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RINGKASAN 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kelembagaan pengelolaan eks-
migran perempuan pedesaan. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan 
paradigma post-positivistik – pendekatan mixed method. Lokasi penelitian di Desa 
Panyingkiran, Karawang dan Desa Ciherang, Purwakarta, dengan waktu penelitian 
selama 7 bulan (April – Oktober 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: eks-
migran perempuan pedesaan memiliki keahlian (hard dan soft skill) yang diperoleh 
dari negara tempat mereka bekerja, hanya saja kelembagaan yang mengelola eks-
migran tersebut belum tercipta. Di sini, perlu adanya model kelembagaan 
pengelolaan eks-migran. “Kampung Migran Berdaya (KMB)” hadir untuk menjawab 
peluang dan potensi tersebut. Sebagai model kelembagaan pengelolaan eks-
migran, KMB berupaya mengoptimalisasikan potensi dan keahlian eks-migran, 
penguatan kapasitas kelembagaan eks-migran, mendorong terciptanya 
kewirausahaan baru berbasis migran, dan mediating cross economy (ekonomi 
penengah) yang bercirikan Negara Tempat Bekerja dan Negera Asal. Dengan kata 
lain KMB merupakan wadah kelembagaan untuk menciptakan eks-migran yang 
berdaya, yang berujung pada terciptanya kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa Barat. 
 
 

Kata kunci: kampung migran berdaya, model kelembagaan, pengelolaan, eks-
migran perempuan internasional, pedesaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lebih dari separuh penduduk miskin di negara berkembang adalah 

perempuan. Fenomena lebih miskinnya perempuan dibanding laki-laki 

menguatkan terjadinya feminisasi kemiskinan – kemiskinan memiliki wajah 

perempuan (Wulan, 2010). Realitas ini, pada gilirannya mendorong 

perempuan pedesaan untuk melakukan migrasi internasional. Tujuannya 

ialah untuk “survival strategy” dan meningkatkan kesejahteraan hidup 

keluarga (Ellis, 1988; dan Dharmawan, 2008). Dari setting historis ini 

migrasi internasional perempuan pedesaan menjadi pilihan alternatif yang 

semakin massif.  

Fakta massifnya migrasi internasional yang dilakukan oleh 

perempuan pedesaan dapat dilihat dari jumlah yang mencapai 231.627 

jiwa (ESCAP, 2007). Saudi Arabia dan Malaysia adalah Negara tujuan 

paling banyak dari para migran perempuan tersebut, termasuk migran 

perempuan asal Jawa Barat. Kenyataan ini tentunya mengindikasikan 

bahwa migrasi memiliki hubungan simetris dan keterlekatan 

(embeddedness) dengan rasionalitas ekonomi perempuan pedesaan. 

Motif untuk lebih sejahtera seperti disinggung dimuka menjadi driving 

force yang menggerakkan mereka untuk bekerja keluar negeri. Hasilnya 

tak sedikit dari mereka yang menuai sukses, begitupun sebaliknya.  
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Dari kerja-kerja yang dilakukan diperoleh capital dan remiten sosial. 

Di samping remiten ekonomi. Hanya saja bagi para eks-migran Jawa 

Barat pemanfaatan remiten sosial ini belum optimal dan dijadikan sarana 

untuk memberdayakan, meningkatkan soft skill kewirausahaan-ekonomi 

kreatif dan juga menjadi wadah gerakan, organisasi atau kelembagaan 

migran. Padahal ketika seseorang melakukan migrasi, orang tersebut juga 

memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, pengetahuan, 

etos kerja, dan perubahan cara pandang dalam melihat hidup. Untuk itu, 

pemberdayaan dan peningkatan soft skill kewirausahaan bagi para eks-

migran perempuan, khususnya di Jawa Barat sangat diperlukan.  

Dalam logika sosiologis keberdayaan ini memiliki signifikansi 

kepada posisi dan status sosial yang akan disandangnya. Bagi seorang 

migran perempuan keberdayaan akan menunjukkan posisi tawarnya di 

Negara tujuan meraka bekerja. Sementara itu, bagi eks-migran 

keberdayaan dan soft skill kewiraausahaan yang dimiliki menjadi ruang 

sosial untuk menciptakan ekonomi alternatif. Ekonomi yang dapat 

menopang dan menjadi daya dukung pembangunan di pedesaan.  

  Proses sosial untuk mencapai keberdayaan ekonomi eks migran 

pedesaan tersebut, salah satunya adalah melalui model kelembagaan. 

Hal ini penting untuk menuju pembangunan sosial ekonomi di pedesaan. 

Terlebih pada konteks kekinian, di mana semangat pembangunan 

bertumpu pada logika partisipatif, membuka celah untuk mengaktifkan 

sebesar-besarnya kekuatan lokal untuk menghidupkan roda ekonominya.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

yang dapat dijadikan titik fokus utama dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana kondisi sosial dan potensi sosio-ekonomi yang dimiliki 

eks-migran perempuan pedesaan di Jawa Barat? 

2. Bagaimana pembentukan struktur jaringan sosial dan jaringan kerja 

di antara eks-migran perempuan pedesaan di Jawa Barat?  

3. Bagaimana proses terciptanya kelembagaan komunitas eks-migran 

pedesaan? Seperti apakah model kelembagaan eks-migran yang 

dicipta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk:  

1. Mengkaji kondisi sosial dan potensi sosio-ekonomi yang dimiliki 

eks-migran perempuan pedesaan di Jawa Barat. 

2. Mengkaji pembentukan struktur jaringan sosial dan jaringan kerja di 

antara eks-migran perempuan pedesaan di Jawa Barat.  

3. Mengkaji proses terciptanya kelembagaan komunitas eks-migran 

pedesaan danmodel kelembagaan eks-migran yang dicipta. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini kegunaan utama yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, terutama migran dan eks-
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migran perempuan dalam hal peningkatan keberdayaannya melalui 

penguatan kelembagaan migran. Selain itu, bagi pihak -pihak terkait 

(Kemenakertran, migrant care, PJTKI/BNP2TKI dan Perguruan Tinggi), 

penelitian ini diharapkan sebagai upaya mengetahui potensi sosial 

ekonomi eks-migran perempuan di pedesaan yang pada gilirannya dapat 

digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan nasional.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Kelembagaan 

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, 

antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi 

maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu 

ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa 

kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan 

kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan 

banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. 

Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada 

aturan main (the rules) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk 

kepentingan bersama atau umum (public). Ilmu psikologi melihat 

kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (behaviour). Ilmu hukum 

menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan 

penegakan hukum serta instrumen dan proses legitimasinya. Pendekatan 

ilmu biologi, ekologi atau lingkungan melihat institusi dari sudut analisis 

system lingkungan (ecosystem) atau sistem produksi dengan 

menekankan struktur dan fungsi system produksi atau system lingkungan 

kemudian dapat dianalisis keluaran serta kinerja dari sistem tersebut 

dalam beberapa karakteristik atau kinerja (system performance atau 

system properties) seperti produktivitas, stabilitas, sustainabilitas, 

penyebaran dan kemerataanya. 
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Ilmu ekonomi yang berkembang dalam cabang barunya ilmu 

ekonomi institusi baru (neo institutional economics) melihat kelembagaan 

dari sudut biaya transaksi (transaction costs) dan tindakan kolektif 

(collective action). Di dalam analisis biaya transaksi termasuk analisis 

tentang kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam atau faktor 

produksi (property rights), ketidakseimbangan akses dan penguasaan 

informasi (information asymmetry) serta tingkah laku opportunistik 

(opportunistic behaviour). Ilmu ekonomi institusi baru ini sering pula 

disebut sebagai ilmu ekonomi biaya transaksi (transaction costs 

economics) sedangkan yang lain menyebutkannya sebagai paradigma 

informasi yang tidak sempurna (imperfect information paradigm). 

Ada berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan oleh ahli dari 

berbagai bidang. Lembaga adalah:  

..... aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang 
menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan 
harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu 
dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Hayami, 
1984). 

..... aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para 
anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling 
mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institutional 
arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk 
pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, 
menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional 
serta mengatur hubungan kewenangan organisasi (Ostrom, 1998). 

.... suatu himpunan atau tatanan norma–norma dan tingkah laku yang 
bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang 
akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma prilaku, nilai 
budaya dan adat istiadat (Uphoff, 1986). 

..... sekumpulan batasan atau faktor pengendali yang mengatur hubungan 
perilaku antar anggota atau antar kelompok. Dengan definisi ini kebanyakan 
organisasi umumnya adalah institusi karena organisasi umumnya mempunyai 
aturan yang mengatur hubungan antar anggota maupuna dengan orang lain di 
luar organisasi itu (Nabli dan Nugent, 1989). 

..... aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi 
oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal 
atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. North 
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membedakan antara institusi dari organisasi dan mengatakan bahwa institusi 
adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya (North, 2005). 

..... mencakup penataan institusi (institutional arrangement) untuk 
memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu penataan 
hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini apakah 
dapat bekerjasama dan atau berkompetisi. Dalam pendekatan ini organisasi 
adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau pelaku ekonomi di mana ada 
kontrak atau transaski yang dilakukan dan tujuan utama kontrak adalah 
mengurangi biaya transaksi (Williamson, 1985). 

 

Dari berbagai definisi di atas, umumnya definisi lembaga mencakup 

konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus 

menerus atau berulang. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan bahwa 

perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur 

perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus 

berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka 

tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada 

pengertian mengapa orang berprilaku atau bertindak sesuai dengan atau 

bertentangan dengan peraturan yang ada. 

Merangkum dari berbagai pengertian yang dikemukakan 

sebelumnya, maka yang dimaksud kelembagaan dalam penelitian ini 

adalah: ”suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat 

atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk 

hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam 

suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas 

dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal 

untuk pengendalian prilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan 

mencapai tujuan bersama.” 
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Kinerja Kelembagaan 

Kinerja kelembagaan didefinisikan sebagai kemampuan suatu 

kelembagaan untuk menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara 

efisien dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuannya dan 

relevan dengan kebutuhan pengguna (Peterson, 2003). Ada dua hal untuk 

menilai kinerja kelembagaan yaitu produknya sendiri berupa jasa atau 

material, dan faktor manajemen yang membuat produk tersebut bisa 

dihasilkan. Satu cara yang lebih sederhana telah dikembangkan untuk 

memahami kinerja internal dan (sedikit) eksternal suatu kelembagaan, 

melalui ukuran-ukuran dalam ilmu manajemen. Ada empat dimensi untuk 

mempelajari suatu kelembagaan (institutional assessment), yaitu (Mackay 

et al., 1998): 

Satu, kondisi lingkungan eksternal (the external environment). 

Lingkungan sosial di mana suatu kelembagaan hidup merupakan faktor 

pengaruh yang dapat menjadi pendorong dan sekaligus pembatas 

seberapa jauh sesuatu kelembagaan dapat beroperasi. Lingkungan 

dimaksud berupa kondisi politik dan pemerintahan (administrative and 

external policies environment), sosiolkultural (sociocultural environment), 

teknologi (technological environment), kondisi perekonomian (economic 

enviroenment), berbagai kelompok kepentingan (stakeholders), 

infrastuktur, serta kebijakan terhadap pengelolaan sumberdaya alam 

(policy natural resources environment). Seluruh komponen lingkungan 

tersebut perlu dipelajari dan dapat dianalisis bentuk pengaruhnya 

terhadap kelembagaan yang dipelajari. Sebagian memiliki pengaruh yang 
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lebih kuat dan langsung, sebagian tidak. Implikasi kebijakan yang disusun 

dapat dialamatkan kepada lingkungan tersebut, jika disimpulkan telah 

menjadi faktor penghambat terhadap operasioal suatu kelembagaan. 

Kedua, motivasi kelembagaan (institutional motivation). 

Kelembagaan dipandang sebagai suatu unit kajian yang memiliki jiwanya 

sendiri. terdapat empat aspek yang bisa dipelajari untuk mengetahui 

motivasi kelembagaan, yaitu sejarah kelembagaan (institutional history), 

misi yang diembannya, kultur yang menjadi pegangan dalam bersikap dan 

berperilaku anggotanya, serta pola penghargaan yang dianut (incentive 

schemes). Suatu fakta sosial adalah fakta historik. Sejarah perjalanan 

kelembagaan merupakan pintu masuk yang baik untuk mengenali secara 

cepat aspek-aspek kelembagaan yang lain. 

Tiga, kapasitas kelembagaan (institutional capacity). Pada bagian 

ini dipelajari bagaimana kemampuan kelembagaan untuk mencapai 

tujuan-tujuannya sendiri. Kemampuan tersebut diukur dari lima aspek, 

yaitu: strategi kepemimpinan yang dipakai (strategic leadership), 

perencanaan program (program planning), manajemen dan 

pelaksanaannya (management and execution), alokasi sumberdaya yang 

dimiliki (resource allocation), dan hubungan dengan pihak luar yaitu 

terhadap clients, partners, government policymakers, dan external donors. 

Empat, kinerja kelembagaan (institutional performance). Terdapat 

tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu keefektifan kelembagaan 

dalam mencapai tujuan-tujuannya, efisiensi penggunaan sumber daya, 

dan keberlanjutan kelembagaan berinteraksi dengan para kelompok 
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kepentingan di luarnya. Terkesan di sini bahwa kalkulasi secara ekonomi 

merupakan prinsip yang menjadi latar belakangnya. Untuk mengukur 

keefektifan dan efisiensi misalnya dapat digunakan analisis kuantitatif 

sederhana misalnya dengan membuat rasio antara perolehan yang 

seharusnya dengan yang aktual tercapai, serta rasio biaya dengan 

produktivitas. 

 

Penguatan Kapasitas Kelembagaan 

Penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu pendekatan 

pembangunan, di mana semua orang (pihak) memiliki hak yang sama 

terhadap sumberdaya, dan menjadi perencana pembangunan bagi diri 

mereka. Menurut Eade dalam Tony (2006), pengembangan kapasitas 

kelembagaan terfokus pada lima isu pokok sebagai berikut: 

a. Penguatan kapasitas kelembagaan sering digunakan secara 

sederhana untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif 

mengimplementasikan proyek pembangunan.Kelembagaan 

merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Penguatan kapasitas kelembagaan dapat juga menunjuk pada upaya 

yang mendukung organisasi untuk menjadi katalis dialog dan atau 

memberikan kontribusi dalam mencapai alternatif pembangunan. 

Pandangan ini menekankan peran mendemokratisasikan organisasi 

pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat dalam masyarakat 

madani. 
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c. Jika penguatan kapasitas kelembagaan adalah suatu cara untuk 

mencapai tujuan, kemudian tujuan yang dimaksudkan oleh lembaga-

lembaga yang ikut serta, maka harus dinyatakan secara eksplisit 

agar dapat membandingkan berbagai pilhan atau mengevaluasi 

kemajuannya. Fokusnya adalah mengembangkan hubungan antara 

struktur, proses dan kegiatan organisasi yang menerima dukungan 

dan kualitas dan jumlah dari hasilnya dan efeknya. Kriteria efektivitas 

terkonsentrasi pada dampaknya di tingkat lokal. 

d. Jika penguatan kapasitas kelembagaan merupakan tujuan akhir 

(misalnya memperkuat kualitas suatu pengambilan keputusan), 

maka pilihan tersebut membutuhkan tujuan yang jelas dan analisis 

kontekstual terhadap unsur-unsur kelembagaan. Fokusnya adalah 

misi organisasi yang berimbang, dan keterkaitan dengan lingkungan 

eksternal, struktur dan dan aktivitasnya. Kriteria efektivitasnya akan 

berhubungan dengan faktor luar dimana misi itu dirasakan tepat, 

masuk akal dan terpenuhi. 

e. Jika penguatan kapasitas kelembagaan adalah suatu proses 

penyesuaian untuk merubah dan proses penegasan terhadap 

sumberdaya untuk mengatasi tantangan maupun keinginan untuk 

aksi keberlanjutan. Fokusnya adalah membantu mitra kerja untuk 

menjadi lebih mandiri dalam hubungan jangka panjang. 

Menurut Sumpeno (2002), penguatan kapasitas adalah suatu 

proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan 

sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 
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efektif dan efeisien. Penguatan kapasitas adalah perubahan perilaku 

untuk :  

a. meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap; 

b. meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan 

manajemen, finansial dan kultur;  

c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, 

keswadayaan dan mengantisipasi perubahan. 

Menurut Sumpeno (2002), hasil yang diharapkan dengan adanya 

penguatan kapasitas adalah :  

a. penguatan individu, organisasi dan masyarakat; 

b. terbentuknya model pengembangan kapasitas dan program;  

c. terbangunnya sinergisitas pelaku dan kelembagaan. 

Mengacu pendapat tersebut di atas, terdapat dua fokus dalam 

penguatan kapasitas, yaitu:  

a. perubahan perilaku,  

b. strategi dalam penguatan kelembagaan untuk mengatasi masalah 

dan pemenuhan kebutuhan masyrakat. 

Dengan adanya strategi penguatan kapasitas kelembagaan 

diharapkan pemberdayaan masyarakat secara institusional maupun 

secara individu dapat terwujud. 

