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ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DALAM
KELUARGA TKW
(Studi Pada Keluarga TKW di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga
Kabupaten Lampung Timur)
Oleh :
SISKA AYU ANGGRAINI
NPM: 14117503
Perceraian adalah perpisahan atau putusnya hubungan suami-istri. Di antara
keduanya diharamkan atas aktifitas pemenuhan seksual, serta lepas dari hak dan
kewajiban sebagai suami dan istri. Di antara tugas laki-laki ialah memimpin kaum
wanita dengan melindungi dan memeliharanya. Kewajiban suami dalam
melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya sangat beragam disesuaikan
dengan kemungkinannya untuk dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan
dengan fitrahnya. Adanya keluarga di Desa Surya Mataram yang istrinya bekerja
sebagai TKW di luar negeri tentu akan mendatangkan beberapa dampak bagi
keluarga yang ditinggalkan baik dampak postif atau pun dampak negatif. Dampak
positif istri bekerja sebagai TKW adalah terangkatnya ekonomi keluarga
sedangkan dampak negatifnya adalah kurang diperhatikannya anak dan
kurangnya komunikasi dengan keluarga yang akhirnya bisa mengakibatkan
perceraian, selingkuh serta perjudian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya
perceraian dalam keluarga TKW di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga
Kabupaten Lampung Timur. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah
sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam
terutama terkait masalah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam
keluarga TKW.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun
data kualitatif. Data diperoleh dari tokoh masyarakat, TKW, suami dan anak.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat, TKW, suami
dan anak. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis
kualitatif melalui pendekatan induktif.
Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi ini, penyusun mengambil
kesimpulan bahwa kasus perceraian yang terjadi di dalam keluarga TKW
disebabkan karena beberapa faktor yaitu selingkuh, meninggalkan kewajiban,
ekonomi, dan perjudian. Melihat fakta dalam keluarga TKW desa Surya
Mataram, dengan bekerjanya istri di luar negeri mengandung kemadaratan yang
lebih besar daripada tidak bekerjanya istri diluar negeri. Perceraian tentu saja
membawa dampak yang tidak baik bagi istri, suami dan anak. Dampak tersebut
juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar keluarga yang
mengalami perceraian.

vi

vii

MOTTO

ِ ْ وِمن ُكل َشي ٍء َخلَ ْقنَا َزْو َج
﴾٩٤﴿ ي لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن
َ
ْ
Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat akan kebesaran Allah.”1 (Q.S. Az-Zariyat: 49)

1

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan
Terjemahnya, (Semarang: As-Syifa, 2001), hal. 1404

viii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah
memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik
dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.
1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi
perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih
sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (SUGIYATI) Ayah tersayang
(MUHADI).
2. Untuk adikku “KHUSNUL HIDAYATI”, yang selalu memberiku
semangat dalam keadaan apapun.
3. Semua dosen Fakultas Syari‟ah yang telah membimbing dan membagi
ilmunya untukku. Khususnya kepada Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku
pembimbing I ditengah kesibukannya

tetapi beliau tetap dapat

menyempatkan diri untuk memberi petunjuk, bimbingan dari materi
skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi
ini, dan Bapak Nawa Angkasa, S.H.,M.A selaku pembimbing II yang telah
memberikan motivasi untuk bisa terus semangat dalam menyelesaikan
skripsi ini, dan Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
4. Semua teman seperjuangan IAIN METRO, khususnya sahabat-sahabatku.
Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi,
membantu dan mendoakan.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari‟ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan
rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas
Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan
terimakasih kepada yang terhormat :
1.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.

2.

H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.

3.

Nur Hidayati, MH., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN
Metro.

4.

H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku pembimbing I yang telah memberikan
bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5.

H. Nawa Angkasa, SH., MA., selaku Pembimbing II yang juga telah
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6.

Para Dosen Fakultas Syari‟ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam
perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

7.

