinggi untuk mereka bekerja 

ke luar Negeri karena yang muda lebih produktif didalam 

bekerja. Untuk status pernikahan dari hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa, wanita yang berstatus menikah juga 

memiliki probabilitas yang tinggi untuk bermigrasi ke luar 

Negeri menjadi pekerja, Alasan kuat adalah memperbaiki 

ekonomi keluaga dan juga karena ketidakharmonisan 

didalam rumah tangga, dampaknya para Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) harus rela jauh dari keluarga selama 

bekerja di luar Negeri, menyerahkan kewajiban mengasuh 

anak kepada suami atau orang tuanya yang menjadi kakek 

dan nenek anak itu sendiri. 

 Perbedaan penelitian ini dengan hasil penelitian 

terdahulu yang peneliti sajikan di atas adalah, bahwa 

penelitian ini ingin melihat bagaimana proses perubahan 

yang dialami oleh keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

selama ditinggalkan bekerja di luar Negeri, serta 

bagaimana Pemerintah melihat fenomena tersebut, 

sedangkan pada tabel di atas hampir semua fokus pada 

kajian normatif bagaimana sebenarnya posisi wanita 

didalam mencari nafkah, baik dalam perspektif Islam 

maupun sosial, tanpa melihat atau mengungkapkan peran 

Pemerintah atau perhatian Pemerintah terhadap 

fenomena tersebut, jadi posisi penelitian ini juga adalah 

sebagai pelengkap dari penelitian terdahulu seperti yang 

peneliti sajikan pada di atas.  



 

12 
ProsidingKonferensi Nasional Ke- 5 

Asosiasi Program PascasarjanaPerguruan Tinggi Muhammadiyah(APPPTM) 

ISBN: xxx-xxx-xxxxx-x-x 

 

 

II.5. Kerangka Teori. 

 

II.5.1.Pola Perubahan Keluarga,  

 Istilah "keluarga" secara tradisional digunakan untuk 

menunjukkan satu unit, atau lebih dari dua orang dewasa 

yang hidup bersama dengan setidaknya satu anak, secara 

signifikan masyarakat telah berubah dalam beberapa 

dekade terakhir sehingga hari ini para anggota dari 

kelompok keluarga mungkin tidak akan hidup bersama di 

bawah atap yang sama (OECD, 2008). Kagitcibasi (2002) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa mayoritas 

keluarga di dunia adalah  kelurga dengan satu sistem yang 

saling tergantung antara satu sama lain, dimana kekuatan 

keutuhan sebuah keluarga membutuhkan hubungan kerja 

sama sebagai bentuk integrasi integrasionis dalam sebuah 

keluarga. Untuk memahami tentang pola perubahan 

keluarga, pemahaman pada lingkungan atau konteks 

keluarga itu sendiri menjadi sangat penting. Model 

perubahan keluarga yang diusulkan oleh Kagitcibasi adalah 

dengan menganalisa tiga pola perkembangan dalam 

interaksi keluarga yang berbeda. Menurut 

Kagitcibasi,(2002) ada tiga pola interaksi keluarga (1) 

Keluarga tradisional yang ditandai dengan keutuhan 

keluarga (Materi dan Emosional) yang saling 

ketergantungan atau membutuhkan (2) Model 

individualistis yang berdasarkan kemerdekaan atau 

kebebasan (3) Gabungan dari kedua model tersebut yang 

melibatkan kemerdekaan materi tetapi juga membutuhkan 

hubungan secara emosional / saling ketergantungan secara 

psikologis. 

 

Gambar.II.2.1.Model Keluarga (Sumber: Kagitcibasi, 2002)  

Esteve dan Liu (2009) meneliti pola dan tren dalam 

ukuran rumah tangga dan pengaturan yang tinggal di Asia 

untuk menyoroti karakteristik umum dari keluarga Asia 

menunjukkan keragaman seluruh negara dan perubahan 

dari waktu ke waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rumah tangga dan keluargadi Asia berubah sementara 

elemen yang lama tetap. Didorong oleh penurunan 

kesuburan, ukuran rumah tangga di sebagian besar 

Negara-negara Asia telah mengalami penyusutan, namun 

prevalensi satuorang rumah tangga masih rendah, dan 

terbatas terutama untuk orang tua, terutama perempuan, 

penduduk. Furter Esteve dan Liu (2009), menjelaskan 

bahwa menjadi sebuah literatur yang cukup besar karena 

telah meneliti evolusi dari sistem keluarga di Asia, teori 

modernisasi meramalkan bahwa Negara-negara yang maju 

secara ekonomi, keteraturan hidup multigenerasi akan 

menurun sebagai akibat dari urbanisasi, kekuatan 

ekonomi, dan nilai dalam privasi (Goode, 1963; Quah, 

2003 di Esteve dan Liu, 2009). Namun demikian, Esteve 

dan Liu (2009), menyatakan sangat sedikit penurunan 

sebagai mana yang telah terdeteksi untuk China, India, dan 

Vietnam, meskipun pembangunan ekonomi yang 

substansial dalam beberapa dekade terakhir. 

Sementara penelitian terbaru pada perubahan pola 

keluarga, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan 

Pembangunan (OECD) melakukan survei pada 2011 

tentang perubahan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keluarga telah berubah selama tiga puluh tahun 

terakhir, ini memberikan gambaran dari perubahan dalam 

formasi keluarga, struktur rumah tangga, keseimbangan 

kehidupan, kerja, dan kesejahteraan anak, serta tingkat 

kesuburan masih rendah di banyak Negara.  