Pengembangan kapasitas masyarakat menurut Maskun (1999) 

merupakan suatu pendekatan pembangunan yang berbasis pada 

kekuatankekuatan dari bawah secara nyata. Kekuatan-kekuatan itu 
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adalah kekuatan sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi dan 

sumberdaya manusia sehingga menjadi suatu local capacity. Kapasitas 

lokal yang dimaksud adalah kapasitas pemerintah daerah, kapasitas 

kelembagaan swasta dan kapasitas masyarakat desa terutama dalam 

bentuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam menghadapi 

tangtangan pengembangan potensi alam dan ekonomi 

setempat.Organisasi-organisasi lokal diberi kebebasan untuk menentukan 

kebutuhan organisasinya dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks 

seperti itu otonomi dan pembangunan masyarakat oleh masyarakat 

adalah suatu konsep yang sejalan. Karena itu kebutuhan penting di sini 

adalah bagaimana mengembangkan kapasitas masyarakat, yang 

mencakup kapasitas institusi dan kapasitas sumberdaya manusia. Dalam 

konteks seperti itu pemerintah memiliki fungsi menciptakan strategi 

kebijakan sebagai landasan bagi organisasi local untuk mengembangkan 

kreativitasnya. Dalam pengertian lain pemerintah pusat mengemban 

fungsi steering (mengarahkan), sedangkan “lokal” mengemban fungsi 

rowing (menjalankan). Analog dengan pengertian bahwa pemerintah 

daerah mengambil kebijakan strategis di daerah agar masyarakat mampu 

mengemban kapasitas nya sendiri. 

Di dalam penguatan kapasitas kelembagaan, kerjasama antar 

pihak menjadi sangat penting, dalam hal ini kerjasama pemerintah, swasta 

dan Non Goverment Organization (Lembaga Pengembangan Masyarakat) 

serta masyarakat itu sendiri. 
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Hubungan Antara Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dengan 
Modal Sosial 

Penguatan kelembagaan agar dapat berkembang serta mampu 

menggerakkan sumber daya masyarakat, maka penguatan kapasitas 

kelembagaan harus berbasis komunitas, dalam artian penguatan 

kelembagaan direncanakan dan dilaksanakan oleh komunitas secara 

partisipatif untuk 

kepentingan komunitas. Oleh karena itu di dalam proses penguatan 

kapasitas kelembagaan memanfaatkan faktor modal sosial yang ada di 

masyarakat. Dalam pengembangan modal sosial dan komunitas terdapat 

tujuh pendekatan yang khas dan untuk setiap komunitas dan modal sosial, 

yaitu :  

a. kepemimpinan komunitas (community leader);  

b. dana komunitas (community funds);  

c. sumber daya material (community material);   

d. pengetahuan komunitas (community knowledge);  

e. teknologi komunitas (community technology);  

f. proses-proses pengambilan keputusan oleh komunitas (community 

decision making); dan 

g. organisasi komunitas (community organization), (Tony et al, 2006). 

 

Konsep dana tidak saja mencakup uang sebagai alat tukar yang 

umum dipakai sebagai alat tukar sekarang, tetapi juga meliputi hubungan 

yang mereka jalin (Rachman, dalam Tonny, 2006). Secara umum modal 

sosial didefinisikan sebagai informasi, kepercayaan dan norma-norma 
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timbal balik yang melihat dalam suatu sistem jaringan sosial (Wool Cock 

seperti dikutip Tonny, 2006). Hal tersebut sejalan dengan Fukuyama 

(2002) dalam Tonny (2006) yang menyatakan bahwa Social capital (modal 

sosial) adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam 

sebuah masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa 

dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling 

mendasar, demikian juga kelompok-kelompok masyarakat yang paling 

besar, negara, dan dalam seluruh kelompok lain yang ada diantaranya. 

Komunitas-komunitas yang berdasarkan nilai-nilai etis bersama ini 

tidak memerlukan kontrak ekstentif dengan segenap pasal-pasal hukum 

yang mengatur hubungan-hubungan mereka, karena konsensus moral 

sebelumnya cukup memberikan kepada anggota kelompok itu basis untuk 

terwujudnya sikap saling percaya. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan 

berbasis komunitas dilakukan dengan memperhatikan faktor modal sosial 

yang ada di masyarakat. Modal sosial (social capital) secara sederhana 

bisa didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma 

informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok 

yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Jika para 

anggota kelompok itu mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain 

akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling 

mempercayai, kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya 

kelompok atau organisasi lebih efisien (Fukuyama, (2002) dalam Tonny 

(2006). 
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Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan, prinsip-

prinsip pengembangan masyarakat yang menjadi acuan, landasan dan 

penerapan dalam seluruh proses kegiatan. Prinsip-prinsip tersebut harus 

dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan serta dilestarikan oleh semua 

pelaku dan stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan. Prinsip-prinsip 

yang diperlukan adalah sebagai 

berikut : 

a. Demokrasi. Dalam setiap proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut kepentingan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya, terutama kepentingan masyarakat golongan bawah, 

maka mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif 

dan demokratis. Anggota dan/ atau masyarakat didorong agar mampu 

membangun dan memperkuat kelembagaan dengan representasi, 

yang akseptabel, insklusif, transparan, demokrasi dan akuntabel. 

b. Partisipasi. Dalam tiap langkah kegiatan pengembangan masyarakat 

harus dilakukan secara partisipatif sehingga mampu membangun rasa 

kebersamaan melalui proses belajar dan bekerja bersama. Partisipasi 

dibangun dengan menekan proses pengambilan keputusan oleh 

warga, mulai dari tataran ide/ gagasan, perencanaan, 

pengorganisasian, pemupukan sumber daya, pelaksanaan hingga 

evaluasi dan pemeliharaan. Partisipasi juga berarti upaya melibatkan 

segenap komponen masyarakat, khususnya kelompok masyarakat 

yang rentan (Vulnerable groups) yang selama ini tidak memiliki 

peluang/ akses dalam program pengembangan masyarakat. 
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c. Transparansi dan Akuntabilitas. Dalam proses manajemen proyek 

maupun manajemen kelembagaan masyarakat harus menerapkan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat belajar 

dan “Melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat 

terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya. 

Transparan juga berarti terbuka untuk diketahui masyarakat sendiri 

dan pihak terkait lainnya, serta menyebarluaskan hasil pemeriksaan 

dan audit ke masyarakat, pemerintah, lembaga, donor, serta pihak-

pihak lainnya. Di dalam pengembangan masyarakat terdapat prinsip 

transparansi, yaitu keterbukaan terhadap pelaksanaan program 

dengan tujuan seluruh warga masyarakat dapat mengetahui 

keseluruhan tentang program pengembangan masyarakat sampai 

dengan pelaksanaan kegiatannya, sehingga masyarakat dapat 

berperan aktif dalam mengontrol kegiatan-kegiatan pengembangan 

masyarakat di desanya, baik program yang datang dari pemerintah 

maupun program yang tumbuh atas prakarsa masyarakat. 

d. Desentralisasi. Dalam rangka otonomi daerah, proses pengembalian 

keputusan yang langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan 

masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaatan 

atau diserahkan pada masyarakat sendiri, sehingga keputusan benar-

benar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Disamping prinsip-prinsip 

seperti diatas diperlukan nilai-nilai untuk menunjang pelaksanaan 

program-program pengembangan masyarakat antara lain : 

Dapat dipercaya. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan 



18 
 

kegiatan/program pengembangan masyarakat harus benar-benar dapat 

manjaga kepercayaan yang diberi masyarakat maupun pemerintah untuk 

menerapkan aturan main dengan baik dan benar. Dengan demikian, 

pemilihan pelaku-pelaku ditingkat masyarakat pun harus menghasilkan 

figur-figur yang benar-benar di percaya masyarakat sendiri, bukan semata 

mempertimbangkan status sosial, pengalaman serta jabatan. 

Ketulusan. Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

kegiatan benar-benar berlandaskan niat tulus dan ikhlas untuk turut 

memberikan kontribusi bagi pembenahan lingkungan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayahnya, kepentingan pribadi 

serta golongan atau kelompoknya. 

Kejujuran. Dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan 

dana serta pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan 

dengan jujur sehingga tidak dibenarkan adanya upaya-upaya untuk 

merekayasa, memanipulasi maupun menutup-nutupi sesuatu yang dapat 

merugikan masyarakat serta menyimpang dari visi, misi dan tujuan 

pengembangan masyarakat. 

Keadilan. Dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan 

pengembangan masyarakat harus menekankan rasa keadilan (Faimes), 

kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin. Keadilan dalam hal 

ini tidak berarti sekedar pemerataan. 

Kesetaraan. Dalam pelibatan masyarakat pada pelaksanaan dan 

pemanfaatan tidak membeda-bedakan latar belakang, asal usul, agama, 

status, maupun jenis kelamin dan lain-lainnya. Semua pihak diberi 
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kesempatan yang sama untuk terlibat dan/ atau menerima manfaat, 

termasuk dalam proses pengambilan keputusan. 

Kebersamaan dalam keseragaman. Dalam melaksanakan kegiatan 

penanggulangan kemiskinan perlu dioptimalkan gerakan masyarakat, 

melalui kebersamaan dan kesatuan masyarakat, sehingga urusan 

pengelolaan hutan bersama masyarakat dan peningkatan taraf hidup 

benar-benar menjadi urusan semua warga masyarakat dari berbagai latar 

belakang suku, agama, mata pencaharian, budaya pendidikan dan 

sebagainya dan bukan hanya dari satu kelompok masyarakat atau pelaku 

sekelompok saja. 

 

B. Komunitas Migran Perempuan Pedesaan 

Menurut Ensiklopedi  Ilmu-Ilmu Sosial (2000: 146) komunitas sering 

disebut sebagai mikrokosmos dari suatu masyarakat. Tidak seperti 

kolektivitas, komunitas adalah sebuah sistem sosial yang berdiri sendiri, 

yang memiliki pranata atau subsistem-subsistem penting seperti 

pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan keluarga seperti 

lazimnya yang ditemukan pada masyrakat yang lebih luas. Larry Lyon, 

dalam bukunya “The Community in urban society” (1987: 4) membuat 

beberapa pertanyaan mengenai komunitas, antara lain: Apa yang 

didefinisikan sebagai komunitas? Bagaimana dan mengapa komunitas itu 

berubah? Bagaimana mengkonseptualisasikan dan mempelajari 

komunitas? Menurut Lyon, ada beberapa definisi komunitas yang berbeda 

antara yang satu dengan lainnya. Hal ini terjadi karena  pendefinisian dan 
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analisa tentang komunitas sering  tidak mempunyai batasan politik 

maupun organisasi formal.   

Mbikusita (1998 : 251-2) mendefinisikan komunitas sebagai sebuah 

masyarakat yang terdiri dari individu serta kelompok-kelompok sosial yang 

mempunyai hak-hak bersama, posesi, pekerjaan, serta interest yang 

sama. Lebih lanjut dikatakannya bahwa di dalam komunitas terdapat 

kesepakatan serta perasaan menjadi bagian dari komunitas serta 

perasaan nyaman bersama antar sesama anggota. Elemen dasar dari 

komunitas menurut Mbikusita (1998: 252) antara lain: afinitas, 

kesepakatan, asosiasi, rasa persaudaraan, saling membantu, serta 

identitas sosial.  

Sementara itu, terkait dengan migran perempuan pedesaan, dalam 

pasal 1 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

disebutkan bahwa,” Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Berdasarkan 

pasal 1 Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, “Tenaga Kerja 

Indonesia yang kemudian disebut dengan TKI adalah setiap warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam 

hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.  

Sedangkan menurut pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang 

Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri, “Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 



21 
 

adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang 

bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan Tenaga 

Kerja Wanita (TKW) atau migran perempuan adalah Tenaga Kerja Wanita 

Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah.  

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri, khususnya tenaga kerja 

perempuan dari Jawa Barat seperti Indramayu, Cirebon, Subang, 

Karawang, Cianjur, Sukabumi sudah terjadi sejak tahun 1980-an dan 

masih terus berlangsung sampai saat ini. Dalam konteks internasional, 

migrasi  merupakan fenomena yang telah lama terjadi. Pada tahun 1970, 

hanya terdapat 81,5 juta penduduk yang menjadi migran, tahun 1980 naik 

menjadi 99.8 juta, tahun 1990 mengalami kenaikan drastis menjadi 154 

juta, tahun 2000 menjadi 174.9 dan tahun 2005 lebih dari 200 juta 

penduduk dunia menjadi migrant (Koser, 2007). Untuk Indonesia, data 

resmi Dirjen TKLN, Depnakertrans tahun 2007 mencatat bahwa terdapat 

13.285.502 orang Tenaga Kerja Indonesia bekerja di luar negeri. 

Sebagian besar (76,8 %) merupakan tenaga kerja wanita (TKW) yang 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara-negara kawasan 

Timur Tengah terutama Arab Saudi (63 %), sisanya di negara-negara 

kawasan Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, 

Kore Selatan. 

Fenomena yang cukup menarik dalam migrasi internasional bahwa 
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telah terjadi pergeseran feminisasi1 tenaga kerja. Saat ini migrasi tenaga 

perempuan lebih tinggi dibanding tenaga kerja laki-laki. Gejala yang 

mengglobal ini dialami bukan hanya oleh negara Indonesia, tetapi terjadi 

di berbagai negara Asia lainnya seperti; Thailand, Filipina, Bangladesh, 

India, Sri Lanka yang mengirimkan lebih dari 70 % tenaga kerja 

perempuan dan bekerja di negara Asia-Pasifik.  

Krisis ekonomi di Indonesia yang diikuti rentetan krisis lainnya pada 

tahun 1997-1998 menjadi faktor penyebab bertambahnya jumlah 

perempuan yang bekerja ke luar negeri. Apabila pada periode 1995-1996 

terdapat 48 migran laki-laki dari setiap 100 migran perempuan, maka pada 

periode 1997-1998 terdapat rasio 20 laki-laki dari setiap 100 buruh migran 

perempuan (Hugo, 2000). Berbagai kabupaten/kota di Indonesia sudah 

sejak lama dikenal sebagai lantong-kantong pengirim migran perempuan, 

seperti Indramayu, Karawang, Cirebon, Cianjur di Jawa Barat, Wonosobo, 

Cilacap di Jawa Tengah, Ponorogo, dan beberapa kabupaten di Jawa 

Timur, Tulangbawang di Lampung, beberapa kabupaten di NTT dan NTB 

Mengenai karakteristik migran perempuan pedesaan, 

keberdaannya dipengaruhi oleh banyak faktor dan kompleks. Oleh karena 

itu, migrasi sebenarnya merupakan suatu proses memilih yang 

mempengaruhi individu dengan karakteristik-karakteristik ekonomi, sosial, 

pendidikan, dan demografis tertentu. Karakteristik para migran bisa 

dibedakan menjadi 3 katagori umum yaitu demografis, pendidikan, dan 

ekonomi. (1) Karakteristik demografis. Para migran di perkotaan negara-

                                                      
1 Proses feminisasi migrasi tersebut merupakan suatu proses global seiring dengan 

globalisasi ekonomi, dimana terjadi pergeseran perilaku dan kecenderungan migrasi, 
yakni semakin dominannya perempuan dalam proses migrasi internasional. 
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negara sedang berkembang pada umumnya berusia antara 15 – 24 tahun.  

Proporsi wanita juga tampaknya juga cenderung meningkat, karena 

semakin luasnya kesempatan-kesempatan mereka untuk bersekolah. (2) 

Karakteristik pendidikan. Tampaknya ada hubungan yang jelas antara 

tingkat pendidikan yang dicapai dan keinginan untuk berimigrasi. Orang 

yang pendidikan tinggi cenderung lebih banyak melakukan migrasi 

daripada yang berpendidikan rendah. (3) Karakteristik Ekonomi. 

Persentase migrasi yang terbanyak adalah kaum miskin, tidak memiliki 

tanah, tidak mempunyai keterampilan dan berasal dari daerah pedesaan 

(Alkhudri, 2010: 4-5). 

Temuan Zid (2010) di Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta 

Kabupaten Karawang dan Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan 

Kabupaten Purwakarta Jawa Barat diperoleh data bahwa sebagian besar 

eks migran di kedua desa tersebut memilih bekerja di negara-negara 

Timur Tengah, khususnya di Negara Arab Saudi. Mereka berasal dari 

lapisan bawah pedesaan yang tidak memiliki lahan pertanian, dengan 

demikian ada keinginan mereka untuk mengakumulasikan sebagian dari 

remiten yang diperoleh untuk membeli lahan (berupa tanah darat dan 

sawah). Temuan lain bahwa sebagian eks migran tidak memiliki kegiatan 

dan usaha produktif ketika mereka kembali ke kampung halamannya. 

 

C. Tinjauan Penelitian Sejenis 

No Nama 
Penulis 

Judul Penjelasan 

1 Nurul 
Hidayatul 
Fitriyani 

Relasi Kuasa 
Dalam 
Pengelolaan 

Remitan merupakan upah yang 
didapatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
yang bekerja di luar negeri dalam kurun 
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 Remitan TKI di 
Kecamatan 
Jambon 
Kabupaten 
Ponorogo 
(Studi Tentang 
Perubahan 
Pengelolaan 
Remitan Tki 
Ke Sektor 
Jasa Di 
Kecamatan 
Jambon 
Kabupaten 
Ponorogo)  
 

waktu tertentu.  Remitan TKI Kecamatan 
Jambon pada awalnya lebih dipergunakan 
ke dalam sektor konsumtif, namun pada 
saat ini remitan mengalami perubahan 
dengan dikelola ke dalam sektor produktif 
jasa seperti jasa fotocopy, salon kecantikan, 
wartel, laundry, selluler, servis jock dan lain-
lain. Perubahan tersebut tidak terlepas 
adanya reproduksi pengetahuan yang 
dilakukan oleh TKI selama bekerja di luar 
negeri, reproduksi pengetahuan yang 
dilakukan oleh TKI setelah pulang sedikit 
banyak dipengaruhi oleh beberapa 
apparatus dan kemudian menjalin relasi.   