Rekan-rekan Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2014 yang telah
memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan

terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasajasa mereka. Amin
Metro, 22 Juni 2019
Peneliti

Siska Ayu Anggraini
NPM. 14117503

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..................................................................................

i

HALAMAN JUDUL......................................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................

iii

HALAMAN NOTA DINAS ..........................................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................

v

ABSTRAK ....................................................................................................

vi

ORISINALITAS PENELITIAN ....................................................................

vii

MOTTO..........................................................................................................

viii

PERSEMBAHAN ..........................................................................................

ix

KATA PENGANTAR ...................................................................................

x

DAFTAR ISI ..................................................................................................

xi

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

xiii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah .........................................................

1

B. Pertanyaan Penelitian .............................................................

6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............................................

6

D. Penelitian Relevan..................................................................

7

LANDASAN TEORI ...................................................................

9

A. Perceraian ...............................................................................

9

1. Pengertian Perceraian .......................................................

9

2. Dasar Hukum Perceraian..................................................

11

3. Jenis dan Bentuk Perceraian.............................................

12

B. Tenaga Kerja Wanita (TKW) .................................................

16

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW) .........................

16

2. Faktor Pendorong Menjadi TKW .....................................

17

3. Pengaruh Menjadi TKW Terhadap Kehidupan Ekonomi

20

4. Dampak Ketika Suami Tidak Serumah dengan Istri ........

21

C. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian .................................

22

xi

BAB III METODE PENELITIAN............................................................

24

A. Jenis dan Sifat Penelitian .......................................................

24

B. Sumber Data ...........................................................................

25

C. Teknik Pengumpulan data ......................................................

26

D. Teknik Analisis Data ..............................................................

29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..........................

30

A. Gambaran Umum Desa Surya Mataram Kecamatan
Margatiga Kabupaten Lampung Timur ..................................

30

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Surya Mataram ............

30

2. Visi dan Misi Desa Surya Mataram .................................

32

3. Letak Geografis Desa Surya Mataram .............................

33

B. Perceraian dalam Keluarga TKW di Desa Surya Mataram
Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur ...............

34

C. Analisis ...................................................................................

47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................

51

A. Kesimpulan .............................................................................

51

B. Saran .......................................................................................

52

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:
1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

xiii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.2 “Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk
Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang
diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana
berlaku pada manusia.”3
Dalam hal ciptaan Allah yang berpasang-pasangan, Allah telah
berfirman dalam Al-Qur‟an:

ِ ْ وِمن ُكل َشي ٍء َخلَ ْقنَا َزْو َج
﴾٩٤﴿ ي لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن
َ
ْ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat akan kebesaran Allah.”4 (Q.S. Az-Zariyat: 49)

Perkawinan telah terjadi sejak manusia pertama dijadikan Allah SWT,
sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Adam AS. sebagai manusia
pertama yang telah dikawinkan oleh Allah SWT dengan Siti Hawa. Proses
kejadian itu adalah merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam
sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Perkawinan bertujuan membentuk

2

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1
Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim,
(Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 17
4
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan
Terjemahnya, (Semarang: As-Syifa, 2001), hal. 1404
3

1

2

keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar
anggota keluarga.
Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat
kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”.5
Selanjutnya, perceraian adalah perpisahan atau putusnya hubungan
suami-istri. Di antara keduanya diharamkan atas aktifitas pemenuhan seksual,
serta lepas dari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.6 Cerai adalah kata
yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Memang
benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan
yang tidak disukai.7
Menurut Abdurrahman dalam Tafsir Ahkam Jilid II, sebagaimana
dikutip oleh Boedi dan Benni menerangkan bahwa:
Di antara tugas laki-laki ialah memimpin kaum wanita dengan
melindungi dan memeliharanya. Sebagai konsekuensi dari tugas itu,
kaum laki-laki diwajibkan berperang. Sedangkan istri hanya
melaksanakan kewajiban menurut cara yang diridai oleh suami sesuai
dengan potensi kewanitaannya. Kewajiban suami dalam melindungi
dan mencukupi kebutuhan istrinya sangat beragam disesuaikan dengan
kemungkinannya untuk dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan
dengan fitrahnya. Perempuan sebagai istri, fitrahnya mengandung,
menyusui, dan mendidik anak di rumah. Adapun fitrah laki-laki