 
Gambar.II.2.2.Perubahan Keluarga (Sumber: OECD, 2011) 

II.5.2. Tantangan Kebijakan Pengarustamaan Gender dan 

Perubahan Keluarga 

Pentingnya membuat kebijakan terhadap perubahan 

keluarga telah disorot oleh Organisasi untuk Kerjasama 

Ekonomi dan Pembangunan (OECD),  yang menyatakan 

bahwa kenapa Negara (dalam hal ini tentunya Pemerintah 

Kabupaten  Bima) berkepentingan untuk membuat 

kebijakan tentang  masa depan keluarga? Karena dengan 

kebijakan tentang keluarga, Pemerintah bisa untuk 

mempertimbangkan bagaimana caranya agar masyarakat 

bisa berubah selama beberapa dekade mendatangserta 

untuk mengetahui jenis perubahan tersebut, dan menjadi 

lebih siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Hal ini 

tentunya harus melalui lensa dari keluarga itu sendiri, 

bahwa segala bentuk perkembangan atau perubahan dapat 

dieksplorasi dan mungkin di antisipasi seperti di rumah, 

kesehatan, pekerjaan, kesejahteraan, rekreasi, migrasi, 

keuangan, ekonomi, teknologi, dan sebagainya, ini akan 

membantu pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi 

masalah yang akan datang dan merangsang perdebatan 

tentang strategi kebijakan jangka panjang untuk 

masyarakat (OECD, 2008).  

Perubahan dalam  masyarakat akan berdampak pada 

kebijakan Pemerintah, jadi Pemerintah harus membuat 

kebijakan yang berdampak pada keluarga/masyarakat. 

Sementara untuk memprediksi bagaimana kebijakan itu 

terhadap keluarga, pendidikan dan pelatihan, perpajakan, 
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manfaat sosial, pekerjaan, kesehatan, media dan hiburan 

dan lain-lain akan mempengaruhi bentuk dan penghasilan 

keluarga. Pengalaman lima puluh tahun terakhir atau 

pengalaman dari Negara-negara yang sejahteraan tentunya 

bisa dijadikan petunjuk yang berguna untuk masa depan. 

Selain itu, Pemerintah perlu memiliki pendekatan secara 

holistik, yang lebih luas untuk pembuatan kebijakan 

berpihak terhadap berbagai perubahan terhadap 

masyarakat (OECD, 2008). 

Dalam keluarga, peran laki-laki dan perempuan sama-

sama penting dan saling melengkapi. Istilah kesetaraan 

antara perempuan dan laki-laki adalah Hak Asasi Manusia, 

prakondisi dan indikator, berpusat pada keberlanjutan 

pengembangan manusia. Diskriminasi bisa membebankan 

biaya besar pada kapasitas Negara berkembang untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 

standar hidup dengan mengecualikan perempuan atau laki-

laki dari akses ke sumber daya, pelayanan publik atau 

kegiatan produktif. Tantangan melahirkan kebijakan adalah 

bahwa kebijakan tersebut harus perubahan keluarga dan 

implikasi dalam pengarusutamaan gender. 

Pengarusutamaan gender adalah proses identifikasi, 

dengan mempertimbangkan secara keseluruhan, 

mengintegrasikan kebutuhan dan kepentingan perempuan 

dan laki-laki ke dalam kebijakan, strategi, program dan 

kegiatan administrasi dan keuangan. Tujuan 

pengarusutamaan gender adalah untuk mencapai 

kesetaraan gender, kesetaraan gender di sektor 

Pemerintahan harus lebih perhatian pada keadilan dan 

keadilan dalam akses/atau keterlibatan perempuan dalam 

pengambilan kebijakan dan manfaat dari keterlibatan 

mereka dalam pengambilan keputusan dan representasi 

dalam Pemerintah dimana mereka dapat secara aktif 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. (African 

Development Bank Group, 2009). Dengan demikian, 

membuat sebuah kebijakan perlu mempertimbangkan 

kesetaraan gender (Ausaid,2007): 

1. Akses: Akses ke sumber daya ekonomi dan aset 

seperti tanah, properti lainnya, informasi, pendapatan, 

dan jasa keuangan sangat penting, bersama dengan 

keterampilan, kepemimpinan dan pelatihan. 

2. Pengambilan keputusan: Bagi wanita untuk dapat 

berpartisipasi secara sama dalam pengambilan 

keputusan, perubahan relasi gender penting: dalam 

rumah tangga, masyarakat, dan lembaga-lembaga 

sosial, ekonomi dan politik di tingkat lokal dan 

nasional. 

3. Hak-hak perempuan: CEDAW menguraikan daerah 

di mana tindakan yang diperlukan untuk 

mengamankan perempuan dan hak-hak perempuan. 

Diskriminasi harus dihilangkan di mana itu ada dalam 

hukum adat, undang-undang formal, dan di lembaga-

lembaga sosial, ekonomi dan politik untuk 

memungkinkan perempuan dan anak perempuan 

untuk mewujudkan hak-hak, sumber daya mereka 

akses, membuat keputusan, dan hidup tanpa takut 

akan kekerasan dan pemaksaan. 

4. Pembangunan kapasitas gender: Memperkuat 

kapasitas kelembagaan di antara semua pemangku 

kepentingan pembangunan menyokong upaya di 
setiap Daerah. 