Setiap perubahan yang dilakukan 
oleh TKI pada kondisi sebelumnya para 
apparatus telah memiliki wacana terhadap 
uang remitannya, bahkan dalam setiap 
kronologi dan pembabakan yang dilalui TKI 
memiliki wacana sendiri mulai dari sebelum 
menjadi TKI, saat menjadi TKI dan setelah 
pulang ke daerah. 

2 Nenet 
Natasudi
an Jaya 
dan I 
Gusti 
Made 
Subrata 
 

Model 
Kewirausahaa
n Pada 
Pemberdayaa
n Buruh 
Migran (TKI) di 
Lombok Barat-
NTB   
 

Pemberdayaan mantan TKI diarahkan 
pada pendidikan keterampilan yang sesuai 
dengan kemampuan dengan menggali 
potensi yang ada di daerah asal TKI seperti 
pertanian, perkebunan, beternak, usaha 
kelontong maupun usaha lain. 

1. Banyaknya TKI purna yang tidak mampu 
memanfaatkan hasil kerja di luar negeri 
berupa gaji/upah dan pengalaman teknis 
maupun jiwa berani menerima resiko, 
disebabkan kurangnya pembinaan teknis 
baik sebelum maupun setelah 
menyelesaikan kontrak kerja. 

2. Pemanfaatan remitansi memiliki dampak 
yang sangat signifikan, baik bagi 
peningkatan kesejahteraan  TKI dan 
keluarganya maupun bagi masyarakat 
melalui upaya-upaya perluasana 
kesempatan kerja. Karena itu, 
pembekalan pengetahuan tentang 
kewirausahaan menjadi penting bagi TKI 
dan keluarganya agar remitansi dapat 
dimanfaatkan untuk usaha-usaha 
produktif. 

3. Kebanyakan TKI purna memiliki potensi 
cukup tinggi untuk dapat diberdayakan 
melalui bimbingan teknis kewirausahaan 
yang dirancang sesuai dengan potensi 
berdasarkan hasil identifikasi. 

Dengan upaya menggabungkan para 
wirausaha yang diarahkan pada penguatan 
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asosiasi TKI purna. Kedua, kegiatan temu 
wicara dan ekspo TKI purna di Kabupaten 
Lombok Barat. Ketiga, kegiatan bimbingan 
dalam rangka rehabilitasi TKI purna 
bermasalah, yang dimaksudkan untuk 
memberikan bimbingan dalam rangka 
rehabilitasi dan pemulihan kondisi fisik, 
psikologis, dan psikososial terhadap TKI 
purna bermasalah, baik yang dibawa dari 
luar negeri maupun yang dialami setelah 
berada di daerah asal. Keempat, edukasi 
perbankan dalam rangka pengelolaan 
remitansi untuk kegiatan produktif dan 
bimbingan teknis. 

3 Adhita 
Azma 
Nurunniz
ar, Isna 
Fabriana
, 
Achmad 
Fauzan   
 

Career 
Opportunity 
Solusi 
Alternatif 
Pemberdayaa
n TKI Purna 
Berbasis 
Bimbingan 
Kemandirian 
 
 
 

Career opportunity pada dasarnya 
adalah kesempatan bekerja dan berkarir 
bagi para TKI purna. Konsep career 
opportunity dalam program TKI purna 
merupakan kemampuan - kemampuan yang 
sengaja dibentuk dan diarahkan agar para 
TKI purna ini memiliki kualitas hidup yang 
semakin baik. 

Urgensi dari program ini adalah 
memberdayakan TKI purna dengan 
memanfaatkan penghasilan yang 
dikumpulkan selama berada di luar negeri. 
Untuk mampu mengolah, mengalokasi 
sehingga menghasilkan penghasilan di 
negeri sendiri dibutuhkan pembinaan 
mengingat rata - rata TKI purna bekerja 
disektor informal. 

Untuk mencapai tujuan career 
opportunity maka akan dilaksanakan 
serangkaian kegiatan yang terbagi menjadi 
dua system yakni pra keberangakatan TKI 
dan sesusai TKI kembali. Dalam pra 
keberangkatan para TKI akan diberi 
pembekalan materi kewirausahaan pada 
persiapan akhir pemberangkatan (PAP). 
Agar membuka wawasan calon TKI lebih 
dini untuk tidak boros. Lalu terkait dengan 
bagian kedua yakni setelah kembali atau 
disebut TKI purna di dalamnya ada 
rangkaian program untuk menunjang 
kemampuan dan merealisasikannya dengan 
langkah berupa hasil usaha. 

4 Aidil Fitri Strategi 
Penguatan 
Kapasitas 
Kelompok 
mantan 
Tenaga Kerja 

Strategi penguatan kapasitas 
kelompok adalah upaya untuk memberikan 
kemampuan kepada kelompok dalam 
mencapai tujuan kelompok yakni 
pemberdayaan perempuan khususnya 
mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) melalui 
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Wanita luar 
negeri (Studi 
Kasus di Desa 
Cibaregbeg 
Kecamatan 
Cibeber 
Kabupaten 
Cianjur) 
 
 

kelompok. Sesuai dengan pernyataan 
tersebut maka strategi penguatan kapasitas 
kelompok dimaksudkan sebagai proses 
terencana untuk menguatkan dan 
mengembangkan sebuah kelompok. Kajian 
ini bertujuan: (1) untuk  mendeskripsikan 
kapasitas kelompok mantan TKW luar 
negeri di desa Cibaregbeg; (2) 
mengidentifikasi faktor apa saja yang 
mempengaruhi kapasitas kelompok; (3) 
menyusun strategi dan program penguatan 
kapasitas kelompok mantan TKW luar 
negeri di desa Cibaregbeg. 

Yayasan Pusat Pengembangan 
Sumber Daya Perempuan (PPSW) 
merupakan salah satu LSM yang peduli 
dengan masalah tenaga kerja perempuan, 
membentuk kelompok mantan TKW luar 
negeri di desa Cibaregbeg. Tujuannya 
adalah memberdayakan perempuan 
khususnya mantan TKW melalui kegiatan 
pengorganisasian masyarakat dan arisan 
kelompok sebagai pintu masuknya. Pola 
pendekatan pemberdayaan yang 
belakangan ini banyak dilakukan terhadap 
masyarakat adalah melalui kelompok. 
Mereka diorganisir dalam satu wadah yakni 
kelompok, dan kelompok tersebut  
dimultifungsikan menjadi media 
pembelajaran anggota sekaligus proses 
tukar menukar informasi, pengetahuan, dan 
sikap. Secara perlahan kekuatan individu 
akan muncul menjadi kekuatan kelompok 
dan di situlah berlangsungnya proses  
penguatan atau pemberdayaan. 

Namun hasil kajian menunjukan 
bahwa kelompok mantan TKW luar negeri 
yang dibentuk oleh Yayasan PPSW selaku 
lembaga pendamping mengalami kendala 
dalam melaksanakan kegiatannya. Kendala 
tersebut disebabkan oleh sumberdaya 
anggota pengurus yang belum 
berpengalaman dalam berorganisasi dan 
kurangnya ketrampilan dimiliki. Kondisi ini 
mengakibatkan kapasitas kelompok menjadi 
lemah. Lemahnya kapasitas kelompok 
dapat dilihat pada: (1) pengelolaan 
kelompok masih rendah. (2) Kerjasama 
anggota pengurus kelompok masih rendah. 
(3) jaringan sosial kelompok masih kurang.  
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D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir dalam penelitian  ini dapat dilihat melalui gambar di 

bawah ini. 

Gambar 1. Alur Pikir Model Kelembagaan Eks-Migran 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Paradigma, Pendekatan, dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma post positivistik (Denzin and 

Lincoln, 2009). Paradigma post-positivisme merupakan upaya perbaikan 

terhadap paradigma positivisme yang hanya mengandalkan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti. Melalui paradigma post-positivisme 

penelitian ini mampu mengungkap realitas dari Eks-Migrasi Perempuan 

pedesaan dan potensinya untuk membangun sebuah model 

kelembagaan.  

Dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang ditopang oleh data kuantitatif. Sesuai dengan konsepsi 

paradigma post-positivisme yang bertumpu kepada perspektif 

etik/kuantitatif dan emik/kualitatif, maka, botot keduanya saling menopang. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi 

kasus (case study) dengan mengambil dua desa, yaitu Desa Panyingkiran 

Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, dan Desa Ciherang 

Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Pertimbangannya ialah 

bahwa kedua tempat ini merupakan basis migran dan eks-migran di Jawa 

Barat.  

Merujuk kepada pendapat Yin (2002) bahwa studi kasus bisa 

dibedakan dengan pendekatan atau strategi penelitian lain, karena studi 

kasus memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut: (1) suatu inkuiri empiris 

yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata; (2) 
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bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan 

tegas; dan (3) menggunakan banyak sumber untuk memperoleh data. 

Penggunaan studi kasus cocok digunakan ketika suatu question research 

berkenaan denga how atau why dan apabila peneliti hanya memiliki 

sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Terkait dengan tempat penelitian, penelitian ini dilaksanakan di dua 

tempat yaitu, Desa Panyingkiran, Karawang dan Desa Ciherang 

Purwakarta, Jawa Barat.  

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 tahap. Tahun pertama 

dilaksanakan selama 7 bulan, yakni mulai dari April – Oktober 2015. 

Penelitian difokuskan pada upaya pembentukan struktur sosial eks-migran 

perempuan pedesaan dan model kelembagaan yang tercipta. Tahap 

kedua, pada bulan April – Oktober 2016. Pada tahap kedua ini, penelitian 

difokuskan pada model pengelolaan eks-migran melalui  “Kampung 

Migran Berdaya (KMB). 

 

C. Subyek Penelitian  

Subyek utama dalam penelitian ini adalah para eks-migran 

perempuan pedesaan di dua lokasi penelitian, yaitu Payingkiran 

Karawang dan Ciherang Purwakarta. Supporting subject/subyek 

pendukung adalah tokoh/pakar migrasi perempuan yang dapat dimintai 
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pandangannya mengenai model kelembagaan pengelolaan eks-migran 

perempuan.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

meliputi: (1) studi pustaka: dilakukan untuk memperoleh data dan 

informasi mengenai berbagai teori dan konsep tentang kelembagaan dan 

komunitas migran perempuan pedesaan. Dokumen dan pustaka diperoleh 

dari arsip, hasil penelitian, buku-buku, berbagai penerbitan, jurnal ilmiah 

yang terkait dengan objek penelitian. (2) wawancara mendalam; dilakukan 

dalam upaya mengetahui secara detail informasi mengenai kondisi sosial, 

potensi, struktur sosial, dan komunitas eks-migran perempuan. (3) life 

history; dilakukan untuk memperoleh data khas tentang masing-masing 

potensi eks-migran; (4) FGD; dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji 

proses sosial terbentuknya kelembagaan dan untuk menyusul permodelan 

kelembagaan. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif 

memahami makna, kedalaman, dan kritik terhadap gejala sosial yang ada. 

Pemaknaan, kedalaman, dan kritik yang dihadirkan dibantu oleh adanya 

data kuantitatif sederhana. Sementara itu, data kualitatif dihimpun melalui 

dept interview atau wawancara mendalam, FGD, dan life story terhadap 

beberapa informan kunci dan narasumber di sejumlah lokasi penelitian. 
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Analisis data kualitatif lebih dikenal sebagai analisis data model interaktif.  

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam analisis model 

interaktif, terdapat tiga komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, 

dan (3) penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan 

proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu siklus. Ketiga 

kegiatan dalam analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama 

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data. 

2. Penyajian data (data display) 

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. 

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) 

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap 

terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian 

akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 

Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung 
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dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan, dan 

kecocokannya yang merupakan validitasnya. 

Proses analisis model interatif dapat digambarkan dalam bagan 

berikut ini: 

Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman, 1992:20 

Menurut Diagram hubungan antar komponen model interaktif, 

analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan 

terus-menerus. Masalah reduksi data penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.  

 

F. Strategi Validasi Temuan Penelitian  

Strategi validasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi (Neuman, 2001: 137-138). Hal ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dari sumber-sumber yang berbeda dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang juga berbeda, yaitu 

wawancara mendalam, pengamatan, penelusuran dokumen, dan studi 

pustaka. Dengan cara demikian, data yang diperoleh diharapkan valid dan 

saling berkaitan secara sinergis. 
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BAB 4 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Eks-Migran Panyingkiran dan Ciherang  

Desa Panyingkiran, Karawang dan Desa Ciherang, Purwakarta 

merupakan desa yang berada di bagian Utara Jawa Barat.  

 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Desa Penyingkiran dan Ciherang 

 
Aspek  

Desa Panyingkiran Desa Ciherang 

Luas Wilayah 
 
Jumlah Dusun 
 
 
Jarak dari Ibukota 
Kecamatan 
 
Jarak dari Ibukota 
Kabupaten 
 
Penggunaan Lahan  
 

368 Ha 
 
4 Dusun: Krajan 1, Krajan 2, 
Ciwelut dan Kamurangjati 
 
3 Km 
 
14 Km 
 
Sebagian besar pertanian 
sawah beririgasi 
 

131,53 Ha 
 
3 Dusun: Tanjungkerta, 
Ciherang, dan Pasir 
Muncang 
 
3 Km 
 
7 Km 
 
Campuran antara sawah 
beririgasi dan lahan 
kering 

  Sumber: Diolah dari Data Monografi Desa, 2015-2016. 

 

Penduduk Desa Panyingkiran  berjumlah 5.736 Jiwa, dengan 

pembagian jumlah laki-laki 2.900 jiwa dan perempuannya sebanyak 2.845 

jiwa. Sementara itu, penduduk Desa Ciherang sebanyak 4.091 Jiwa 

dengan jumlah penduduk laki-lakinya sebanyak 2.118 Jiwa dan jumlah 

penduduk perempuannya sebanyak 1.981 jiwa (Data Kependudukan, 

2015).  

Sementara itu, untuk kategori eks migran yang sudah menetap dan 

tidak pergi kembali untuk bekerja di Luar Negeri dapat pada tabel 4.2.   
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Tabel 4.2 
Sebaran Eks Migran Perempuan Desa Panyingkiran – Ciherang 
Kelompok Umur Buruh Migran Perempuan Panyingkiran – Ciherang 

Persentase Jumlah 

20 – 24 2 1 

25 – 29 7 3 

30 – 34 17 7 

35 – 39 24 10 

40 – 44 21 9 

45 – 49 10 4 

50 – 54 14 6 

60+ 5 2 

Total 100 42 

        Sumber: Data Lapangan Agustus, 2015-2016. 

 

 

Ditinjau dari ekonomi masyarakatnya, masyarakat kedua desa ini 

masih bertumpu pada sektor pertanian yang merupakan potensi utama 

dari desa yang mempunyai kesuburan tanah yang baik. Seiring dengan 

berjalannya waktu, maka semakin banyak pula lahan yang telah 

terkonversi ataupun lahan yang telah beralih kepemilikannya.  

Pada Desa Panyingkiran, lingkungan alam sangat mempengaruhi 

mata pencaharian masyarakatnya khususnya di sektor pertanian. Adanya 

kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan maka menggerakkan 

inisiatif bagi para kaum perempuan untuk ikut bekerja membantu suami 

dalam hal menopang pendapatan yang belum tercukupi sehari harinya. 

Dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan mencari pekerjaan di 

dalam negeri serta dengan didukung hasil yang diterima ketika salah satu 

migrant ada yang kembali dan menceritakan kesuksesannya. Tentunya 

hal ini akan merangsang masyarakat lain untuk tergerak merngikuti jejak 

sang buruh migran yang sukses tersebut.  
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Pada desa Ciherang, ketergantungan akan lahan masih tetap. Laju 

konversi lahan di desa tersebut cenderung lebih lambat apabila 

dibandingkan dengan Desa Panyingkiran. Hal ini disebabkan letak Desa 

Panyingkiran yang lebih dekat dengan Ibukota DKI Jakarta  yang 

meluaskan wilayah ekspansi pemenuhan kebutuhan pemukiman dan 

areal industri. 

 

B. Rasionalitas Eks-Migran Tidak Kembali Bekerja ke Luar Negeri 

Pilihan untuk tidak kembali bekerja ke Luar Negeri didorong oleh 

beberapa faktor, yaitu (1) faktor usia yang sudah lanjut; (2) kondisi 

psikologis keluarga; (3) pengalaman buruk yang dialami di Negara Tujuan 

Bekerja; (4) perubahan kebijakan (moratorium tenaga kerja ke Jazirah 

Arab, khususnya Arab Saudi); (5) perubahan demografis dan orientasi 

ekonomi di pedesaan; dan (6) pemanfaatan remiten yang tepat.      

 

1. Faktor Usia yang Sudah Lanjut 

Usia mempengaruhi secara signifikan rasionalitas untuk tidak 

kembali bekerja ke Luar Negeri. Kondisi fisik yang tidak lagi bugar menjadi 

kendala dalam bekerja. Terlebih, bila dilihat dari waktu kerja yang begitu 

panjang dan menuntut tenaga yang ekstra. Walaupun bila dilihat dari sisi 

gaji, bisa mencapai 6-8 juta rupiah per bulan. 