5

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
2010), h. 114
6
Mia Endriza, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, (Kalimantan Selatan: AlPen ProSa,
2007), h. 1
7
Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi),
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243
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sebagai suami adalah mencukupi kebutuhan rumah tangganya,
terutama dari aspek material.8
Apabila hak dan kewajiban tersebut terlaksana maka mereka dapat
bekerja sama menggapai sebuah keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
Pengalaman hidup juga mengajarkan betapa bervariasinya perjalanan
keluarga yang telah didirikan oleh sepasang muda-mudi atas dasar cintamencintai, kasih mengasihi serta seterusnya, ternyata banyak dijumpai
goncang dan bahkan hancur lebur didalam perjalanannya. Walaupun usia
perkawinannya masih terasa singkat, hanya semusim bunga atau hanya
seumur jagung.
Peran wanita yang sangat penting dalam sebuah keluarga, yaitu sebagai
ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban
tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan
kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri.
Karena itu seorang wanita harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan
ikhlas dan tanggung jawab.
Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

ِ َّ أ
ِ ََِسعت رسو َل اهللِ صلَّى اهلل علَيو:َن عب َد اهللِ ب ِن عمر ي ُقو ُل
َْ ُ
ْ َ َّ َن َسال ًما َح َّدثَوُ أ
َ
ُْ َ ُ ْ
ْ َ ََ ُ ْ
ِ اْ ِإلمام ر ٍاع ومسؤٌل عن ر ِعيَّتِو،وسلَّم ي ُقو ُل " ُكلُّ ُكم ر ٍاع وُكلُّ ُكم مسؤوٌل عن ر ِعيَّتِ ِو
ْ َ َ ََ
َ ْ َ ُ ْ ََ َ ُ َ
َ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ َ ْ
ِ  واْلَمرأَةُ ر،الرجل ر ٍاع ِِف أَىلِ ِو وىو مسؤٌل عن ر ِعيَّتِ ِو
ِ اعيَّةٌ ِِف ب ي
ت َزْوِج َها َوَم ْس ُؤٌل
َْ
َ ْ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ََُ ْ
َ ُ ُ َّ َو
... َواْخلَ ِاد ُم َر ٍاع ِِف َم ِال َسي ِدهِ َوَم ْس ُؤٌل َع ْن َر ِعيَّتِ ِو،َع ْن َر ِعيَّتِ َها

Artinya: “Salim telah menceritakan bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah
8

Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim,
(Bandung; Pustaka Setia, 2013), h. 29
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pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban
terhadap yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan
akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang
laki-laki juga pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang wanita juga
pemimpin

atas

rumah

suaminya

dan

akan

dimintai

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang hamba adalah
pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban
atas kepemimpinannya."9 (H.R. Bukhori: 893)
Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan
perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih
sayang dan seorang istri berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam
rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan
suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya
dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.10
Namun dalam kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang
menemukan kegagalan dalam mendirikan rumah tangga yang sejahtera
sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan dan syariat Islam.
Pasca terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, pola kerjasama
suami istri di Desa Surya Mataram berubah, tidak hanya mengandalkan
pertanian saja sebagai mata pencahariannya, akan tetapi sudah beralih
kebidang yang lainnya. Menjadi tenaga kerja Indonesia (TKW) merupakan
pilihan baru beberapa anggota keluarga di Desa Surya Mataram untuk