Kebijakan memainkan peran penting dalam 

menentukan distribusi yang adil dan bermanfaat untuk 

pembangunan rakyat, kebijakan ekonomi dan sosial yang 

gagal untuk memperhitungkan perbedaan gender akan 

berkontribusi pada penciptaan kesenjangan lebih lanjut 

dalam kemampuan antara perempuan dan laki-laki untuk 

mencapai penghidupan yang layak atas dasar kesetaraan. 

Kebijakan ini termasuk yang berhubungan dengan 

pekerjaan dan pendapatan, pajak dan sistem anggaran dan 

perdagangan rezim. Dalam struktur Pemerintahan dimana 

wanita memiliki kesempatan terbatas untuk 

mempengaruhi kebijakan dan keputusan ekonomi lebih 

lanjut dapat memperburuk situasi bagi perempuan (Endut 

dan Mutiarin 2014). Pengarusutamaan gender harus 

tertanam dalam kebijakan publik, diskusi tentang 

kesetaraan gender sebagai suatu kebijakan harus dilihat 

dalam domain kebijakan jenis kelamin, kebijakan publik 

akan selalu sebagai mekanisme yang berasal dari proses 

kebijakan publik, system politik muncul dari proses 

konversi input yang permintaan atau dukungan dari 

sekitarnya yang dimulai dari isu-isu atau masalah yang 

berkembang di masyarakat, sebuah kebijakan tentang 

gender yang diambil oleh sebuah instansi dalam hal ini 

adalah Pemerintah Kabupaten  Bima harus mampu 

dipastikan terimplementasi dengan baik agar tercapainya 

keberhasilan sebuah keputus politik yang di ambil. 

II. METODE PENELITIAN 

II.1.Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena sosial yang 

dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan 

cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 

2012:6). Dalam pendekatan kualitataif, kemampuan 

seorang peneliti sangat menentukan dalam tercapainya 

kualitas penelitian yang baik. 

II.2.Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bima 

Propinsi Nusa Tenggra Barat dengan lokus penelitian 

sesuai dengan kebutuhan. Alasan kenapa penelitian ini 

dilakukan di Kabupaten Bima adalah, karena peneliti 

sebagai putra asli daerah ingin memberikan kontribusi 

untuk Pemerintah Kabupaten  Bima dengan hasil penelitian 

ini nantinya, serta ini merupakan bentuk pengabdian 

peneliti terhadap masyarakat Kabupaten Bima khususnya 

para Tenaga Kerja Wanita (TKW)serta keluarganya, 

semoga dengan adanyanya penelitian ini bisa menjadi 

jembatan penghubung antara Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

serta keluarganya dengan Pemerintah Kabupaten  Bima.  

II.3.Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data Primer dan 

data Skunder. Data primer diperoleh dari hasil pencatatan 

dokumen, wawancara, observasi yang dilakukan terhadap 

sumber utama, sedangkan data skunder adalah data yang 

tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama, 
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misalnya melalui wawancara atas perwakilan atau atau 

dengan cara melakukan obsevasi atau dokumentasi dimana 

data tersebut bisa menjadi data pendukung didalam sebuah 

penelitian, jadi data skunder adalah data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara terkait dengan perubahan keluarga 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Bima 

serta kebijakan/program Pemerintah Kabupaten  

Bima dalam menanggulangi perubahan-perubahan 

yang ada. 

b. Data Sekunder  

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah 

berupa informasi-informasi dalam bentuk dokumen-

dokumen yang tentunya berkaitan dengan perubahan-

perubahan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) 
serta kebijakan Pemerintah Kabupaten  Bima. 

II.4.Tehnik Pengumpulan Data 

1. Tehnik wawancara mendalam 

Wawancara mendalam (Depth interview) yaitu data 

yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan 

secara langsung dengan informan yaitu para keluarga 

Tenaga Kerja Wanita (TKW), Pemerintah Kabupaten  

Bima (Instansi yang terkait), serta orang-orang yang 

paham tentang judul penelitian misalnya Lembaga 

Swadaya Masyarakat yang fokus terhadap masalah 

TKI/TKW. 

1. Tehnik dokumentasi 

Dokumentasi yaitu data-data tertulis dan dokumen 

penting lainnya yang menunjang penelitian, data 

bersumber dari Pemerintah Kabupaten  Bima 

(Instansi yang terkait dengan judul penelitian) serta 

data dari para penggiat masalah TKI/TKW yang ada 

di Kabupaten Bima dan dokumen lainnya selama 

masih berkaitan dengan fokus penelitian. 

 

II.5. Unit Analisis Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa yang akan menjadi 

unit analisis data yaitu: 

1. Instansi Pemerintah daerah terkait 

2. Para keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

3. Penggiat masalah TKI/TKW yang ada di 

Kabupaten Bima. 

 

II.6. Tehnik Pengambilan  Narasumber 

Adapun tehnik pengambilan narasumber dalam 

penelitian ini adalah dengan tehnik purposive sampling, 

tehnik ini dipilih karena dalam menentukan narasumber 

yang akan menjadi sumber data dibutuhkan ketelitian 

peneliti untuk memilih informan-informan yang kiranya 

memiliki data, informasi yang akurat dan pemahaman 

tentang penelitian ini (Sugiyono,2014). 