Bagi eks-migran saat ini, upaya yang dilakukan adalah mencari 

alternatif usaha sampingan untuk menopang kebutuhan keluarga. Salah 

satunya Kyh (45 Tahun), bahkan masih harus menyewakan gerobak yang 

dibuat oleh Suami untuk tambahan pendapatan mereka sekeluarga. 
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Berikut ini penuturannya: 

 
“Kita juga suka nyewain gerobak kayak gitu, lumayan 10rb harga sewanya 
(Kyh, Agustus 2016). 

 

Namun begitu, penghasilan yang tidak menentu tersebut dan 

dirasakan sangat jauh berkurang tetap disyukuri oleh para eks-migran. 

Harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin mahal masih bisa 

mereka siasati agar tetap bisa tercukupi serta dapat membiayai 

pendidikan anak-anak. Seperti yang diutarakan Kyh kembali, 

“Yah biar kecil Mas, asal untuk anak sekolah, kita mah bisa kerja apa aja. 
Pokoknya anak harus lebih baik dari kita. Masa orang tuanya ga sekolah, 
anaknya juga” 

 

2. Kondisi Psikologis Keluarga 

Keputusan untuk tidak kembali bekerja ke Luar Negeri, juga 

dipengaruhi oleh faktor pengasuhan anak dan faktor keluarga secara 

umum. Bagi mereka yang masih mempunyai anak di usia sekolah dasar 

dan menengah, perhatian mereka tertuju untuk mendampingi anak-anak 

bersekolah. Mereka khawatir terhadap pergaulan masa kini yang semakin 

destruktif bagi tumbuh kembang anak, terutama bagi remaja yang 

memasuki fase pubertas. Berikut petikan beberapa informan: 

 
“Iya, ibu ga balik lagi karena Anak Ibu” (Bdryh, 09 Agustus 2015)” 
“Mungkin mikir-mikir punya anak sekarang SMP. Tambah gede, kan 
perempuan ga boleh ditinggal. Kan di sini si bapak sendirian, ke sawah, tani 
(Nng, 10 Agustus 2015)” 
 
“Saya masih berhasrat untuk kembali lagi ke Abu Dhabi, namun suami tidak 
mengizinkan. Abu Dhabi kini menjadi pilihan favorit setelah diberlakukan 
moratorium ke Arab Saudi. Kkm pun mengaku lebih nyaman bekerja ketika 
belum menikah, karena tanggungan hidup serta izin yang mudah. (Kkm, Juni, 
2016).” 
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Kondisi di atas turut mempengaruhi biaya psikis yang dihadapi oleh 

individu. Selama pengambilan keputusan, selain pertimbangan biaya 

finansial dan jarak, seorang calon migran juga mempertimbangkan akan 

mengalami perubahan psikologis seperti akan meninggalkan anggota 

keluarga, orang tua, kerabat dekat dan lainnya. Di daerah tujuan, ia juga 

akan menghadapi sedikit benturan budaya yang berbeda dengan budaya 

asalnya. 

Selama diperantauan (Negara Tempat Bekerja), seorang migran 

perempuan merasakan rindu akan kampung halaman, kerabat dekat, 

terlebih anggota keluarga. Kerinduan akan kampung halaman dan kerabat 

ini sedikit banyak akan terobati jika sekali waktu ia bisa pulang ke daerah 

asalnya. Di sini kekuatan sentripetal, yaitu kekuatan yang selalu mengikat 

setiap orang agar tidak keluar dari daerah asalnya, sangat berpengaruh. 

Pada sisi lain, jika utilitas daerah asal tidak dapat memenuhi kebutuhan 

yang diinginkannya, maka timbul kekuatan sentrifugal yang mendorong 

agar melakukan migrasi keluar dari daerah tersebut. 

Kekuatan sentripetal dapat mendominasi setiap orang (migran) 

terlebih di saat-saat ada momentum yang tepat seperti cuti Lebaran atau 

lainnya. Lama waktu cuti tersebut kebanyakan ditentukan sendiri oleh 

buruh migran, di antaranya 3 bulan sampai 6 bulan. Melalui ikatan batin 

dan emosional dengan daerah asal, kemana pun seseorang pergi, suatu 

waktu akan kembali untuk pulang, tentunya dengan membawa sejumlah 

barang, uang, dan bahkan gagasan dari Negara Tempat Bekerja. 

Seseorang yang sudah menjadi migran, tentunya sudah 
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memperhitungkan adanya keuntungan finansial di daerah yang baru, 

meski telah mengorbankan biaya moneter dan psikis. 

 

3. Pengalaman buruk yang dialami di Negara Tujuan Bekerja 

Rendahnya kualitas tenaga migran perempuan berpengaruh 

terhadap tingginya kasus-kasus yang menimpa beberapa buruh migran 

internasional, seperti penyiksaan (ringan, berat sampai meninggal dunia), 

pemerkosaan, pelecehan seksual, tidak dibayar gaji. Beberapa kasus 

yang dihadapi migran perempuan asal Kabupaten Karawang bisa 

diperhatikan pada tabel 4.4. di bawah ini.  

 

Tabel. 4.3 Daftar Kasus Yang Dihadapi Buruh Migran Internasional Asal 

Kabupaten Karawang  

No Jenis Kasus Jumlah Kasus 

1 Tidak ada kabar 9 
2 Kecelakaan 1 
3 Penganiayaan - 
4 Meninggal dunia 3 
5 Gaji tidak dibayar 13 
6 Belum pulang 1 
7 Pelecehan seksual 1 
8 Minta pulang karena majikan galak 1 
9 Lari dari majikan 4 
10 Gaji dirampas majikan 1 
 Jumlah 33 

Sumber: Diambil dari data lapangan, 2015-2016. 
 
 

Namun demikian, berbagai kisah yang dialami di Arab Saudi, 

rupanya tidak mengurangi pamor negara tersebut sebagai negara tujuan 

favorit para buruh migran. Walaupun, secara sadar para eks-migran 

mengakui bahwa Arab Saudi memiliki budaya yang tertutup dan tidak 

sebebas negara Arab lainnya, seperti UEA. Hal ini yang menjadi faktor 

utama penyebab diskriminasi dan eksploitasi (FGD, Juni 2016). 
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4. Perubahan kebijakan (Moratorium Tenaga Kerja ke Jazirah 

Arab, khususnya Arab Saudi) 

Kebijakan moratorium sedikit banyak mempengaruhi laju migrasi 

Internasional perempuan di desa Panyingkiran dan Ciherang untuk 

bekerja ke luar negeri. Bagi migran yang masih produktif dan 

menginginkan kembali, sangat menyayangkan kebijakan moratorium ini. 

Namun, bagi pemerintah moratorium dilakukan dalam upaya penataan 

dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.  

Walaupun sudah dimoratorium, tetap saja Arab Saudi menjadi 

negara favorit. Kemungkinan gaji yang utuh menjadi pembeda. Majikan di 

Arab Saudi biasa menjamin kebutuhan harian buruh migran perempuan, 

seperti pulsa, alat-alat mandi seperti sabun dan pasta gigi serta lainnya. 

Hal ini membuat buruh migran perempuan mampu menghemat bahkan 

mampu mengirim utuh gaji mereka ke tanah air. Di UEA, kebutuhan 

tersebut harus mereka penuhi sendiri dengan kocek pribadi.  

  

5. Perubahan Demografis dan Orientasi Ekonomi Pedesaan 

Letak geografi Desa Panyingkiran dan Ciherang sebagai kawasan 

industri baru penyangga Ibukota Jakarta, menjadikan wilayah tersebut 

mengalami pergeseran demografis dan orientasi ekonomi. Sebagai basis 

industri baru kedua daerah ini menjadi pintu masuk dari berbagai daerah 

lain untuk bekerja di kawasan Industri Karawang dan Purwakarta. Hal ini 

mendorong terjadinya perubahan demografis.  
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Sementara itu, pergeseran ekonomi dari basis pertanian ke Industri 

juga terjadi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat di pedesaan, baik 

Panyingkiran dan Ciherang, lebih memilih untuk menjadi tenaga kerja di 

daerah asalnya ketimbang bekerja ke Luar Negeri. Mereka mengkalkulasi 

waktu dan pendapatan yang tak jauh berbeda bila bekerja di dalam atau di 

luar negeri. 

 

6. Pemanfaatan remiten yang tepat 

Pemanfaatan remiten yang tepat guna, menyebabkan para migran 

perempuan di kedua desa survive dan menjadi dasar untuk tidak kembali 

bekerja ke Luar Negeri lagi.  Pengelolaan remitan di Panyingkiran dan 

Ciherang seperti untuk pembelian lahan, pendirian usaha (toko, kelontong, 

mini market, toko bangunan ataupun konter HP seperti celluler), jasa 

seperti fotokopi, percetakan, bahan bangunan, travel, dan bahkan 

salon/rias pengantin.  

Terjadinya mekanisme pengelolaan ke sektor jasa tidak bisa 

terlepas dari adanya pengetahuan yang dimiliki oleh migran/eks migran 

yang didapatkan selama menjadi migran di luar negeri. Pengetahuan 

tersebut tidak dibuang sia-sia oleh migran/eks migran pengetahuan 

tersebut bahkan ada yang diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata dalam 

diri migran dengan menggeluti ataupun membuka usaha yang memiliki 

basic atau latar belakang dari hasil kursus dan pelatihan.  
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C. Skill dan Pemanfaatan dalam Laku Keseharian Eks-Migran 

Panyingkiran dan Ciherang 

Ada berbagai keahlian yang diperoleh eks-migran perempuan, baik 

soft maupun hard skill. Keahlian tersebut dipelajari selama di BLK (Balai 

Latihan Kerja) sebelum keberangkatan perdana mereka sebagai buruh 

migran. Juga diperoleh dalam proses-proses keseharian saat bekerja. 

Pengembangan keahlian (soft skill) eks-migran berupa perubahan 

pola pikir, cara pandang hidup, etos kerja, kemampuan berbahasa Arab, 

dan usaha jasa (agen haji dan umroh; penyalur TKI). Sementara itu, 

pengembangan hard skill mencakup penguasaan parenting, kemampuan 

memasak kuliner a la Timur-Tengah (gahwa, kebab, hubus, nasi kebuli, 

dll). Lihat tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4. Soft Skill dan Hard Skill Eks-Migran Perempuan  

 

Soft Skill Ciherang dan Panyingkiran 

Perubahan Pola 
Pikir 

Perubahan pola pikir eks-migran mengarah kepada: 
 Pengutamaan Pendidikan Anak  
 Pengutamaan Kepentingan Keluarga. 

Cara Pandang 
Hidup 

Perubahan cara pandang hidup meliputi: 
 Berani menghadapi tantangan dan terus mencoba 

hal-hal baru.   
 Mempunyai keinginan berinvestasi untuk masa 

depan.   
 mampu membandingkan pendapatan dan 

pengeluaran ketika masih dan sesudah bekerja di 
luar negeri. 

Etos Kerja Etos kerja yang tumbuh antara lain: 
 Keinginan Berwirausaha. Pengalaman jam kerja 24 

jam non stop di luar negeri dan jauh dari keluarga 
mendorong para eks-migran untuk tidak berangkat 
kembali dan memilih bekerja di luar negari. Akan 
tetapi etos kerja yang kuat pasca bekerja di Luar 
Negeri menjadi motivasi untuk berwirausaha seperti 
membuka warung, atau bertani dengan sistem gadai 
atau maro.  

 Keinginan menjadi lebih baik dari Generasi Orang 
Tua. 
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 Kemampuan saving/menabung.  
Kemampuan 

Berbahasa Arab 
 Kemampuan berbahasa Arab didapat melalui 

percakapan sehari-hari dengan majikan dan anak 
majikan di negara tempat bekerja rata-rata selama 3 
bulan, BUKAN karena pelatihan sebelum 
pemberangkatan.  

 Para eks-migran umumnya mengenal istilah dasar 
dalam bahasa Arab melalui anak-anak majikannya 
(Tuannya).  

Usaha Jasa  Usaha jasa fotocopy dan percetakan (seperti yang 
dilakukan oleh Bdryh (40 thn) 

 Soft skill dalam bentuk usaha jasa berupa agen haji 
dan umroh. Hal ini merupakan pemanfaatan dari 
pengalaman bekerja sebagai migran, khususnya di 
negara Saudi Arabia. Pengalaman tersebut menjadi 
jaringan sosial/modal sosial untuk memanfaatkan 
potensi yang dimiliki 

 Dari kedua Desa, penulis menemukan mereka yang 
menjadi agen penyalur TKI adalah eks buruh migran 
laki-laki. 

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2015-2016. 
 
 

Hard Skill Ciherang – Panyingkiran  

Penguasaan 
Parenting 

 Mampu beradaptasi dan membedakan parenting di 
luar negeri dengan parenting di negara asal. 

 Parenting yang baik dari para buruh migran, justeru 
membuat anak majikan lebih dekat dan nyaman 
dengan mereka. 

 Kemampuan parenting yang didapat baik dari 
pelatihan maupun pengalaman bekerja sebagai 
buruh migran, sebagian mampu dimanfaatkan 
kembali menjadi pengasuh anak dan asisten rumah 
tangga di negara asal. 

Kemampuan 
memasak kuliner a 
la Timur-Tengah  

 Kemampuan memasak kuliner a la Timur Tengah 
meliputi kemampuan memasak gahwa, kebab, 
hubus, nasi kebuli, kabsah ayam, falafel, salad, 
cemilan arab dan lainnya. 

 Kemampuan tersebut belum dioptimalkan sebagai 
basis ekonomi kreatif masyarakat.   

 Salah satu problemnya karena kurang bisa 
diawetkan/bisa juga karena keterbatasan teknologi. 

 Kebanyakan dari eks-migran membandingkan 
kelezatan masakan Indonesia dengan masakan 
Arab yang dipadupadankan sebagai basis makanan 
keluarga, sambil bernostalgia pengalaman-
pengalaman ketika bekerja di Luar Negeri 

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2015-2016. 
 
 

Perpaduan dua keahlian di atas, nampak ketika diselenggarakan 

festival Ramadhan yang tujuan utamanya melihat kembali potensi yang 
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dimiliki oleh eks-migran perempuan Panyingkiran dan Ciherang. 

 

Gambar 4.1 
Para Eks-Migran Memperagakan Keahlian Memasak Kuliner Timur Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Dokementasi lapangan, 2016. 

 

Gambar 4.2 
Para Eks-Migran dan Peneliti Berdiskusi dalam Bahasa Arab Sambil 

Mengamati peragaan Keahlian Memasak Kuliner Timur Tengah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Dokementasi lapangan, 2016. 
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Box 1 Keahlian Bahasa Arab Para Eks-Migran Perempuan  
Panyingkiran dan Ciherang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Diolah dari data lapangan, 2015-2016. 

 

D. STRUKTUR JARINGAN SOSIAL DAN KERJA EKS-MIGRAN 

PANYINGKIRAN – CIHERANG 

Selain soft dan hard skill di atas, optimalisasi potensi kerja eks-

migran perempuan Panyingkiran – Ciherang berkembang melalui jejaring 

sosial kekerabatan dan non kekerabatan. Melalui kedua jaringan tersebut 

eks-migran melakukan strategi dan pola-pola nafkah untuk survive dalam 

kehidupannya. Berikut ini jejaring kerja eks-migran perempuan 

Bahasa Arab telah menjadi perilaku keseharian eks-migran perempuan 
Panyingkiran dan Ciherang yang kedudukannya setingkat dengan 
bahasa ibu, bahasa Sunda. Terutama dalam diskusi-diskusi keseharian 
para eks-migran seringkali menggunakan bahasa Arab. Dengan kata 
lain, bahasa Arab telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 
komunikasi sesama eks migran. 
 
Bahasa Arab yang dikuasa oleh eks-migran perempuan di Panyingkiran 
dan Ciherang tergolong rumpun fusha dan ‘amiyah. Keduanya 
merupakan rumpun bahasa yang sama jadi, agar para migran memiliki 
bekal dan pengetahuan terkait Bahasa Arab. Pada umumnya berupa 
kosa kata, ungkapan sehari-hari, dan percakapan. Di antara keduanya, 
bahasa ‘amiyah lebih banyak dikuasai oleh mereka.  
 
Bahasa arab Fusha adalah bahasa Al-quran dan hadits. Bahasa ini 
dipergunakan sebagai bahasa tulisan atau bahasa sastra dalam buku, 
surat kabar, majalah, permasalahan hukum, administrasi , penyusunan 
puisi (syair) dan prosa, ceramah-ceramah agama, seminar ilmiah, 
proses belajar mengajar dan tidak menutup kemungkinan digunakan 
untuk berkomunikasi.  
 
Sementara itu, bahasa Arab rumpun amiyah merupakan bahasa yang 
digunakan dalam kehidupan sehari hari orang Arab.  Hampir semua 
negara di jazirah arab memiliki bahasa Amiyah (bahasa gaul) masing 
masing. Bahasa amiyah yang digunakan oleh orang Mesir sedikit 
berbeda dengan Bahasa gaulnya orang Saudi Arabia. Akan tetapi, ada 
juga yang sama seperti bahasanya orang Mesir dengan orang 
Lebanon. Bahasa Amiyah hanya digunakan dalam percakapan sehari 
hari. Sedangkan dalam hal yang lebih formal seperti khutbah, menulis 
buku, yang digunakan adalah bahasa Fusha.  
 