9

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, al-Jami’us Shahih, Juz 1, Kairo:
Matba‟ah as-Salafiyah wa Maktabatuha, 1400 H, hal. 284-285
10
Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian., h. 8
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mengentaskan masalah perekonomian di dalam keluarganya, gaji tinggi setiap
bulannya menjadi alasan tersendiri bagi setiap orang yang ingin menjadi
TKW.
Adanya keluarga di Desa Surya Mataram yang istrinya bekerja sebagai
TKW di luar negeri tentu akan mendatangkan beberapa dampak bagi keluarga
yang ditinggalkan baik dampak postif atau pun dampak negatif. Dampak
positif istri bekerja sebagai TKW adalah terangkatnya ekonomi keluarga
sedangkan dampak negatifnya adalah kurang diperhatikannya anak dan
kurangnya komunikasi dengan keluarga yang akhirnya bisa mengakibatkan
perceraian, selingkuh serta perjudian.11
Kasus yang dialami oleh ibu Jumilah (mantan TKW) dilatarbelakangi
karena perekonomian keluarga yang tidak kunjung membaik. Awalnya saat ia
mengutarakan maksudnya untuk pergi ke luar negeri dengan tujuan
memperbaiki ekonomi keluarga, suaminya sempat tidak menyetujui dengan
alasan kasihan anaknya. Namun, karena pertimbangan darinya dan desakan
kebutuhan yang semakin banyak, akhirnya suaminya mengizinkannya untuk
bekerja menjadi TKW di luar negeri.
Menurut penuturannya, suaminya tadinya adalah laki-laki yang baikbaik sebelum ia berangkat keluar negeri untuk bekerja. Setiap gaji yang ia
terima, sebagian ia kirimkan ke rumah untuk biaya pendidikan anaknya dan
untuk keperluan sehari-hari. Namun, setelah dua tahun bekerja di luar negeri,
akhirnya ia mengetahui perilaku suaminya yang selingkuh dengan wanita
11

Hasil Pra survey di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung
Timur pada tanggal 05 Oktober 2018.

6

desa sebelah. Mendengar hal tersebut, akhirnya ia berhenti mengirimkan
sebagian gajinya kepada suaminya. Ia meminta cuti sementara kepada
majikannya untuk mengurus perceraian dengan suaminya. 12
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas diketahui bahwa
perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara
pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas
dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal
serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Bagi mereka yang telah
memiliki anak, perceraian yang mereka lakukan menimbulkan dampak
traumatis psikologis bagi anak-anak.
Maka dengan adanya madlarat yang ditimbulkan dari istri bekerja
menjadi TKW yang telah disebutkan di atas menarik penyusun untuk
melakukan penelitian dengan memilih judul “Faktor-faktor Penyebab
Terjadinya Perceraian Dalam Keluarga TKW (Studi Pada Keluarga TKW di
Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan
dibahas adalah “Apakah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Dalam Keluarga TKW di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga
Kabupaten Lampung Timur?”.

12

Ibu Jumilah, Mantan TKW, Hasil Pra survey di Desa Surya Mataram Kecamatan
Margatiga Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Oktober 2018.
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Faktor-faktor Penyebab
Terjadinya Perceraian Dalam Keluarga TKW di Desa Surya Mataram
Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Faktor-faktor
Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Keluarga TKW.
b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Penelitian Relevan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang
dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:
1. Penelitian Eli Karlina yang berjudul “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri
Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian (Studi Kasus di Desa Cikedung
Kecamatan

Cikedung

Kabupaten

Indramayu”.

Hasil

penelitian

mengungkapkan bahwa sebelum bekerja ke luar negeri kehidupan
ekonomi keluarga tergolong rendah rata-rata di bawah Rp. 1.500.000
tetapi Setelah bekerja di luar negeri menjadi TKW kehidupan ekonomi
mereka mengalami peningkatan yang tinggi rata-rata lebih dari
Rp.3.500.000. pengaruh bekerja di luar negeri terhadap perceraian yang
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dialami oleh keluarga yang bekerja di luar negeri di Desa Cikedung
tergolong rendah karna jumlahnya kurang dari 20.13
2. Penelitian Sulthon Miladiyanto yang berjudul “Pengaruh Profesi Tenaga
Kerja Indonesia (TKW) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten
Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teknis upaya
meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi
dan non litigasi. Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata termasuk
perceraian harus terlebih dahulu dimediasikan agar para pihak dapat
bersatu kembali dengan mencabut guggatannya, upaya mediasi ini dapat
dilakukan maksimal 40 hari, jika tidak menemui solusi kemudian
dilanjutkan di sidang pengadilan.
3. Penelitian Ahmad Rifani yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab
Perceraian Karena Orang Ketiga -Studi Putusan Pengadilan Agama
Palangka Raya”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan putusan
Pengadilan Agama oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya
dengan pertimbangan hakim melalui analisis terhadap pertimbangan
filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (meta
yuridis) mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika, munculnya
syiqaq disebabkan oleh Tergugat selaku suami sebagai pemimpin rumah
tangga