 

III.7. Tehnik Analisis Data 

 Adapun proses Analisis data dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data adalah bagian integral dari proses 

ananlisis data. Kegiatan pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, 

wawancara serta study dokumentasi. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhadian pada penyederhanaan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan catatan tertulis 

dilapangan. Reduksi data dilakukan sejak proses 

pengumpulan data dimulai dengan membuat 

ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat 

gugus gugus, menulis memo dan sebagainya dengan 

maksud menyisihkan data atai informasi yang tidak 

relevan. 

 

 

3. Display Data 

Adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks 

naratif, penyajiannya juga bias dalam bentuk matrik, 

diagram, table dan bagan. 

4. Verifikasi dan Penarikan kesimpulan. 

Adalah kegiatan ahir dari analisis data, penarikan 

kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu 

menemukan makna data yang telah disajikan. Antara 

display data dan penarikan kesimpulan terdapat 

aktivitas analisis data yang ada, dalam pengertian ini 

analisis data kualitatif adalah kegiatan yang berlanjut, 

berulang dan terus menerus.Selanjutnya data yang 

telah dianalisis, dijelaskan serta dimaknai dalam 

bentuk kata kata atau kalimat untuk mendeskripsikan 

fakta fakta yang ada dilapangan, pe,aknaan atau untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian 

diambil intisarinya saja. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap 

dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan 

keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada 

dari berbagai sumber yang diperoleh ketika berada 

dilapangan melalui wawancara mendalam, observasi serta 

dokumen-dokumen yang mendukung. 

 

III.HASIL DAN PEMBAHASAN 

III.1. Ketidakutuhan Keluarga. 

Ada banyak dampak yang terjadi tentunya sebagai 

konsekuensi logis dari pilihan wanita menjadi Tenaga Kerja 

Wanita (TKW)di luar Negeri, salah satuya ketidakutuhan 

keluarga, seperti perceraian, sebagaimana data dari 

pengadilan Agama pada tahun 2015 ada sekitar 1.786 

(Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam) kasus 

perceraian di Kabupaten Bima (kahaba.net.com), Ada dua 

faktor utama yang melatarbelakangi perceraian yaitu kasus 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ditinggal pergi 

ke luar Negeri menjadi TKI/TKW. Di Desa Simpasai 

sendiri berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Bima tahun 

2015 ada dua puluh lima (25) orang Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) asal Desa Simpasai, ada Sembilan orang Tenaga 

Kerja Wanita (TKW) yang berstatus menikah, tujuh (7) 



 

15 
ProsidingKonferensi Nasional Ke- 5 

Asosiasi Program PascasarjanaPerguruan Tinggi Muhammadiyah(APPPTM) 

ISBN: xxx-xxx-xxxxx-x-x 

 

orang berstatus janda dan Sembilan lainnya berstatus 

belum menikah. 

 Di Desa Simpasai sendiri pada tahun 2015 telah 

terjadi tiga kasus perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW), 

dimana tiga orang wanita atau Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) yang di ceraikan oleh suaminya (jatuh talak) hal ini 

diketahui berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak 

kepala Desa Simpasai, bapak Syamsudin.  (wawancara 

21/07/2016 jam 8:30 pagi). Di Desa Simpasai sai hamper 

semua anak Tenaga Kerja Wanita (TKW) hidup atau 

tinggal bersama kakek dan nenek mereka selepas mereka 

di tinggal merantau oleh ibu mereka bahkan pergaulan 

mereka cenderung tidak terkontrol dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

sumber diatas, dapat peneliti mengambil kesimpulan, 

bahwa ketidakutuhan keluarga selalu mengintai kehidupan 

para Tenaga Kerja Wanita, sebagaiman yang terjadi pada 

ibu Nuraini dan ibu Rugaya, akan ada banyak konsekuensi-

konsekuensi yang dialami oleh para Tenaga Kerja Wanita 

selama bekerja di luar Negeri sekalipun itu atas ijin 

keluarga atau suami, perceraian yang diawali dengan 

perselingkuhan oleh suami adalah bukti nyata yang sudah 

terjadi pada Tenaga Kerja Wanita (TKW), alasan biologis 

menjadi alasan utama bagi para suami untuk menikah lagi 

dengan wanita lain dan itu dilakukan tidak dengan ijin isrti 

sebelumnya yang bekerja di luar Negeri, keungkinan hal ini 

tidak hanya terjadi di Desa Simpasai saja, di Desa lain 

bahkan di Daerah lainpun hal semacam ini masih 

berpotensi untuk terjadi. 

 Ada masalah yang mendasar menurut peneliti 

terhadap kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagaimana 

hal di atas, yaitu kesiapan keluarga yang ditinggalkan serta 

pemahaman tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan 

diterima oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) beserta 

keluarga, seharusnya di Kabupaten Bima secara umum dan 

di Desa Simpasai secara khusus ada program-program 

khusus dari Pemerintah Kabupaten  Bima sebagai salah 

satu bentuk proteksi terhadapa berbagai kemungkinan 

yang terjadi terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

beserta keluarganya, seperti program ketahan keluarga, 

sosialisasi tentang dampak-dampak dari sebuah migrasi 

baik oleh seorang istri, suami bahkan seorang anak dengan 

meninggalkan keluarga mereka dikampung halaman, 

dengan adanya kegiatan sosialisasi semacam itu tentunya 

akan membantu para calon tenaga kerja yang ingin bekerja 

keluar Negeri didalam mempertimbangkan pilihannya 

 