Bahasa 'amiyah juga memilki bermacam-macam dialek, misalnya 
bahasa 'amiyah Hadhramaut berbeda dengan 'amiyah Sana'a, 'amiyah 
perkotaan juga bebeda dengan 'amiyah pedesaan. 
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Panyingkiran – Ciherang. 

 

Tabel 4.5 Jejaring Kerja Kekerabatan dan Non-Kekerabatan Eks-Migran 
Perempuan Pedesaan 

 

Desa Jejaring 

Kekerabatan Non-Kekerabatan 

Desa Ciherang 1) Rata-rata para eks buruh 
migran perempuan memilih 
membuka warung dengan 
modal dari sisa penghasilan 
mereka menjadi buruh 
migran.  

2) Dalam pelaksanaannya 
mereka biasa dibantu oleh 
kerabat atau anggota 
keluarga seperti adik, anak 
bahkan suami.  

3) Selain warung, di Ciherang 
ada juga suami-istri eks 
buruh migran yang memilih 
beternak ayam dan menjadi 
pengusaha batako. 

 

4) Singkatnya, kekuatan 
kekerabatan menjadi daya 
dorong migran Ciherang 
untuk mengoptimalkan 
potensi dan kerja-kerjanya.  

 

Desa 
Panyingkiran 

1) Rata-rata para eks buruh 
migran perempuan memilih 
membuka warung dengan 
modal dari sisa penghasilan 
mereka menjadi buruh 
migran. Dalam 
pelaksanaannya mereka 
biasa dibantu oleh kerabat 
atau anggota keluarga 
seperti adik, anak bahkan 
suami.  

2) Untuk bekerja di Pabrik di 
dalam negeri pun, selain 
persyaratan administrasi 
dan kompetensi yang 
dimiliki, faktor uang dan 
kekerabatan justru menjadi 
yang utama.  

1) Faktor keahlian yang 
dimiliki. Seperti terjadi 
pada Ibu Sidah yang 
kembali mendapat 
pekerjaan sebagai 
asisten rumah tangga di 
rumah seorang Bidan. 
Karena Bidan 
mengetahui 
pengalamannya, Sidah 
diminta untuk bekerja di 
rumahnya. 

     Sidah, “Dia sendiri yang 
minta, kan dia tahu saya 
pernah kerja begini juga 
di luar negeri, makanya 
dia pinta langsung ke 
saya”. 

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2015. 
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Ada 2 jejaring kekerabatan yaitu, jejaring antar generasi dan 

jejaring kekerabatan antar anggota keluarga dan perkawinan. Kategori 

yang pertama menjelaskan jejaring sosial ekonomi yang terbentuk secara 

turun-temurun dari generasi orang tua ke generasi anak. Pekerjaan 

sebagai buruh migran menjadi profesi generasi anak untuk mendulang 

pendapatan yang lebih besar. Sedangkan kategori kedua adalah jejaring 

sosial ekonomi yang terbentuk disebabkan hubungan perkawinan. Selain 

itu, faktor-faktor seperti keluarga, umur dan status perkawinan (sosial) dan 

ekonomi mampu menjadi penguat sekaligus melemahkan jaringan  sosial 

ekonomi tersebut. 

 Jejaring kekerabatan antar generasi dan antar anggota keluarga 

dapat digambarkan pada keluarga Msryh (65 Tahun). Hampir seluruh 

hidup Msryh selama 23 tahun bekerja menjadi asisten rumah tangga di 

Arab Saudi dengan majikan yang sama yaitu seorang Syaikh (Pemuka 

Agama). Berpuluh tahun bekerja dengan majikan yang sama, membuat 

Msryh sudah dianggap layaknya keluarga. Berhaji pun dapat ia lakukan 

setiap tahun berkat jabatan majikannya sebagai Syaikh. Namun apa yang 

menyebabkan Msryh dapat bertahan selama itu di Arab Saudi? Rupanya 

Msryh tidak menikah tetapi di kampung halaman ia sempatkan untuk 

mengangkat 4 orang anak. Kelak ketiga anak-anak tersebut mengikuti 

pekerjaan yang telah lama dirintis Ibu mereka. Msryh mengaku, mungkin 

jika ia bersuami tidak akan selama itu ia bekerja di Arab Saudi. Menjelang 

kepulangannya yang terakhir dengan status cuti setelah 9 tahun bekerja, 
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anak-anak Masryh kemudian melarangnya untuk kembali berangkat ke 

Mekkah, Arab Saudi. 

 Wwn (45 Tahun) adalah anak tertua Msryh yang berprofesi sebagai 

kontraktor. Pernah bekerja sebagai buruh migrant di Abu Dhabi selama 3 

Tahun dengan upah 900 Dirham perbulan. Wwn dan kebanyakan eks-

migrant pria lainnya di Desa Ciherang bisa dikatakan adalah tenaga 

terlatih. Wwn juga yang menjadi mandor untuk pembangunan masjid serta 

kantor desa yang baru dibangun. Sedangkan anak ketiga Msryh yaitu Nng 

(35 Tahun), merupakan eks-migrant perempuan yang bekerja sebagai 

asisten rumah tangga, pekerjaan yang sama dengan sang Ibu. 

Sedangkan anak kedua Msryh yang juga menjadi buruh migrant 

adalah Dd Adg (38 Tahun). Peneliti cukup banyak mendapatkan 

gambaran kehidupan para buruh migrant pria dari Desa Ciherang yang 

rata-rata bekerja sebagai buruh bangunan (proyek) dari Dd Adg. Ia 

pertama kali bekerja sebagai buruh migran pada tahun 2008 dengan 

negara tujuan Uni Emirat Arab tepatnya di Abu Dhabi hanya satu tahun, di 

sana ia bekerja untuk perusahaan Korea Selatan. Pada tahun 2010 Dd 

Adg mendapat panggilan pekerjaan kembali di tempat yang sama dengan 

kontrak 2 tahun. Sama seperti saudara sulungnya, Dd Adg juga sudah 

biasa bekerja di bidang konstruksi, seperti pembangunan perumahan 

yang bisa mencapai 20-40 unit rumah. Uniknya setelah berhenti menjadi 

buruh migrant, Dd Adg kini menjabat Kaur Pemerintahan di Pemerintahan 

Desa Ciherang. Soal hasrat untuk bekerja kembali ke luar negeri, ia masih 

berharap ada panggilan kembali dengan catatan penghasilan yang 
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ditawarkan lebih besar dari yang ia dapatkan di dalam negeri atau 

setidaknya cukup menurut perhitungannya pribadi. Namun ia menyadari 

bahwa pekerjaan di bidang konstruksi yang sangat berat ada batasnya 

terutama usia. Untuk itu ia masih ingin memanfaatkan usia produktifnya 

jika diberi kesempatan bekerja kembali ke luar negeri. 

 
Saya nggak tahu kayaknya sama aja. Ke depan justru kalo ada tawaran saya 

mau ke luar negeri kayaknya. Tapi saya pilih-pilihnya gaji agak gedean begitu. 

Klo saya di bawah 3 juta nggak mau. Karena risiko di sini sendiri, risiko di 

rumah tangga di sana. Kalo keluarga di sini kan udah dibagi 2, kalo 3 juta 

cukup nggak? kadang-kadang masih ngutang,. Klo di atas 5 juta saya mau. 

Karena apa, buat makan saya di sana 2 juta ya. buat makan, buat pulsa 

kontek-kontekan ke rumah, buat rokok. Cukuplah kayak kemarin itu kasbon ke 

bos. Tinggal sisa sedikit begitulah tapi kalo di bawah 4 juta saya kira buat apa 

capek-capek. Mending kerja di sini (Agustus, 2016). 

  
 

Bagan 4.1 Jejaring Kekerabatan Antar Generasi dan Antar Anggota 
Keluarga 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sumber: Diolah dari data lapangan, 2016. 

 
 

Selanjutnya jejaring kekerabatan antar anggota keluarga dan 

perkawinan dapat dilihat pada El (34 Tahun) dengan para saudara 

iparnya, Kyh (45 Tahun) dan Tn (34 Tahun). El menikah dengan Adi dan 

sudah dikaruniai seorang putra yang baru saja masuk Sekolah Dasar (SD) 

serta 2 orang anak lainnya hasil dari perkawinan Adi sebelumnya. El 

Dd Adg 
 

Wwn 

Msryh 

Nng 
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bukanlah warga asli Desa Ciherang, ia beserta keluarga besarnya berasal 

dari Cirebon. Ia memutuskan untuk ikut suaminya ke Desa Ciherang 

dengan alasan Sang Suami telah membangun rumah di sana. Menjadi 

buruh migrant bukan hal baru bagi El karena sejak lulus SD ia sudah 

berangkat ke Arab Saudi. Setelah menikah, pekerjaannya sebagai buruh 

migrant justru lebih banyak mendapat masalah dari hanya sekedar gaji 

yang telat dibayar. Kontrak tidak dijalankan sampai habis karena suami 

selalu memintanya untuk segera pulang mengurus anak, akhirnya sisa 

gaji selama 4 bulan bekerja tidak dibayarkan. Ia masih terus meminta 

majikannya untuk menepati janji akan membayar sisa gaji tersebut 

selepas El sampai di tanah air, namun hasilnya nihil. Masalah berikutnya 

ketika ia menjadi buruh migrant bersama adik iparnya Tn (34 Tahun) yang 

kabur dari majikan. Tn lebih dahulu berangkat ke Arab Saudi kemudian El 

menyusul. Di sana mereka mendapat majikan orang tua dan anak. Tn 

bekerja untuk majikan orang tua, sedangkan El di rumah anak majikan 

tersebut. Ketika Tn kabur, ia diinterogasi oleh majikan untuk memberi tahu 

ke mana Tn pergi. Untuk permasalahan seperti ini, El lebih memilih untuk 

mencari selamat dan hanya mendoakan agar adik iparnya juga selamat.  

Adik Ipar. Jadi itu kan sebenarnya (Tn) kerja bareng saya, Cuma dia 

berangkat duluan. Jadi dia kerja sama majikan yang orang tuanya, saya di 

anaknya. Makanya pas dia kabur, majikannya ngedesek saya, tapi kan saya 

nggak tahu. Kata majikannya masa kamu adiknya nggak tahu kalo dia kabur. 

Terpaksa saya ngakunya nggak tahu, kalo ngaku tahu, waduh bisa celaka 

saya. Bisa dipukulin polisi. Lagi pula memang saya ga tahu, tapi kan kalo 

emang mau kabur ya udah silahkan aja, yang penting selamat aja. Orang di 

sini ya mas, banyak yang akhirnya nggak bisa pulang setelah kabur, bahkan 

nggak ada kabarnya. 
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Tn (34 tahun) adalah adik bungsu dari suami El. Seperti yang telah 

dijelakan pada Bagian 2, Tn adalah eks-migrant perempuan yang 

mempunyai pengalaman bukan hanya di negara Timur Tengah saja, tetapi 

juga negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Tn pula yang 

peneliti anggap lebih berpengalaman jika dibandingkan Kyh maupun 

kakak iparnya El. Tetapi juga mempunyai masalah yang paling banyak 

selama menjadi buruh migrant. Tn merasa beruntung karena mempunyai 

ipar seperti El maupun kakak seperti Kyh, karena setiap ia bekerja di 

negara-negara perantauan dengan status ‘Kabur’, para kerabat tersebut 

mampu menjaga anaknya di kampung terlebih ketika ia sudah bercerai 

dengan suami. 

 Sedangkan Kyh (45 Tahun) adalah kerabat yang pertama kali 

menjadi buruh migrant yaitu pada tahun 1991 ketika berumur 17 Tahun. Ia 

masih mengingat bagaimana ketika itu ia digaji hanya lima juta rupiah 

dalam setahun. Kenaikan gaji dialami hanya pada tahun terakhir sebelum 

ia berhenti menjadi buruh migrant sekitar tahun 2000 ketika bekerja di 

wilayah Thaif, itu pun karena faktor kurs Dollar yang naik. Seperti 

kebanyakan eks-migrant yang bekerja di bawah tahun 2005, Kyh selalu 

membayar keberangkatannya tersebut, tidak seperti para buruh migrant 

sekarang yang justru mendapat uang saku dari pihak sponsor. Sama 

seperti adiknya Tn, Kyh pun pernah ‘kabur’ namun tertangkap. Ketika itu 

majikan Kyh adalah seorang polisi yang kemudian dengan cepat 

memerintahkan anak buahnya untuk melacak keberadaan Kyh. Perangai 
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majikan yang ‘galak’ menjadi alasan Kyh kabur. Setelah kejadian tersebut 

Kyh berusaha bertahan hingga kontrak berakhir. 

Yah disabar-sabarin aja Mas. Habisnya dia ngancam saya kalo kabur lagi 

saya bakal dipenjara dan nggak akan dipulangin. Terus saya bilang ke dia, 

“kalo Tuan nggak galak lagi, saya bakal betah kerja di sini”. Habis itu dia janji 

mas ke saya nggak bakal galak, tapi ternyata sama aja. 

Masa saya disuruh ngangkat belanjaan dari mobil terus naik ke lantai atas, 

dikasih waktu cuma lima menit. Kalo terlambat saya dipukul. Kan itu biadab 

mas. Jangan mentang-mentang dia polisi bisa seenaknya main pukul orang. 

 
 
 

Bagan 4.2 Jejaring Kekerabatan Antar Anggota Keluarga dan Perkawinan 

 
 

 
 
 
 

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2016. 

 
 
 
 Dampak jaringan sosial ekonomi eks-migran yang terbentuk 

mampu menguatkan maupun melemahkan. Hubungan kekerabatan di 

antara para pelaku memudahkan mereka dalam bekerja sama untuk 

saling merekrut menjadi buruh migran, atau saling menjaga anggota 

keluarga yang mukim di kampung halaman.  Namun hubungan tersebut 

juga tidak selalu memberikan rasa aman terutama ketika berada di negara 

perantauan khususnya di Arab Saudi yang berkebudayaan tertutup. 

Rendahnya komunikasi (intensitas berkumpul) antar buruh migran 

perempuan memengaruhi ‘keguyuban’ di antara mereka. Praktis hanya 

pada acara Ajimahan, itu pun lebih banyak dijadikan ajang terutama bagi 

buruh migrant yang baru untuk belajar bahasa Arab, bukan untuk saling 

sharing permasalahan mereka dan secara lebih terorganisir berupaya 
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menemukan solusinya.  

 Jaringan ekonomi di antara buruh migran perempuan akan semakin 

memudar setelah menjadi eks-migran. Hal ini terlihat dari pekerjaan 

keseharian eks-migran yang tidak jauh berbeda dengan hasil survei pada 

Turun Lapang di tahun pertama di mana mayoritas adalah Ibu Rumah 

Tangga (IRT). Berbagai faktor seperti keluarga, umur dan status sosial 

(perkawinan) dan ekonomi menjadi penyebab jaringan tersebut berhenti 

pada pekerjaan sebagai buruh migran. Selanjutnya jika status eks-mogran 

sudah berkeluarga, kebutuhan ekonomi mereka urus masing-masing atau 

seperti pada bagian 1, mereka dapat mengandalkan suami, membuka 

warung, atau bertani. Namun keguyuban di antara mereka tetap berjalan 

seperti biasa walaupun sebatas pengajian rutin atau ketika Posyandu. 

 Kedua Bagan tentang jaringan sosial ekonomi di antara eks-migran 

tersebut pun menyiratkan perbandingan yang tidak seimbang antara nasib 

buruh migran perempuan dengan buruh migran pria maupun pria yang 

tidak menjadi buruh migran di kampung. Pekerjaan menjadi buruh migran 

membuat perempuan semakin memikul beban ganda. Selain harus 

berjibaku mencari nafkah di negeri perantauan dengan segala ancaman 

resiko, mereka juga tetap dipusingkan dengan urusan keluarga di 

kampung halaman baik terkait pengasuhan dan tumbuh-kembang anak 

maupun persoalan suami.  

Kultur masyarakat apalagi di pedesaan juga mendukung beban 

ganda tersebut yang berdampak negatif terhadap apresiasi atas hasil 

pekerjaan mereka yang dibayar rendah. Pada Bagan 1 terlihat bagaimana 
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kedua putra Msryh mengungkapkan kesuksesan mereka menjadi buruh 

migran bahkan ada hasrat ingin kembali bekerja ke luar negeri. Walaupun 

upah masih terbilang standar tetapi posisi mereka berdua sebagai mandor 

menjamin kenyamanan mereka bekerja di sana. Keadaan berbeda dialami 

pada putri Msryh yang mengaku kerap telat diberikan upah. Kemudian jika 

melihat pada Bagan 2, di mana posisi Adi sebagai suami sekaligus 

saudara pria mendapat beban tugas hanya sebagai pencari nafkah. Hal ini 

tidak sebanding dengan kedua saudara perempuannya serta sang istri 

yang juga bekerja mencari nafkah sebagai buruh migrant. Apalagi ternyata 

Adi kurang cakap dalam mengurus rumah dan mengasuh anak ketika Istri 

berada di luar negeri. 