melakukan

perselingkuhan

dengan

perempuan

lain

yang

mengakibatkan perpecahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
13

Eli Karlina, “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan
Perceraian (Studi Kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu”, Skripsi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
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Adapun dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian
lapangan (fielad research). Penelitian ini akan mendeskripsikan faktor-faktor
penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga TKW di desa Surya Mataram
Kecamatan

Margatiga

mengumpulkan

data,

Kabupaten
peneliti

Lampung

menggunakan

Timur.
teknik

Adapun
wawancara

dalam
dan

dokumentasi yang selanjutnya peneliti analisis menggunakan analisis data
kualitatif yang bersifat induktif, yang selanjutnya peneliti mengelompokkan
lagi kedalam fiqih munakahat terkait dengan faktor-faktor penyebab
terjadinya perceraian dalam keluarga TKW.

BAB II
LANDASAN TEORI

E. Perceraian
1. Pengertian Perceraian
“Perceraian adalah perpisahan atau putusnya hubungan suami-istri.
Di antara keduanya diharamkan atas aktifitas pemenuhan seksual, serta
lepas dari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.”14
“Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram
dalam kacamata Islam. Memang benar bahwa putus hubungan dalam
perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai.”15
Reski Yuliana menuliskan pengertian perceraian dalam jurnalnya
sebagai berikut:
Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang
buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi
mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua
belah pihak. Perceraian sebagai putusnya hubungan perkawinan
secara hukum yang disebabkan pada hubungan pernikahan yang
tidak berjalan dengan baik yang biasanya didahului oleh konflik
antar pasangan suami istri yang dilakukan di pengadilan agama dan
mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan
anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan duka yang
mendalam.16

14

Mia Endriza, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, (Kalimantan Selatan: AlPen ProSa,
2007), h. 1
15
Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi),
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243
16
Reski Yulina Widiastuti, “Dampak Perceraian pada Perkembangan Sosial dan Emosional
Anak Usia 5-6 Tahun”, dalam Jurnal PG-PAUD Trunojoyo, (Jakarta: PAUD PPS Universitas
Negeri Jakarta, Vol. 2, No. 2, 2015), h. 79-80
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Undang-Undang perkawinan menegaskan dalam Pasal 38 bahwa
perkawinan dapat berakhir karena:
a. Kematian
b. Perceraian
c. Keputusan Pengadilan.17
Keputusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.18
Perceraian merupakan putusnya perkawinan yang bersifat tetap
yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang
ditentukan dalam Undang-undang. Dan alasan-alasan untuk menuntut
perceraian telah ditentukan secara limitatif di dalam Undang-undang,
artinya alasan-alasan lain tidak dapat dipergunakan untuk menuntut
perceraian, selain alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.
Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh
pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian
dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai
akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri
kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang
berlaku.19

17

Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 12
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 11.
19
Keni, Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974, Article Posted on November 1, 2011
18

12

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa perceraian
adalah putusnya hubungan antara suami istri karena suatu permasalahan
yang tidak memungkinkan lagi untuk bersatu antara keduanya.