III.2. Kehilangan Ibu/Istri 

 Keluarga yang utuh, hidup dalam satu rumah 

merupakan dambaan setiap anak, dambaan setiap suami 

dan istri, apabila salah satu dari anggota keluarga ada yang 

sakit tentunya anggota keluarga yang lain akan merasa 

sedih, hal semacam ini tentunya bisa terjadi pada siapa saja 

dan keluarga siapapun tidak terkecuali keluarga para 

Tenaga Kerja Wanita (TKW). Memilih menjadi tenaga 

kerja diluar Negeri tentunya bukan perkara yang mudah 

bagi para Tenaga Kerja Wanita (TKW), bukan hanya bagi 

mereka (TKW) yang sudah memiliki suami dan anak, akan 

tetapi hal ini berlaku bagi setiap wanita yang memilih 

bekerja diluar Negeri jauh dari orang-orang yang mereka 

cinta dan sayang. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bebrapa 

tokoh dan keluarga Tenaga Kerja Wanita yang ada di Desa 

Simpasai, semuanya mengatakan bahwa meraka merasa 

kehilangan, karena biasanya mereka hidup bersama dalam 

satu atap rumah tangga kini merka harus terpisah jauh 

dalam waktu yang lama dengan orang yang meraka cintai. 

Tentunya dengan bermigrasinya seorang wanita (ibu bagi 

anak) akan membuat timpangnya kasih saying terhadap 

seorang anak yang biasanya mereka dapatkan dari seorang 

ibu.  

 Berdasarkan data dari DISNAKERTRANS Kabupaten 

Bima pada tahun 2015 ada 34 orang anak yang harus 

merasa kesepian (kehilangan) karena ditinggal merantau 

oleh orang tua mereka (ibu), hal ini tentunya dampak dari 

bermigrasinya seorang ibu yang menjadi salah satu sumber 

kebahagiaan bagi mereka. Sebagaimana kita ketahui 

bersama, bahwa seorang ibu adalah Madrasah utama bagi 

seorang anak, jadi kehilangan sosok ibu tentunya menjadi 

hal yang menakutkan bagi seorang anak, karena dengan 

kehadiran seorang ibu ditengah keluarga akan menjadi 

kebahagiaan tersendiri bagi anak dan suami, sebagaimana 

hal diatas, walaupun anak-anak tenaga kerja wanita di Desa 

Simpasai sudah terbiasa berada jauh dari orang tuanya, 

namun sebagai seorang anak mereka tetap merasa sedih, 

kesepian bahkan merasa kehilnggan sosok ibu, 

keterbiasaan mereka ditinggal merantau tidak semata-

mata membuat para anak-anak Tenaga Kerja Wanita 

(TKW)  merasa terbiasa, namun dibalik semua itu 

tersimpan keinginan untuk terus bersamaan dengan orang 

tua, bapak dan ibu seperti anak-anak yang lainnya tampa 

harus terpisah oleh jarak dalam waktu yang lama. 

Bermigrasinya seorang wanita (istri bagi suami) akan 

berdampak juga pada suami secara langsung, seorang 

suami akan berperan ganda sebagai seorang ayah sekaligus 

sebagai seorang ibu untuk anak anaknya. Hal ini yang 

terjadi pada keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa 

Simpasai. 

  Berdasarkan Data Dari DISNAKERTRANS tahun 

2015 bahwa di Desa Simpasai  ada Sembilan (9) suami yang 

harsu berada jauh dari istrinya serta ada banyak anak yang 

harus berada jauh dari ibunya, sehingga kebutuhan kasih 

sayang seorang ibu terhadap anak tidak terpenuhi 

begitupun kebutuhan seorang suami terhadap istrinya.  

Kebutuhan biologis tentunya tidak bisa ditukar dengan 

materi apapun itu karena ha ini menjadi kebutuhan dasar 

manusia. Langkah untuk mencegah hal ini terjadi tentunya 

kerjasama antara Pemerintah Kabupaten  Bima, 

Pemerintah Desa setempat dan juga kerja sama dari 

Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus masalah tenaga 

kerja dengan para calon tenaga kerja itu sendiri, bentuk 

kegiatannya tentunya yang berkaitan dengan ketahan 

keluarga, agar para calon tenaga kerja khususnya Tenaga 

Kerja Wanita sadar dan tidak memilih menjadi tenaga 

kerja ketika anak-anak mereka masih dalam masa 

pertumbuhan, karena itu akan berdampak pada psikologi 

seorang anak. 
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III.3.Tidak Maksimalnya Fungsi-Fungsi Keluarga. 

 Ketidakutuhan sebuah keluaraga dalam sebuah rumah 

tangga tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, ada 

faktor perceraian serta faktor merantau atau bekerja 

diluar daerah dan luar Negeri dalam waktu tertentu, 

ketidakutuhan ini tentunya membawa dampak yang buruk 

bagi anak-anak mereka, hal ini disebabkan karena tidak 

berjalan secara maksimal fungsi-fungsi keluarga, kehadiran 

seorang ayah tentunya akan membawa kenyamanan bagi 

seorang anak dan istri, karena suami adalah salah satu 

tenpat berteduh bagi keluarganya, suami memiliki peran 

yang sentral didalam sebuah keluarga, sedangkan 

kehilangan seoran istri/ibu juga membawa dampak yang 

yang tidak baik juga bagi keluarga, dimana seorang ibu 

adalah bagaikan sekolah bagi anak-anaknya, seorang ibu 

memiliki kasih sayang yang bisa membuat istri dan anak-

anaknya merasa nyaman, bahagia. Kelembutan seoranag 

ibu tentunya tidak bisa digantikan dengan materi, seorang 

anak juga memiliki peran tersendiri dalam sebuah keluarga, 

karena tidak ada satupun orang tua di dunia ini ingin 

berada jauh dari anak-anaknya walaupun dalam waktu yang 

tidak terlalu lama. 