 Beban ganda tersebut juga diperparah selain karena kultur 

masyarakat juga karena tingkat pendidikan yang ditamatkan buruh migran 

perempuan. Seperti pada hasil Turun Lapang di Tahun Pertama, 

mayoritas eks-migran adalah lulusan sekolah dasar (SD). Jika 

dibandingkan dengan buruh migran pria terutama yang berasal dari Desa 

Ciherang yang bisa digolongkan tenaga kerja terlatih (skilled) dan 

berpengalaman sebagai pekerja konstruksi, buruh migrant perempuan 

selain berpendidikan rendah, jika terlatih pun mendapatkan pelatihan yang 

kurang berkualitas (lihat penjelasan sebelumnya tentang kualitas BLK). 

Faktor inilah yang juga menjadi celah besar bagi sulitnya perempuan 

dalam mencari pekerjaan yang layak sekaligus menjadi penyebab 

diskriminasi serta eksploitasi terhadap mereka. 

Menyikapi problem ini, salah satu upayanya adalah memberikan 
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pemberdayaan kepada masyarakat desa, khusus bagi mereka yang eks-

migran. Pemberdayaan ini penting sebagai upaya mengurangi migrasi 

kerja ke luar negeri. Potensi jaringan sosial kekerabatan dapat 

dimaksimalkan dalam upaya membentuk kelembagaan sosial, seperti 

kelembagaan eks-migran. Melalui pengelolaan kelembagaan ini 

diharapkan segenap potensi yang ada dapat dioptimalkan dan berdaya 

guna.  

 

E. Kampung Migran Berdaya: Model Kelembagaan Pengelolaan Eks-

Migran Perempuan Pedesaan 

Seperti di jelaskan sebelumnya bahwa, eks-migran perempuan 

pedesaan memiliki keahlian (hard dan soft skill) dan jaringan sosial 

kekebatan kerja yang kuat, hanya saja kelembagaan yang mengelola eks-

migran tersebut belum tercipta. Padahal keduanya memiliki potensi 

keahlian yang luar biasa bila dikelola dengan baik. Untuk itu, perlu adanya 

upaya yang dapat mendorong pengimplementasian keahlian-keahlian 

yang ada. Sebab, pertalian antara keahlian yang didapat di Luar Negeri 

dengan keahlian/potensi dari daerah asal dapat memiliki nilai guna untuk 

kemandirian perempuan di Pedesaan, khususnya eks-migran perempuan. 

Keahlian eks-migran perempuan ini merupakan bentuk “trans-

nasional skill” yang diperoleh dari pengalaman sebagai migran di Jazirah 

Arab. “Trans-nasional skill” merupakan konseptualisasi yang menjelaskan 

bahwa migrasi perempuan internasional mendorong masuknya ragam 

keahlian (hard dan soft skill) dari Negara Tempat Bekerja para migran. 
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Dari “trans-nasional skill” inilah lahir bentuk-bentuk kewirausahaan baru di 

pedesaan Indonesia, khususnya Panyingkiran dan Ciherang yang 

bercirikan “global”.   

Untuk mengembangkannya, perlu adanya model kelembagaan 

pengelolaan eks-migran. “Kampung Migran Berdaya (KMB)” hadir untuk 

menjawab peluang dan potensi tersebut. Sebagai model kelembagaan 

pengelolaan eks-migran, KMB berupaya mengoptimalisasikan potensi dan 

keahlian eks-migran, penguatan kapasitas kelembagaan eks-migran, 

mendorong terciptanya kewirausahaan baru berbasis migran, dan 

mediating cross economy (ekonomi penengah) yang bercirikan Negara 

Tempat Bekerja dan Negera Asal. Dengan kata lain, KMB merupakan 

wadah kelembagaan untuk menciptakan eks-migran yang berdaya, yang 

berujung pada terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan, khususnya di Jawa Barat. 

Pihak - pihak terkait yang diharapkan dapat membantu 

mengimplementasikan KMB antara lain: (1) Pemerintah Pusat dan 

Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Karawang dan Purwakarta; (2). 

BNP2TKI, BP3TKI dan BP2TKI, sebagai lembaga yang dibentuk oleh 

pemerintah untuk mengatur segala urusan terkait TKI/BMP; (3). Lembaga 

swadaya masyarakat (LSM) / Organisasi masyarakat (ORMAS), CSR 

Perusahaan sebagai pihak swasta diharapkan dapat membantu 

memasyarakatkan model KMB ini. 

Langkah - Langkah Strategis dalam pelaksanaan KMB, yaitup: (1) 

persiapan dan perencanaan; (2) pelaksanaan program; (3) evaluasi 
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kegiatan; dan (4) perencanaan jangka panjang. Dari keempat langkah-

langkah strategis tersebut, diharapkan model dapat bermanfaat bagi eks-

migran perempuan pedesaan, khususnya dalam hal: (1) keberdayaan eks-

migran perempuan secara aktif, kreatif dan inovatif; (2)  terciptanya 

lapangan pekerjaan secara berjangka; (3) membangun jiwa 

kewirausahaan untuk mendorong lahirnya para enterprenership yang 

sukses; (4) menciptakan citra eks-migran perempuan yang berkualitas 

dari sisi IQ, (EQ), dan Spiritual Quality (SQ).  

 

Bagan 4.3. Kampung Migran Berdaya (KMB) sebagai Model Pengelolaan 

Kelembagaan Eks-Migran Perempuan Pedesaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2015-2016 
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Berdasarkan gambar 4.3 di atas, untuk mencapai tujuan KMB perlu 

ditunjang penguatan SDM eks-migran perempuan, baru kemudian 

meninjau potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk kemandirian 

perekonomian dengan bertumpu kepada soft skill dan hard skill yang 

dimiliki. Hal lain yang juga perlu untuk dikembangkan dalam upaya 

menciptakan Kampung Migran Berdaya (KMB) antara lain: produksi 

kerajinan khas daerah, pembentukan pusat kelompok ekonomi eks-

migran, Eks-Migran Second Language Course (bahasa Arab) dan usaha 

jasa.  

Sesuai dengan hasil wawancara, eks-migran perempuan 

membutuhkan pendampingan dan bantuan modal usaha mikro, termasuk 

pengembangan kuliner Timur-Tengah dan Pengembangan Bahasa Arab. 

Pendampingan menjadi sangat penting agar tujuan dari program 

pemberdayaan tetap berjalan sesuai rencana. Lagipula, pemberdayaan 

dalam bidang usaha tidak hanya soal produksi tetapi juga pemasaran 

serta pengelolaan dana hasil penjualan. Hal inilah yang sering dirasakan 

untuk para pemula di bidang UKM ketika produk-produk yang dihasilkan 

berkualitas namun dalam hal pemasaran serta pengembangan usaha 

tidak diperhatikan. 

Sebagai penunjang, dapat juga pemberdayaan tersebut 

dilaksanakan dengan program-program pemerintah Desa seperti PKK 

yaitu pada Pokja 2. Tugas Pokja 2 adalah mengelola Program Pokok 

Pendidikan dan Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan berkoperasi. 

Jika berjalan, maka produk-produk yang dihasilkan eks-migrant mampu 
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menjadi ikon Desa. Dalam hal ini, Pemdes dapat berperan sebagai 

promotor produk-produk tersebut dalam ajang Lomba Desa atau 

Pameran-pameran yang kini banyak diselenggarakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ada berbagai keahlian yang 

diperoleh eks-migran perempuan, baik soft maupun hard skill. 

Pengembangan soft skill eks-migran berupa perubahan pola pikir, cara 

pandang hidup, etos kerja, kemampuan berbahasa Arab, dan usaha jasa 

(pelatihan, pendidikan, travel haji dan umroh, dan koperasi). Sementara 

itu, pengembangan hard skill mencakup penguasaan parenting, 

kemampuan memasak kuliner a la Timur-Tengah (gahwa, kebab, hubus, 

nasi kebuli, dll). Keahlian eks-migran perempuan ini merupakan bentuk 

“trans-nasional skill” yang diperoleh dari pengalaman sebagai migran di 

Jazirah Arab.  

Dari keahlian-keahlian yang dimiliki eks-migran perempuan 

pedesaan memiliki itu, belum termanfaatkan dengan baik, kelembagaan 

yang mengelola eks-migran tersebut belum tercipta. Di sini, perlu adanya 

model kelembagaan pengelolaan eks-migran. “Kampung Migran Berdaya 

(KMB)” hadir untuk menjawab peluang dan potensi tersebut. Sebagai 

model kelembagaan pengelolaan eks-migran, KMB berupaya 

mengoptimalisasikan potensi dan keahlian eks-migran, penguatan 

kapasitas kelembagaan eks-migran, mendorong terciptanya 

kewirausahaan baru berbasis migran, dan mediating cross economy 

(ekonomi penengah) yang bercirikan Negara Tempat Bekerja dan Negera 
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Asal. Dengan kata lain KMB merupakan wadah kelembagaan untuk 

menciptakan eks-migran yang berdaya, yang berujung pada terciptanya 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, khususnya di 

Jawa Barat. Dengan pengembangan KMB kita pada gilarannya dapat 

melahirkan landmark baru seperti Karawangan little Arab, Purwakarta little 

Arab. 

 

Saran 

1. Perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk memperhatikan 

migran dan eks-migran perempuan pedesaan agar lebih berdaya 

dan mencapai sejahtera. 

2. Potensi soft skill dan hard skill yang dimiliki para eks-migran 

apabila dikembangkan akan dapat membuka lapangan perkerjaan 

dan penguatan ekonomi pedesaan. Untuk itu perlu ada support dari 

berbagai stakeholders yang ada. 

3. Pembaruan aturan yang berpihak kepada para migran dan eks-

migran harus ditingkatkan. 
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PEDOMAN PENELITIAN LAPANGAN 

MODEL KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKS-MIGRAN 

PEREMPUAN PEDESAAN 
 

Tahun ke-2 

1. Pendahuluan 

Penelitian ini dilatari oleh belum optimalnya pemanfaatan potensi sosial 

ekonomi eks-migran pedesaan, khususnya di Jawa Barat. Padahal, dari kerja-

kerja yang dilakukan diperoleh capital dan remiten sosial, selain remiten 

ekonomi. Hanya saja bagi para eks-migran Jawa Barat pemanfaatan remiten 

sosial ini belum optimal dan dijadikan sarana untuk memberdayakan, 

meningkatkan soft skill kewirausahaan-ekonomi kreatif dan juga menjadi wadah 

gerakan, organisasi atau kelembagaan migran. Di sini, model kelembagaan 

pengelolaan eks-migran pedesaan penting untuk diketengahkan. Tujuannya, 

selain memberdayakan eks-migran, juga untuk menuju pembangunan sosial 

ekonomi di pedesaan.  

Untuk menjelaskan model kelembagaan migran pedesaan ini, maka 

penelitian ini bertumpu pada paradigma post-positivisme. Paradigma post-

positivisme merupakan upaya perbaikan terhadap paradigma positivisme yang 

hanya mengandalkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Melalui 

paradigma post-positivisme penelitian ini mampu mengungkap realitas dari Eks-

Migrasi Perempuan pedesaan dan potensinya untuk membangun sebuah model 

kelembagaan. Dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang ditopang oleh data kuantitatif. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan studi kasus (case study) dengan mengambil dua 

desa, yaitu Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, 

dan Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. 

Pertimbangannya ialah bahwa kedua tempat ini merupakan basis migran dan 

eks-migran di Jawa Barat.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) studi pustaka: 

dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai berbagai teori dan 

konsep tentang kelembagaan dan komunitas migran perempuan pedesaan. 

Dokumen dan pustaka diperoleh dari arsip, hasil penelitian, buku-buku, berbagai 

penerbitan, jurnal ilmiah yang terkait dengan objek penelitian. (2) wawancara 

mendalam; dilakukan dalam upaya mengetahui secara detail informasi mengenai 

kondisi sosial, potensi, struktur sosial, dan komunitas eks-migran perempuan. (3) 

life history; dilakukan untuk memperoleh data khas tentang masing-masing 

potensi eks-migran; (4) FGD; dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji proses 

sosial terbentuknya kelembagaan dan untuk menyusul permodelan 

kelembagaan. 
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Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif 

memahami makna, kedalaman, dan kritik terhadap gejala sosial yang ada. 

Pemaknaan, kedalaman, dan kritik yang dihadirkan dibantu oleh adanya data 

kuantitatif sederhana. Sementara itu, data kualitatif dihimpun melalui dept 

interview atau wawancara mendalam, FGD, dan life story terhadap beberapa 

informan kunci dan narasumber di sejumlah lokasi penelitian. Analisis data 

kualitatif lebih dikenal sebagai analisis data model interaktif, yaitu (1) reduksi 

data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk 

interaktif dengan proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu 

siklus. 
 

2. Fokus Penelitian 

Penelitian ini diusahakan menjawab secara detil, mendalam, dan solutif 4 

poin berikut ini: 

1. Kondisi sosial dan potensi sosio-ekonomi yang dimiliki eks-migran 

perempuan pedesaan di Jawa Barat. 

2. Pembentukan struktur jaringan sosial dan jaringan kerja di antara eks-

migran perempuan pedesaan di Jawa Barat.  

3. Proses terciptanya kelembagaan komunitas eks-migran pedesaan. Mis: 

jenis model kelembagaan eks-migran yang dicipta seperti apa. 
 

3. Subyek Penelitian  

Subyek utama dalam penelitian ini adalah para eks-migran perempuan 

pedesaan di dua lokasi penelitian, yaitu Ciherang Purwakarta dan Payingkiran 

Karawang. Supporting subject/subyek pendukung adalah tokoh/pakar migrasi 

perempuan yang dapat dimintai pandangannya mengenai model kelembagaan 

pengelolaan eks-migran perempuan.  
 

4. Panduan Wawancara/Kuesioner 

Untuk panduan wawancara/kuesioner, peneliti bertumpu kepada 

instrumen penelitian yang tersusun, terutama dengan mengacu kepada bagian 

(fokus yang dilihat dan indikator yang harus dibahas). Dari kedua bagian 

tersebut, dioperasionalisasikan atau dieksplor lebih detil. Lihat contoh di bawah 

ini. 

No. Fokus yang 
dilihat 

Indikator yang harus 
dibahas 

Pertanyaan /operasionalisasi yang 
didapat dari indicator 

1. Gambaran 
umum eks-
migran 
Ciherang-
Panyingkiran 

 Sketsa sosio-
ekologis Ciherang-
Panyingkiran  

1. Bagaimana keadaan sosial 
ekologis ciherang – payingkiran 
saat ini (data diperoleh dari 
monografi desa/sumber lain 
yang akurat? 

2. Dan seterusnya 

 
5. Tim Lapangan 

No. 
Koord Tim 

Riset 

Alokasi Waktu di Lapangan Jmlh 
(hari) 

Turlap Transkrip 

Panyingkiran Ciherang 

1. Habibi 5 5 10 √ √ 

2. Tulodo 5 5 10 √ √ 
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No. Kuesioner: ............... 

 
 
 
 
 FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI 
JAKARTA 

 

KUESIONER  
 

MODEL KELEMBAGAAN 
PENGELOLAAN EKS-MIGRAN 

PEREMPUAN PEDESAAN 
 

 
 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Kuesioner ini diisi oleh eks-migran perempuan pedesaan asal Panyingkiran 
dan Ciherang. 

2. Kuesioner ini berisi sejumlah pertanyaan dan pernyataan mengenai model 
kelembagaan pengelolaan eks-migran perempuan pedesaan, mohon Anda 
membaca dan memahami setiap butir sebelum memberikan jawaban! 

3. Tulislah jawaban Anda pada tempat yang disediakan dengan memberikan 
tanda centang (√) sesuai petunjuk. Jika kolom/tempat jawaban yang 
disediakan kurang maka gunakan lembar kosong di sebelahnya! 

4. Gunakanlah ballpoin/pulpen dalam mengisi kuesioner ini. 
5. Jika ada hal-hal atau pertanyaan yang kurang jelas mohon meminta 

penjelasan pada petugas yang mendampingi Anda. 
 

KONTROL ENUMERATOR 

Nama Enumerator :  

Waktu wawancara : Hari : 
Tanggal : 
Tempat : 
Pukul  : 

Tanda tangan :  
 

 

IDENTITAS RESPONDEN  

1. Nama :  

2. Usia :  

3. Pendidikan Terakhir :  

4. Pekerjaan saat 
menjadi migran 

: Jenis 

Pekerjaan 

Lama 

Bekerja 

Negara Tempat 

Bekerja 
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5. Pekerjaan saat ini : 1. 

2. 

3. 