 Terpisahnya anggota keluarga tentunya akan 

membawa perbedaan dalam sebuah keluarga, hal ini akan 

berdampak pada tidak maksimalnya fungsi-fungsi dalam 

sebuah keluarga, karena memang struktur dalam keluarga 

(ibu, bapak dan anak) memiliki fungsi dan perannya 

tersendiri, kehilangan sosok ibu dan bapak tentunya akan 

mengancam keberlangsungan hidup seorang anak, 

terlantar seakan menjadi salah satu dampak bagi anak–

anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya  dan 

kehilangan seorang anak juga berpotensi mengganggu 

keberlangsungan hidup bagi orang tuanya, karena salah 

satu tugas seorang anak adalah merawat orang tuanya. 

Tidak maksimalnya fungsi-fungsi keluarga tentunya 

dirasakan oleh semua anggota keluarga Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) yang bekerja di luar Negeri, hal inilah yang 

dialami oleh keluarga Tenaga Kerja Wanita yang ada di 

Desa Simpasai, sebagaimana hasil wawancara peneliti 

dengan beberapa keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa 

Simpasai. 

 Wawancara pertama dengan bapak Urip, suami dari 

ibu Miftahul yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di 

Hongkong sejak tahun 2013, pak Urip menuturkan. 

“Saya merasa kesepian setelah istri saya pergi, biasanya saya 

disiapkan makanan oleh istri, tapi karena istri saya sudah di 

negara orang saya sering melakukannya sendiri, mulai dari 

memasak, mencuci membersihkan rumah, terkadang kalau 

saya terlalu capek saya minta bantuan ke adik adik saya atau 

tetangga saya untuk membantu saya” 

(wawanacar,26/07/2016) 

Selanjutnya wawancara dengan anak dari salah satu tenaga 

kerja yang berstatus janda ibu Juriah yang bekerja di Arab 

Saudi atas nama Muhsinin. 

“Saya sama adik saya tinggal bersama kakek dan nenek, saya 

setiap hari membentu kakek dan nenek di sawah, saya kalau 

makan,tidur selalu di temanin nenek sama kakek, saya kangen 

sama ibu saya, saya sama adik saya biasanya tidur bersama 

ibu kini tidak lagi, bapak saya sudah jarang pulang katanya di 

bekerja”(wawancara, 26/07/2016). 

Hal yang sama juga di utarakan oleh salah satu anak 

dari ibu Siti Hawa atas nama Arfah yang kini duduk di kelas 

3 sekolah menengah pertama, Arfah mengatakan. 

“Dulu sebelum ibu bercerai sama bapak dan pergi ke Malaysia 

untuk bekerja, kami biasa bersama, ke sawah bersama, cari 

sayur bersama bahkan terkadang saya tidur bareng sama ibu, 

tapi sekarang saya tinggal sama bapak, ibu bercerai dan pergi 

ke Hongkong saya jadi sedih tidak ada lagi yang temanin saya 

untuk mencari sayur, saya juga tidak tau kapan ibu akan 

pulang”(wawancara,26/07/2016). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat 

disimpulkan bahwa salah satu dampak yang terjadi akibat 

bermigrasinya seorang wanita (Ibu dan Istri) ke luar 

Negeri sangat jelas dan bervariatif, tidak maksimalnya 

fungsi keluarga menjadi salah satunya, karena kehilangan 

seorang istri akan membawa dampak tersendiri bagi 

seorang suami, mau tidak mau seorang suami harus 

menggantikan peran seorang istri dalam hal mengurusi 

rumah tangganya, peran ganda adalah keharusan bagi para 

suami ketika ditinggal merantau oleh seorang istri, bahkan 

tidak jarang dari mereka (Suami) memilih untuk menikah 

lagi karena kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. 

Dampak bagi seorang anak tentunya juga sangat jelas, 

mereka akan kekurangan kasih sayang dari seorang ibu, 

karena biasanya seorang anak cenderung lebih dekat 

dengan seorang ibu daripada seorang bapak, akibat 

kurangnya kasih sayang dari orang tua inilah sehingga 

banyak anak yang tidak terurus dengan baik, bahkan ada 

yang nikah muda, menjadi pencuri dan lain sebagainya. 

Dampak lain dari bermigrasinya seorang Ibu bagi anak-

anaknya menjadi tenaga kerja diluar Negeri adalah 

berpindahnya fungsi asuh seorang anak, yang seharusnya 

seorang anak diasuh oleh orang tua kandung mereka 

(Ayah/Ibu) berpindah kepada kakek dan neneknya. 

Di Desa Simpasai berdasarkan data dari 

DISNAKERTRANS Kabupaten Bima tahun 2015 ada  34 

jumlah anak Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagian besar 

di asuh/tinggal bersama kakek dan neneknya, hal ini terjadi 

karena mereka ditinggal oleh orang tua mereka, sehingga 

kasih sayang orang tua kandung mereka tidak bisa mereka 

dapatkan secara maksimal, serta mereka harus di asuh 

oleh kakek dan nenek mereka padahal pola asuh yang 

utama adalah ada pada orang tua kandung mereka,hal ini 

tentunya dampak dari tidak maksimalnya fungsi-fungsi 

dalam keluarga (ayah/ibu/anak). Terlaksananya fungsi-

fungsi keluarga menjadi sangat penting untuk 

pembentukkan karakter dalam sebuah keluarga serta 

didalam perkembangan sebuah keluarga, apabila salah satu 

fungsi keluarga tidak berjalan maka itu akan berdampak 

pada perkembangan sebuah keluarga 

 

III.4. Kesejahteraan Keluarga Terancam. 

Bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar 

Negeri tentunya pilihan yang sangat sulit bagi para wanita, 

karena mereka akan meningglkan ibu,bapak, suami, anak 

serta kerabat mereka dalam waktu yang lama, akan tetapi 

untuk memperbaiki ekonomi serta mensejahterakan 

keluarga menjadi alasan yang melegitimasi mereka untuk 

mengambil pilihan itu. Ada banyak resiko yang akan 

mereka hadapi sebagai Tenaga Kerja Wanita, seperti 
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perilaku yang kasar dari majikan, gaji yang tidak dibayarkan 

oleh majikan, jadi korban perdagangan manusia bahkan 

menjadi korban kekejaman majikan. Terkait dengan 

kesejahteraan sendiri, di Desa Simpasai sendiri secara 

keseluruhan warganya beda pada level menengah, tidak 

ada yang terlalu miskin, termaksud para warga yang 

menjadi tenaga kerja di luar Negeri, hal ini berdasarkan 

wawancara peneliti dengan bapak Camat Monta, bapak 

Zahrin H. Abubakar, beliau mengatakan bahwa. 

“Di Kecamatan Monta secara keseluruhan warga kami tidak 

terlalu banyak yang berada dalam garis kemiskinan, karena 

mayoritas warga kami adalah petani, dalam satu tahun kami 

bisa panen tiga sampai empat kali karena warga kami hampir 

semua  bersawah dan berladang, termaksud di Desa Simpasai. 

(wawancara, 27/07/2016). 

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Ali Rahmat 

Ikbal S.Sos, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Monta 

beliau menuturkan. 

“Secara umum di Kecamatan Monta ini sebenarnya jarang 

orang yang miskin, banyak potensi lahan basah dan kering di 

Kecamatan Monta ini, sama juga seperti di Simpasai, ada 

beberapa yang bekerja di luar Negeri itu bukan karena 

mereka miskin, akan tetapi karena mereka terhasut oleh 

saudara mreka yang pernah bekerja di luar Negeri dengan 

mendapatkan gaji yang tinggi. (wawancara, 3/08/2016). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat 

disimpulkan bahwa, sebenarnya secara ekonomi 

kehidupan para Tenaga Kerja Wanita (TKW) beserta 

keluarganya stabil bahkan mereka bisa membeli tanah dan 

membangun rumah dari hasil bekerja di luar Negeri, 

namun disisi lain kehidupan para Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) cenderung konsumtif ketika mereka sudah pulang 

kampung, dan setelah uangnya menipis atau habis maka 

mereka akan kembali menjadi pekerja di luar Negeri, 

alasan yang lain juga menjadi faktor pendorong bagi para 

wanita untuk bekerja di luar Negeri, karena ajakan sahabat 

atau kerabatnya yang sudah lebih dahulu pergi juga menjadi 

faktor yang memotivasi. 

Secara keseluruhan tentunya ada banyak dampak yang 

terjadi secara langsung dan tidak langsung yang akan di 

alami oleh keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa 

Simpasai,oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bima 

harus hadir dalam sebuah program yang nyata yang 

berdampak langsung terhadap kelurga Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) di Desa Simpasai secara khusus dan di 

Kabupaten Bima secara umum. 

 

III.5.Aspek Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima 

Masalah ketenagakerjaan sebenarnya menjadi fokus 

tersendiri Pemerintah Kabupaten Bima karena Pemerintah 

Kabupaten Bima sudah menyadari bahwa kualitas tenaga 

kerja pada berbagai aspek ketenagakerjaan masih rendah 

sebagaimana yang tertuang pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Kabupaten Bima (RPJPD 2006-2025) 

halaman Sembilan (9) Aspek Sosial Budaya. Dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten 

Bima terdapat agenda Pemerintah Kabupaten Bima untuk 

mewujudkan masyarakat sejaratera dan mandiri salah satu 

fokusnya adalah pembangunan ketenagakerjaan. 

Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan antara lain untuk 

menanggulangi tingginya tenaga kerja/masyarakat yang 

menganggur, rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga 

kerja, serta belum memadainya perlindungan terhadap 

termaksud tenaga kerja luar Negeri. 

Di kabupaten bima sendiri berdasarkan hasil 

wawancara Untuk aspek Tenaga Kerja Wanita sendiri, di 

Kabupaten Bima tidak ada kebijakan khusus untuk Tenaga 

Kerja Wanita (TKW) yang ada hanya kegiatan/ program 

rutin yang dilakukan setiap tahun dari instansi tentunya 

dalam hal ini Program Peningkatan Kopetensi Tenaga 

Kerja dan Produktivitas (PKTKP) yang disusun dan 

dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Kabupaten Bima, program ini berlaku secara 

umum bagi para pencari kerja, sebagaimana hasil 

wawancara peneliti dengan kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi bapak Drs.H.Ishaka pada tanggal 20 juli di 

kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beliau 

mengatakan. 