6. Jumlah Anak dan 
Pendidikannya 

: Anak ke- Usia Pendidikan 

   

   

   

   

   

   
 

7. Alamat  :  

 

 

 

 

 

 

BAGIAN 1: GAMBARAN UMUM EKS-MIGRAN PANYINGKIRAN CIHERANG  

Indikator Sumber data 

 Sketsa Sosio-Demografis Panyingkiran – 
Ciherang Saat ini 

Monografi desa dan 
Pengamatan 

 Piramida Kependudukan eks-Migran 
Panyingkiran – Ciherang 

Monografi desa 

 Kondisi Sosial Ekonomi Eks-Migran 
Panyingkiran – Ciherang  

Wawancara mendalam 

 
1. Faktor dan kondisi apa yang melatarbelakangi anda, memustuskan untuk 

tidak kembali bekerja ke Luar Negeri? Selain faktor usia, gali faktor lainnya. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
2. Bagaimana kondisi anda dan keluarga saat masih bekerja sebagai migran 

dan setelah tidak bekerja? Jelaskan! gali aset (lahan, barang, dan lainnya) 
yang dimiliki informan. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

3. Dari mana sumber pendapatan utama anda saat ini? 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
   

4. Berapa penghasilan keluarga per bulan yang anda dapatkan? Bandingkan 
dengan pendapatan ketika masih menjadi migran! 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
5. Dari penghasilan di atas, apakah sudah mencukupi untuk biaya sehari-hari 

dan pendidikan anak Anda? Jelaskan! 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

BAGIAN 2: SKILL DAN PEMANFAATANNYA DALAM LAKU KESEHARIAN 
EKS-MIGRAN PANYINGKIRAN – CIHERANG 
 

Indikator Sumber data 

 Skill Eks-Migran Panyingkiran – Ciherang Pengamatan dan 
wawancara mendalam 

 Skill dan pemanfaatannya dalam laku 
keseharian eks-migran Panyingkiran – Ciherang  

Pengamatan, 
wawancara mendalam, 
life history, dan FGD 

 

6. Keterampilan (skills) mendasar apa yang Anda peroleh setelah bekerja di 
Luar Negeri yang bisa Anda terapkan saat ini? Sebutkan! 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
  

7. Dari beberapa keterampilan tersebut, keterampilan apa yang dominan Anda 
kuasai?  
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................  
 

8. Apa usaha yang Anda lakukan saat ini dengan keterampilan yang Anda miliki 
tersebut? Gali informasi tentang intensitas demonstrasi keterampilan yang 
pernah dilakukan informan! 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

9. Lakukan life history (kedalaman data bersifat tick description/biografi) kepada 
informan, tentang soft skills yang dikuasai: 

Soft Skill Panyingkiran – Ciherang Keterangan 

Perubahan  Konstruksi migran tentang Ceritakan dengan detil 
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Pola Pikir pentingnya pengutamaan pendidikan 
anak dan keluarga 

proses terbentuknya 
pola pikir ini 

Cara 
Pandang 
Hidup 

Perubahan cara pandang hidup 
meliputi: 
 Berani menghadapi tantangan dan 

terus mencoba hal-hal baru.   
 Mempunyai keinginan berinvestasi 

untuk masa depan.   
 mampu membandingkan 

pendapatan dan pengeluaran ketika 
masih dan sesudah bekerja di luar 
negeri. 

Ceritakan dengan detil 
proses terbentuknya 
cara pandang hidup 

Etos Kerja Etos kerja yang tumbuh antara lain: 
 Keinginan berwirausaha. seperti 

membuka warung, atau bertani 
dengan sistem gadai atau maro.  

 Keinginan menjadi lebih baik dari 
Generasi Orang Tua. 

 Kemampuan saving/menabung.  

Ceritakan dengan detil 
proses terbentuknya 
etos kerja tersebut 

Kemampuan 
Berbahasa 
Arab 

 Kemampuan berbahasa Arab   Ceritakan dengan 
detil proses belajar 
bahasa arab  

 Gali kemampuan 
menulis dan 
berbahasa 
arabnya) – 
demonstrasikan 
dan 
dokumentasikan 
 

Usaha Jasa  Soft skill dalam bentuk usaha jasa 
berupa agen haji dan umroh. Hal ini 
merupakan pemanfaatan dari 
pengalaman bekerja sebagai migran, 
khususnya di negara Saudi Arabia.  

 Dari kedua Desa, penulis 
menemukan mereka yang menjadi 
agen penyalur TKI adalah eks buruh 
migran laki-laki. 

 Ceritakan dengan 
detil proses 
pengembangan 
usaha jas 

 
Hard Skill Panyingkiran – Ciherang  Keterangan 

Penguasaan 
Parenting 

 Mampu beradaptasi dan 
membedakan parenting di luar negeri 
dengan parenting di negara asal. 

 Parenting yang baik dari para buruh 
migran, justeru membuat anak 
majikan lebih dekat dan nyaman 
dengan mereka. 

 Kemampuan parenting yang didapat 
baik dari pelatihan maupun 
pengalaman bekerja sebagai buruh 
migran, sebagian mampu 
dimanfaatkan kembali menjadi 
pengasuh anak dan asisten rumah 
tangga di negara asal. 

 Ceritakan dengan 
detil proses belajar 
pengasuhan/parent
ing 

 Gali kemampuan 
tersebut dan 
dokumentasikan 

 

Kemampuan 
memasak 

 Kemampuan memasak kuliner a la 
Timur Tengah meliputi kemampuan 

 Ceritakan dengan 
detil proses belajar 
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kuliner a la 
Timur-
Tengah  

memasak gahwa, kebab, hubus, nasi 
kebuli, dan lainnya. 

masakan kuliner a 
la Timteng  

 Gali kemampuan 
memasak itu– 
demonstrasikan 
dan 
dokumentasikan 

 

10. Hambatan/kendala  apa yang Anda alami dalam menjalankan 
keterampilan/skills tersebut? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

11. Bentuk bantuan apa saja yang diperlukan dalam mengembangkan 
keterampilan tersebut? 

 Pendalaman materi keterampilan 

 Kegiatan pelatihan dan aksi 

 Kemampuan pengembangan kecakapan soft dan hard skills 

 Pendampingan intensif dari lembaga terkait 

 Bantuan investasi 

 Lainnya, jelaskan ............................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
  

12. Lembaga apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan keterampilan 
atau skills yang Anda miliki?  

 Kemenakertrans/Disnakersostrans 

 BNP2TKI 

 PJTKI/PPTKIS 

 Migran Care 

 Sponsor 

 Perguruan Tinggi 

 Lainnya, jelaskan ……………………………………………………………….. 

 .................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

BAGIAN 3: STRUKTUR JARINGAN SOSIAL DAN KERJA EKS-MIGRAN 
PANYINGKIRAN – CIHERANG1  
 

Indikator Sumber data 

 Proses pembentukan jaringan sosial dan kerja 
eks-migran Panyingkiran – Ciherang 

 Bentuk – bentuk jaringan sosial dan kerja antar 
eks-migran Panyingkiran – Ciherang  

Pengamatan, 
wawancara mendalam, 
dan life history 
 

                                                      
1 Dari data sebelumnya diketahui bahwa jaringan sosial dan jaringan kerja bertumpu kepada 
jejaring kekerabatan. Dalami secara detil, proses pembentukan, bentuk-bentuk, dan faktor-faktor 
penguat dan yang melemahkannya. 
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13. Bagaimana proses pembentukan jaringan sosial dan kerja eks-migran? 

Jelaskan! 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
 

14. Bagaimana bentuk-bentuk struktur jaringan sosial dan kerja eks-migran? 
Jelaskan! 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
 

15. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penguat dan melemahkan jaringan 
sosial dan jaringan kerja eks-migran? Jelaskan! 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 

BAGIAN 4: MODEL KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKS-MIGRAN 
PEREMPUAN PEDESAAN 

Indikator Sumber data 

 Identifikasi model kelembagaan eks-migran 
 

Pengamatan; 
wawancara mendalam, 
life history, FGD 
 

 

16. Apakah ada kelembagaan atau organisasi perhimpunan eks-migran di tempat 
anda yang menghimpun kreativitas/skills Anda? Jelaskan! 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
  

17. Jika, tidak ada. Apakah anda menginginkan adanya kelembagaan atau 
organisasi perhimpunan yang dapat memfasilitasi dan mewadahi 
keterampilan-keterampilan/skills yang anda miliki? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 
18. Bentuk kelembagaan atau organisasi perhimpunan seperti apa yang anda 

inginkan? Jelaskan! 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
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19. Bentuk bantuan apa saja yang diperlukan dalam rangka penguatan kapasitas 
kelembagaan eks-migran tersebut? 

 Pelatihan manajemen kelembagaan 

 Pemberdayaan kelembagaan eks-migran 

 Pendampingan intensif dan berkelanjutan 

 Bantuan investasi dalam bentuk usaha mikro 

 Lainnya, jelaskan ............................................................................... 

 
20. Menurut anda, media sosialisasi apa yang dapat mempromosikan   

keterampilan-keterampilan/skills yang anda miliki? 

 Surat Kabar/Majalah cetak 

 Surat Kabar/majalah online 

 Televisi 

 Media Sosial 

 Lainnya, jelaskan ............................................................................... 

 

Karawang – Purwakarta, .......... 2016 

Responden, 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kelembagaan pengelolaan eks-
migran perempuan pedesaan. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan 
paradigma post-positivistik – pendekatan mixed method. Lokasi penelitian di Desa 
Panyingkiran, Karawang dan Desa Ciherang, Purwakarta, dengan waktu penelitian 
selama 2 tahun (2015 – 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: eks-migran 
perempuan pedesaan memiliki keahlian (hard dan soft skill) yang diperoleh dari negara 
tempat mereka bekerja, hanya saja kelembagaan yang mengelola eks-migran tersebut 
belum tercipta. Di sini, perlu adanya model kelembagaan pengelolaan eks-migran. 
“Kampung Migran Berdaya (KMB)” hadir untuk menjawab peluang dan potensi 
tersebut. Sebagai model kelembagaan pengelolaan eks-migran, KMB berupaya 
mengoptimalisasikan potensi dan keahlian eks-migran, penguatan kapasitas 
kelembagaan eks-migran, mendorong terciptanya kewirausahaan baru berbasis 
migran, dan mediating cross economy (ekonomi penengah) yang bercirikan Negara 
Tempat Bekerja dan Negera Asal. Dengan kata lain KMB merupakan wadah 
kelembagaan untuk menciptakan eks-migran yang berdaya, yang berujung pada 
terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa 
Barat. 
 
Kata kunci: kampung migran berdaya, model kelembagaan pengelolaan, eks-migran 

perempuan internasional, pedesaan 

 
 
Pendahuluan 

Lebih dari separuh penduduk miskin di negara berkembang adalah perempuan 
(Koser, 2007). Fenomena lebih miskinnya perempuan dibanding laki-laki menguatkan 
terjadinya feminisasi kemiskinan – kemiskinan memiliki wajah perempuan (Wulan, 
2010). Realitas ini, pada gilirannya mendorong perempuan pedesaan untuk melakukan 
migrasi internasional. Tujuannya ialah untuk “survival strategy” dan meningkatkan 
kesejahteraan hidup keluarga (Ellis, 1988; Dharmawan, 2008). Dari setting historis ini 
migrasi internasional perempuan pedesaan menjadi pilihan alternatif yang semakin 
massif hingga saat ini (Koser, 2007).  

                                                           
1Tenaga pengajar pada Jurusan Geografi dan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Jakarta. Menyelesaikan Doktor pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah 
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2 Tenaga pengajar pada Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. 
Mahasiswa Program Doktoral Pendidikan Geografi, Pascasarjana UPI, Bandung. 



Saudi Arabia dan Malaysia adalah Negara tujuan paling banyak dari para migran 
perempuan tersebut, termasuk migran perempuan asal Jawa Barat (Zid, 2010). 
Kenyataan ini tentunya mengindikasikan bahwa migrasi memiliki hubungan simetris 
dan keterlekatan (embeddedness) dengan rasionalitas ekonomi perempuan pedesaan 
(Alkhudri, 2010). Motif untuk lebih sejahtera menjadi driving force yang menggerakkan 
mereka untuk bekerja keluar negeri. Hasilnya tak sedikit dari mereka yang menuai 
sukses, begitupun sebaliknya.  

Dari kerja-kerja yang dilakukan diperoleh capital, remiten ekonomi dan sosial. 
Pemanfaatan remiten sosial yang optimal dapat meningkatkan soft skill-hard skill 
kewirausahaan-ekonomi kreatif. Selain itu, juga menjadi wadah gerakan, organisasi 
atau kelembagaan migran (Hayami, 1984; Ostrom, 1998; Peterson, 2003; Nort, 2005). 
Khususnya, bagi eks-migran perempuan pedesaan di Panyingkiran Karawang dan 
Desa Ciherang, Purwakarta. Untuk itu, peningkatan dan pelembagaan soft skill-hard 
skill bagi para eks-migran perempuan, khususnya di Jawa Barat sangat diperlukan.  
 
Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik – mixed method (Denzin 
dan Lincoln, 2009). Subyek penelitian utama dalam penelitian ini adalah para eks-
migran perempuan. Sementara itu, supporting subject/subyek pendukung adalah 
tokoh/pakar migrasi perempuan. Lokasi penelitian di Desa Panyingkiran, Karawang 
dan Desa Ciherang Purwakarta, Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan selama 2 tahun 
(2015 – 2016). Data yang dikumpulkan meliputi: (1) data primer diperoleh melalui 
observasi, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan life history; (2) 
data sekunder bersumber dari monografi desa, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan 
dokumen/arsip terkait topik penelitian.  

Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif mengikuti pendapat Miles 
dan Huberman (1992). Dalam model ini, dilakukan reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan, yang ketiganya merupakan suatu siklus untuk memperkuat 
pengambilan kesimpulan (Gambar 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Analisis model interaktif 
(Sumber: Matthew Miles dan A. Michael Huberman. 1992). 

 
Menurut Diagram hubungan antar komponen model interaktif pada gambar 1 di 

atas, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-
menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi 
menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis 
yang saling susul menyusul.  
Temuan Penelitian dan Pembahasan 

Pengumpulan 

data 
Penyajan data 
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1. Gambaran Umum Migran Panyingkiran dan Ciherang  
Desa Panyingkiran, Karawang dan Desa Ciherang, Purwakarta merupakan desa 

yang berada di bagian Utara Jawa Barat.  
 

Tabel 1. Gambaran Umum Desa Penyingkiran dan Ciherang 

 
Aspek  

Desa Panyingkiran Desa Ciherang 

Luas Wilayah 
 
Jumlah Dusun 
 
 
Jarak dari Ibukota 
Kecamatan 
 
Jarak dari Ibukota 
Kabupaten 
 
Penggunaan Lahan  
 

368 Ha 
 
4 Dusun: Krajan 1, Krajan 2, 
Ciwelut dan Kamurangjati 
 
3 Km 
 
14 Km 
 
Sebagian besar pertanian 
sawah beririgasi 
 

131,53 Ha 
 
3 Dusun: Tanjungkerta, 
Ciherang, dan Pasir 
Muncang 
 
3 Km 
 
7 Km 
 
Campuran antara sawah 
beririgasi dan lahan kering 

  Sumber: Diolah dari Data Monografi Desa,2015 – 2016. 

Penduduk Desa Panyingkiran  berjumlah 5.736 Jiwa, dengan pembagian jumlah 
laki-laki 2.900 jiwa dan perempuannya sebanyak 2.845 jiwa. Sementara itu, penduduk 
Desa Ciherang sebanyak 4.091 Jiwa dengan jumlah penduduk laki-lakinya sebanyak 
2.118 Jiwa dan jumlah penduduk perempuannya sebanyak 1.981 jiwa (Data 
Kependudukan, 2015).  

Sementara itu, untuk kategori eks migran yang sudah menetap dan tidak pergi 
kembali untuk bekerja di Luar Negeri dapat pada tabel 2.   

 
Tabel 2. 

Sebaran Eks Migran Perempuan Desa Panyingkiran – Ciherang 
Kelompok Umur Buruh Migran Perempuan Panyingkiran – Ciherang 

Persentase Jumlah 

20 – 24 2 1 

25 – 29 7 3 

30 – 34 17 7 

35 – 39 24 10 

40 – 44 21 9 

45 – 49 10 4 

50 – 54 14 6 

60+ 5 2 

Total 100 42 

             Sumber: Data Lapangan Agustus, 2015. 

 
 

2. Rasionalitas Eks-Migran Tidak Kembali Bekerja ke Luar Negeri 
Pilihan untuk tidak kembali bekerja ke Luar Negeri didorong oleh beberapa 

faktor, yaitu (a) perubahan demografis dan orientasi ekonomi di pedesaan; (b) 
perubahan kebijakan (moratorium tenaga kerja ke Jazirah Arab, khususnya Arab 



Saudi); (c) pengalaman buruk yang dialami di Negara Tujuan Bekerja; (d) pemanfaatan 
remiten yang tepat; dan (e) kondisi psikologis keluarga.    
 

a. Perubahan demografis dan orientasi ekonomi pedesaan 
Letak geografi Desa Panyingkiran dan Ciherang sebagai kawasan industri baru 

penyangga Ibukota Jakarta, menjadikan wilayah tersebut mengalami pergeseran 
demografis dan orientasi ekonomi. Sebagai basis industri baru kedua daerah ini 
menjadi pintu masuk dari berbagai daerah lain untuk bekerja di kawasan Industri 
Karawang dan Purwakarta. Hal ini mendorong terjadinya perubahan demografis.  

Sementara itu, pergeseran ekonomi dari basis pertanian ke Industri juga terjadi. 
Kondisi ini membuat sebagian masyarakat di pedesaan, baik Panyingkiran dan 
Ciherang, lebih memilih untuk menjadi tenaga kerja di daerah asalnya ketimbang 
bekerja ke Luar Negeri. Mereka mengkalkulasi waktu dan pendapatan yang tak jauh 
berbeda bila bekerja di dalam atau di luar negeri. 
 

b. Perubahan kebijakan (moratorium tenaga kerja ke Jazirah Arab, 
khususnya Arab Saudi) 

Kebijakan moratorium sedikit banyak mempengaruhi laju migrasi Internasional 
perempuan di desa Panyingkiran dan Ciherang untuk bekerja ke luar negeri. Bagi 
migran yang masih produktif dan menginginkan kembali, sangat menyayangkan 
kebijakan moratorium ini. Namun, bagi pemerintah moratorium dilakukan dalam upaya 
penataan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.  
 

c. Pengalaman buruk yang dialami di Negara Tujuan Bekerja 
Rendahnya kualitas tenaga migran perempuan berpengaruh terhadap tingginya 

kasus-kasus yang menimpa beberapa buruh migran internasional, seperti penyiksaan 
(ringan, berat sampai meninggal dunia), pemerkosaan, pelecehan seksual, tidak 
dibayar gaji. Beberapa kasus yang dihadapi migran perempuan bisa diperhatikan pada 
tabel 3. di bawah ini.  