“Di Kabupaten Bima belum ada program khusus untuk tenaga 

kerja wanita dan juga keluarganya, yang ada hanyalah 

program pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja dan 

itu berlaku secara umum siapapun boleh mengikuti program 

ini. Untuk tahun selanjutnya kami memang lagi mengusulkan 

program khusus untuk tenaga kerja asal Kabupaten Bima laki 

laki dan perempuan baik yang bekerja didalam Negeri 

maupun yang bekerja di luar Negeri agar ada program khusus 

untuk mereka” (wawancara,19/07/2016). 

Hasil wawancara di atas juga diperkuat dengan hasil 

wawancara peneliti dengan ibu Bupati Kabupaten Bima, 

Indah Damayanti Putri (IDP) di Pandopo Bupati Bima pada 

tanggal 2 Agustus, ibu Bupati mengatakan. 

“Memang selama ini belum ada program khusus terkait 

dengan tenaga kerja yang bekerja di luar Negeri, tapi insya 

allah tahun depan kita akan melakukan pendataan secara 

rutin dan baik untuk menentukan program khusus untuk 

mereka, insya allah kami akan mengangarkan dana untuk 

program mereka kedepannya”(wawancara,13/08/2016) 

Hasil wawancara di atas juga diperkuat juga hasil 

wawancara peneliti dengan salah seorang Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) di aula kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Bima atas nama ibu Rosdiana 

yang saat itu mengikuti kegiatan bimbingan sebelum 

berangkat bekerja di luar Negeri, ibu Rosdiana 

mengatakan bahwa. 

“Dari Pemerintah tidak ada program khusus yang kami 

terima, kami hanya di berikan bimbingan sebelum berangkat 

bekerja saja, semacam yang saya ikuti sekarang 

ini”(wawancara,19/07/2016). 

Dari hasil beberapa wawancara di atas, dapat 

disimpulkan bahwa di Kabupaten Bima belum ada program 

yang secara khusus diperuntukan bagi Tenaga Kerja 

Wanita (TKW), seperti program tentang ketahanan 

keluarga dan lain lain, akan tetapi berdasarkan keterangan 

dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ibu 

Bupati Bima, bahwa tahun 2017 Pemerintah Kabupaten 

Bima akan menganggarkan secara khusus untuk program-

program yang berkaitan dengan tenaga kerja asal 

Kabupaten Bima baik laki-lak maupun perempuan. 

Program Pemerintah Kabupaten Bima selama ini 

hanya stagnan pada pelatihan bagi pencari kerja secara 
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umum, akan tetapi setelah para pekerja yang bekerja diluar 

Negeri pulang tidak ada bentuk follow up dari Pemerintah 

Kabupaten  Bima, seharusnya Pemerintah Kabupaten  

Bima bisa memberdayakan mereka agar tidak kembali lagi 

bekerja ke luar Negeri dengan meningglkan anak, 

suami/istri bahkan keluarga mereka. Oleh karena itu 

Pemerintah Kabupaten Bima harus menyusun program-

program yang pro terhadap tenaga kerja secara 

keseluruhan, harus ada program pemberdayaan baik 

sebelum atau sesudah mereka bekerja hal ini tentunya 

menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bima. 

 

IV.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada 

bab sebelumnya, maka dapat peneliti mengambil beberapa 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Dengan bermigrasinya seorang wanita bekerja sebagai 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar Negeri akan 

mengancam keutuhan sebuah keluarga, sebagaimana 

hasil temuan peneliti bahwa ada beberapa Tenaga 

Kerja Wanita yang harus menerima kenyataan 

diduakan bahkan di ceraikan oleh suaminya, bahkan 

anak-anak yang mereka tinggalkan cenderung tidak 

terurus dengan baik. 

2. Salah satu konsekuensi logis bagi keluarga yang 

ditinggalkan bekerja diluar Negeri oleh seorang ibu 

bagi anak dan seorang istri bagi seorang suami adalah, 

kehilangan kasih sayang secara langsung yang biasa 

mereka dapatkan, bagi seoran anak tentunya menjadi 

sebuah dilema, disatu sisi seorang ibu pergi bekerja 

untuk membantu ekonomi keluarga dan disisi lain 

seorang anak juga harus berada jauh dari seorang ibu 

dengan kata lain bahwa kasih sayang seorang ibu akan 

hilang. Sedangan bagi seorang suami dengan berada 

jauh dari istri mengharuskannya untuk berperan 

ganda sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang 

ibu serta kebutuhan biologisnya tidak bisa terpenuhi 

selama ditinggalkan oleh istri. 

3. Secara umum fungsi keluarga adalah memberikan 

kasih dan sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan 

kepada anggota keluarga sehingga memungkinkan 

mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

kebutuhannya, dan memungkinkan keluarga akan 

tetap utuh dan harmonis. Akan tetapi ketika salah satu 

orang tua sebagai tumpuan dalam keluarga tidak 

berada dalam satu atap rumah maka funsi fungsi 

keluarga itu tidak akan maksimal. Hal ini juga 

berpotensi terjadi pada struktur keluarga Tenaga 

Kerja Wanita (TKW), Di Kabupaten Bima tidak ada 

kebijak yang secara khusus untuk Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) ataupun untuk keluargannya, 

termaksud dalam akses pendidikan bagi anak-anak 

mereka, akan tetapi ada program wajib belajar 

Sembilan tahun dari Pemerintah yang berlaku secara 

umum, dan hal ini tentunya mengakomodir juga bagi 

anak-anak para Tenaga Kerja Wanita. 
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