 
Tabel. 3. Daftar Kasus yang Dihadapi Migran Perempuan 

No Jenis Kasus Jumlah Kasus 

1 Tidak ada kabar 9 
2 Kecelakaan 1 
3 Penganiayaan - 
4 Meninggal dunia 3 
5 Gaji tidak dibayar 13 
6 Belum pulang 1 
7 Pelecehan seksual 1 
8 Minta pulang karena majikan galak 1 
9 Lari dari majikan 4 
10 Gaji dirampas majikan 1 
 Jumlah 33 
Sumber: Diambil dari data lapangan, 2015 – 2016. 

 
 

d. Pemanfaatan remiten yang tepat 
Pemanfaatan remiten yang tepat guna, menyebabkan para migran perempuan di 

kedua desa survive dan menjadi dasar untuk tidak kembali bekerja ke Luar Negeri lagi.  
Pengelolaan remitan di Panyingkiran dan Ciherang seperti untuk pembelian lahan, 
pendirian usaha (toko, kelontong, mini market, toko bangunan ataupun konter HP 
seperti celluler), jasa seperti fotokopi, percetakan, bahan bangunan, travel, dan bahkan 
salon/rias pengantin.  



Terjadinya mekanisme pengelolaan ke sektor jasa tidak bisa terlepas dari adanya 
pengetahuan yang dimiliki oleh migran/eks migran yang didapatkan selama menjadi 
migran di luar negeri. Pengetahuan tersebut tidak dibuang sia-sia oleh migran/eks 
migran pengetahuan tersebut bahkan ada yang diaplikasikan ke dalam kehidupan 
nyata dalam diri migran dengan menggeluti ataupun membuka usaha yang memiliki 
basic atau latar belakang dari hasil kursus dan pelatihan.  

 
e. Kondisi psikologis keluarga 

Keputusan untuk tidak kembali bekerja ke Luar Negeri, juga dipengaruhi oleh 
faktor pengasuhan anak dan faktor keluarga secara umum.  

 
“Iya, ibu ga balik lagi karena Anak Ibu” (Bdryh, 09 Agustus 2016)” 
“Mungkin mikir-mikir punya anak sekarang SMP. Tambah gede, kan perempuan 
ga boleh ditinggal. Kan di sini si bapak sendirian, Ke sawh, tani (Nng, 10 Agustus 
2015)” 
 
“Saya masih berhasrat untuk kembali lagi ke Abu Dhabi, namun suami tidak 
mengizinkan. Abu Dhabi kini menjadi pilihan favorit setelah diberlakukan 
moratorium ke Arab Saudi. Kkm pun mengaku lebih nyaman bekerja ketika 
belum menikah, karena tanggungan hidup serta izin yang mudah. (Kkm, Juni, 
2016).” 

 
Kondisi di atas turut mempengaruhi biaya psikis yang dihadapi oleh individu. 

Selama pengambilan keputusan, selain pertimbangan biaya finansial dan jarak, 
seorang calon migran juga mempertimbangkan akan mengalami perubahan psikologis 
seperti akan meninggalkan anggota keluarga, orang tua, kerabat dekat dan lainnya. Di 
daerah tujuan, ia juga akan menghadapi sedikit benturan budaya yang berbeda 
dengan budaya asalnya. 

Selama diperantauan (Negara Tempat Bekerja), seorang migran perempuan 
merasakan rindu akan kampung halaman, kerabat dekat, terlebih anggota keluarga. 
Kerinduan akan kampung halaman dan kerabat ini sedikit banyak akan terobati jika 
sekali waktu ia bisa pulang ke daerah asalnya. Di sini kekuatan sentripetal, yaitu 
kekuatan yang selalu mengikat setiap orang agar tidak keluar dari daerah asalnya, 
sangat berpengaruh. Pada sisi lain, jika utilitas daerah asal tidak dapat memenuhi 
kebutuhan yang diinginkannya, maka timbul kekuatan sentrifugal yang mendorong 
agar melakukan migrasi keluar dari daerah tersebut. 

Kekuatan sentripetal dapat mendominasi setiap orang (migran) terlebih di saat-
saat ada momentum yang tepat seperti Lebaran. Melalui ikatan batin dan emosional 
dengan daerah asal, kemana pun seseorang pergi, suatu waktu akan kembali untuk 
pulang, tentunya dengan membawa sejumlah barang, uang, dan bahkan gagasan dari 
Negara Tempat Bekerja. Seseorang yang sudah menjadi migran, tentunya sudah 
memperhitungkan adanya keuntungan financial di daerah yang baru, meski telah 
mengorbankan biaya moneter dan psikis.  

 
 

3. Pemanfaatan Hard dan Soft Skill yang Dimiliki 
Ada berbagai keahlian yang diperoleh eks-migran perempuan, baik soft maupun 

hard skill. Pengembangan soft skill eks-migran berupa perubahan pola pikir, cara 
pandang hidup, etos kerja, kemampuan berbahasa Arab, dan usaha jasa (agen haji 
dan umroh; penyalur TKI). Sementara itu, pengembangan hard skill mencakup 
penguasaan parenting, kemampuan memasak kuliner a la Timur-Tengah (gahwa, 
kebab, hubus, nasi kebuli, dll). Lihat tabel 4. 

 



 
Tabel 4. Soft Skill dan Hard Skill Eks-Migran Perempuan  

Soft Skill Ciherang dan Panyingkiran 

Perubahan Pola Pikir Perubahan pola pikir eks-migran mengarah kepada: 
 Pengutamaan Pendidikan Anak  
 Pengutamaan Kepentingan Keluarga. 

Cara Pandang Hidup Perubahan cara pandang hidup meliputi: 
 Berani menghadapi tantangan dan terus mencoba hal-hal 

baru.   
 Mempunyai keinginan berinvestasi untuk masa depan.   
 mampu membandingkan pendapatan dan pengeluaran 

ketika masih dan sesudah bekerja di luar negeri. 
Etos Kerja Etos kerja yang tumbuh antara lain: 

 Keinginan Berwirausaha. Pengalaman jam kerja 24 jam 
non stop di luar negeri dan jauh dari keluarga mendorong 
para eks-migran untuk tidak berangkat kembali dan 
memilih bekerja di luar negari. Akan tetapi etos kerja 
yang kuat pasca bekerja di Luar Negeri menjadi motivasi 
untuk berwirausaha seperti membuka warung, atau 
bertani dengan sistem gadai atau maro.  

 Keinginan menjadi lebih baik dari Generasi Orang Tua. 
 Kemampuan saving/menabung.  

Kemampuan 
Berbahasa Arab 

 Kemampuan berbahasa Arab didapat melalui percakapan 
sehari-hari dengan majikan dan anak majikan di negara 
tempat bekerja rata-rata selama 3 bulan, BUKAN karena 
pelatihan sebelum pemberangkatan.  

 Para eks-migran umumnya mengenal istilah dasar dalam 
bahasa Arab melalui anak-anak majikannya (Tuannya).  

Usaha Jasa  Soft skill dalam bentuk usaha jasa berupa agen haji dan 
umroh. Hal ini merupakan pemanfaatan dari pengalaman 
bekerja sebagai migran, khususnya di negara Saudi 
Arabia. Pengalaman tersebut menjadi jaringan 
sosial/modal sosial untuk memanfaatkan potensi yang 
dimiliki 

 Dari kedua Desa, penulis menemukan mereka yang 
menjadi agen penyalur TKI adalah eks buruh migran laki-
laki. 

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2015 – 2016. 

 

Hard Skill Ciherang – Panyingkiran  

Penguasaan Parenting  Mampu beradaptasi dan membedakan parenting di luar 
negeri dengan parenting di negara asal. 

 Parenting yang baik dari para buruh migran, justeru 
membuat anak majikan lebih dekat dan nyaman dengan 
mereka. 

 Kemampuan parenting yang didapat baik dari pelatihan 
maupun pengalaman bekerja sebagai buruh migran, 
sebagian mampu dimanfaatkan kembali menjadi 
pengasuh anak dan asisten rumah tangga di negara asal. 

Kemampuan 
memasak kuliner a la 
Timur-Tengah  

 Kemampuan memasak kuliner a la Timur Tengah meliputi 
kemampuan memasak gahwa, kebab, hubus, nasi kebuli, 
dan lainnya. 

 Kemampuan tersebut belum dioptimalkan sebagai basis 
ekonomi kreatif masyarakat.   



 Salah satu problemnya karena kurang bisa 
diawetkan/bisa juga karena keterbatasan teknologi. 

 Kebanyakan dari eks-migran membandingkan kelezatan 
masakan Indonesia dengan masakan Arab yang 
dipadupadankan sebagai basis makanan keluarga, 
sambil bernostalgia pengalaman-pengalaman ketika 
bekerja di Luar Negeri 

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2015 – 2016. 

Perpaduan dua keahlian di atas, nampak ketika diselenggarakan festival 
Ramadhan yang tujuan utamanya melihat kembali potensi yang dimiliki oleh eks-
migran perempuan Panyingkiran dan Ciherang. 

 

Gambar 1 dan 2. 
Para Eks-Migran Memperagakan Keahlian Memasak Kuliner Timur Tengah 

sambil berdiskusi dalam Bahasa Arab 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Dokementasi lapangan, 2016. 

 
Keahlian soft dan hard skills eks-migran perempuan, bila dikonseptualisasi 

merupakan bentuk “trans-nasional skill” yang diperoleh dari pengalaman sebagai 
migran di Jazirah Arab. “Trans-nasional skill” merupakan konseptualisasi yang 
menjelaskan bahwa migrasi perempuan internasional mendorong masuknya ragam 
keahlian (hard dan soft skill) dari Negara Tempat Bekerja para migran. Dari “trans-
nasional skill” inilah lahir bentuk-bentuk kewirausahaan baru di pedesaan Indonesia, 
khususnya Panyingkiran dan Ciherang yang bercirikan “global”.   

Namun berdasarkan survei di lapangan, soft dan hard skill yang dimiliki pasca 
bekerja di Luar Negeri, belum optimal dipergunakan. Konsentrasi pekerjaan atau 
usaha perekonomian Eks Migran Perempuan asal Desa Panyingkiran dan Ciherang, 
masih mencakup, yaitu: (1) Ibu Rumah Tangga (IRT), (2) Pedagang, (3) Buruh Pabrik, 
(4) IRT dan Pedagang, (5) IRT dan Petani. Ibu Rumah Tangga menjadi urutan pertama 
terbanyak yang dilakukan para Eks Migran perempuan sebesar 55 persen atau 23 
responden. Menurut mereka, kepulangan dari migrasi adalah saat untuk menikmati 
hasil kerja serta untuk fokus dalam mengurus keluarga terutama anak, sedangkan 
pemasukan keuangan keluarga selebihnya mengandalkan pekerjaan suami. Salah 



satu solusi untu mengembangkan “trans-nasional skill” tersebut adalah model 
kelembagaan pengelolaan eks-migran “Kampung Migran Berdaya (KMB). 

 
 

Box 1. Keahlian Bahasa Arab Para Eks-Migran Perempuan  Panyingkiran dan 
Ciherang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Sumber: Diolah dari data lapangan, 2015 – 2016. 

 
4. Kampung Migran Berdaya: Model Kelembagaan Pengelolaan Eks-Migran 

Perempuan Pedesaan 
Untuk mengembangkan soft dan hard skill eks-migran perempuan, perlu adanya 

model kelembagaan pengelolaan eks-migran. “Kampung Migran Berdaya (KMB)” hadir 
untuk menjawab peluang dan potensi tersebut. Sebagai model kelembagaan 
pengelolaan eks-migran, KMB berupaya mengoptimalisasikan potensi dan keahlian 
eks-migran, penguatan kapasitas kelembagaan eks-migran, mendorong terciptanya 
kewirausahaan baru berbasis migran, dan mediating cross economy (ekonomi 
penengah) yang bercirikan Negara Tempat Bekerja dan Negera Asal. Dengan kata 
lain, KMB merupakan wadah kelembagaan untuk menciptakan eks-migran yang 
berdaya, yang berujung pada terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 
pedesaan, khususnya di Jawa Barat. 

Bahasa Arab telah menjadi perilaku keseharian eks-migran perempuan 
Panyingkiran dan Ciherang yang kedudukannya setingkat dengan 
bahasa ibu, bahasa Sunda. Terutama dalam diskusi-diskusi keseharian 
para eks-migran seringkali menggunakan bahasa Arab. Dengan kata 
lain, bahasa Arab telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 
komunikasi sesama eks migran. 
 
Bahasa Arab yang dikuasa oleh eks-migran perempuan di Panyingkiran 
dan Ciherang tergolong rumpun fusha dan ‘amiyah. Keduanya 
merupakan rumpun bahasa yang sama jadi, agar para migran memiliki 
bekal dan pengetahuan terkait Bahasa Arab. Pada umumnya berupa 
kosa kata, ungkapan sehari-hari, dan percakapan. Di antara keduanya, 
bahasa ‘amiyah lebih banyak dikuasai oleh mereka.  
 
Bahasa arab Fusha adalah bahasa Al-quran dan hadits. Bahasa ini 
dipergunakan sebagai bahasa tulisan atau bahasa sastra dalam buku, 
surat kabar, majalah, permasalahan hukum, administrasi , penyusunan 
puisi (syair) dan prosa, ceramah-ceramah agama, seminar ilmiah, 
proses belajar mengajar dan tidak menutup kemungkinan digunakan 
untuk berkomunikasi.  
 
Sementara itu, bahasa Arab rumpun amiyah merupakan bahasa yang 
digunakan dalam kehidupan sehari hari orang Arab.  Hampir semua 
negara di jazirah arab memiliki bahasa Amiyah (bahasa gaul) masing 
masing. Bahasa amiyah yang digunakan oleh orang Mesir sedikit 
berbeda dengan Bahasa gaulnya orang Saudi Arabia. Akan tetapi, ada 
juga yang sama seperti bahasanya orang Mesir dengan orang 
Lebanon. Bahasa Amiyah hanya digunakan dalam percakapan sehari 
hari. Sedangkan dalam hal yang lebih formal seperti khutbah, menulis 
buku, yang digunakan adalah bahasa Fusha.  
 
Bahasa 'amiyah juga memilki bermacam-macam dialek, misalnya 
bahasa 'amiyah Hadhramaut berbeda dengan 'amiyah Sana'a, 'amiyah 
perkotaan juga bebeda dengan 'amiyah pedesaan. 

 

 

 



 
Gambar 3. Kampung Migran Berdaya (KMB) sebagai Model Pengelolaan 

Kelembagaan Eks-Migran Perempuan Pedesaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2015 – 2016.  

 
 
Penutup 

Untuk mencapai tujuan KMB perlu ditunjang penguatan SDM eks-migran 
perempuan, baru kemudian meninjau potensi ekonomi yang dapat dikembangkan 
untuk kemandirian perekonomian dengan bertumpu kepada soft skill dan hard skill 
yang dimiliki. Hal lain yang juga perlu untuk dikembangkan dalam upaya menciptakan 
Kampung Migran Berdaya (KMB) antara lain: produksi kerajinan khas daerah, 
pembentukan pusat kelompok ekonomi eks-migran, Eks-Migran Second Language 
Course (bahasa Arab) dan usaha jasa. Pada konteks ini, diperlukan keterkaitan 
stakeholders, yaitu: (1) Pemerintah pusat dan daerah; (2). BNP2TKI, BP3TKI dan 
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BP2TKI; (3). Lembaga swadaya masyarakat (LSM)/Organisasi masyarakat (ORMAS), 
dan CSR Perusahaan. 

Sesuai dengan hasil wawancara, eks-migran perempuan membutuhkan 
pendampingan dan bantuan modal usaha mikro, termasuk pengembangan kuliner 
Timur-Tengah dan Pengembangan Bahasa Arab. Pendampingan menjadi sangat 
penting agar tujuan dari program pemberdayaan tetap berjalan sesuai rencana. 
Lagipula, pemberdayaan dalam bidang usaha tidak hanya soal produksi tetapi juga 
pemasaran serta pengelolaan dana hasil penjualan. Hal inilah yang sering dirasakan 
untuk para pemula di bidang UKM ketika produk-produk yang dihasilkan berkualitas 
namun dalam hal pemasaran serta pengembangan usaha tidak diperhatikan. 

Sebagai penunjang, dapat juga pemberdayaan tersebut dilaksanakan dengan 
program-program pemerintah Desa seperti PKK yaitu pada Pokja 2. Tugas Pokja 2 
adalah mengelola Program Pokok Pendidikan dan Ketrampilan dan Pengembangan 
Kehidupan berkoperasi. Jika berjalan, maka produk-produk yang dihasilkan eks-
migrant mampu menjadi ikon Desa. Dalam hal ini, Pemdes dapat berperan sebagai 
promotor produk-produk tersebut dalam ajang Lomba Desa atau Pameran-pameran 
yang kini banyak diselenggarakan. 
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