2. Dasar Hukum Perceraian
Berdasarkan keterangan di atas telah dijelaskan bahwa apabila
perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit
kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga
tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat
disambung lagi, maka talak atau perceraian itulah jalan satu-satunya yang
menjadi pemisah antara mereka.
Jika menilik mengenai kemaslahatan atau kemudaratannya, maka
hukum talak ada empat, di antaranya:
a. Wajib
Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang
mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya
keduanya bercerai.
b. Sunat
Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi
kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan
dirinya.
c. Haram (bid‟ah) dalam dua keadaan.
Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua,
menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu
suci itu.
d. Makruh
Yaitu hukum asal dari talak.20
Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadits tentang hukum
diharamkannya sebuah perceraian:

20

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam., h. 402-403
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ِ
ِ
ِ ِ
ض ُُثَّ تَطْ ُهَر ُُثَّ إِ ْن
َّ  ُُثَّ ليُ ْمس ْك َها َح،ُمْرهُ فَ ْليُ َراج ْع َها
َ  ُُثَّ ََتْي،ىت تَطْ ُهَر
ك اْلعِ َّدةُ الَِِّت أ ََمَر
َ س فَتِْل
َ َشاءَ أ َْم َس
َّ َك بَ ْع ُد َوإِ ْن َشاءَ طَلَّ َق قَْب َل أَ ْن ََي
21
ُاهللُ أَ ْن يُطَلَّ َق ََلَا الن َساء
Hadits di atas menjelaskan tentang anjuran yang lebih baik daripada

menceraikan seorang istri, yaitu merujuk kembali. Dalam hadits tersebut
dengan tegas menerangkan tentang larangan menjatuhkan talak ketika
istrinya sedang dalam masa haid, masa suci dan menceraikan setelah
menggauli istrinya.

3. Jenis dan Bentuk Perceraian
Berbicara mengenai perceraian dalam pernikahan, ada dua jenis
perceraian di antaranya:
a. Cerai Talaq
“Talak menurut bahasa Arab adalah “melepaskan ikatan. Yang
dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan.”22 Perceraian
atau talak artinya “lepasnya ikatan. Dalam kaitannya dengan
perkawinan, talak berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lafadz
talak atau lafadz lain yang maksudnya sama dengan talak.”23
Syaikh Zainuddin dalam kitabnya menyebutkan:

21

Abi Al-„Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdil Lathif, At-Tajrid ash-Sharih, Li
Ahadits Al-Jami’ Ash-Shahih, (Indonesia: Daru Ihya‟, tt.), h. 124
22
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 401
23
Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Departemen
Agama, Pendidikan Agama Islam Untuk SMU/SMK Kelas 3, (Bandung: Lubuk Agung, 1998), h.
51
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24

ِ ْاح بِالَّل ْف ِظ ا
آلت
ِ  َو َش ْر ًعا ِح ُّل َع ْق ِد الن َك. ِح ُّل اْل َقْي ِد:ًاَلطَّلَّ ُق َوُى َو لُغَة

Pengertian talak di atas menjelaskan bahwa talak menuruh
bahasa adalah melepaskan ikatan. Sedangkan menurut syara‟ adalah
melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz yang telah ditetapkan.
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 dijelaskan bahwa
“talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”.25

Pasal 129
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan
permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama
yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta
meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan
tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum
banding dan kasasi.
Pasal 131
(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan
dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga
puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta
penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan
maksud menjatuhkan talak.
(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah
pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta
yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah
tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin
bagi suami untuk mengikrarkan talak.
(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami
mengikararkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama,
dihadiri oleh istri atau kuasanya.
(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam)
bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar
24
25

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu’in, (Malibar: Darul Fikr, 1418), h. 1
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam., h. 141
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talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak
suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap
utuh.
(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat
penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan
bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta
surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai
kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan
helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. 26
Talak atau perceraian dapat dilaksanakan dalam keadaan yang
sangat membutuhkan, dan tidak ada jalan lain untuk mengadakan
perbaikan. Hal ini antara lain dibolehkan apabila suami istri sudah
tidak dapat melakukan kewajiban masing-masing sesuai dengan
ketentuan agama, sehingga tujuan rumah tangga yang pokok yaitu
mencapai kehidupan rumah tangga yang tenang dan bahagia sudah
tidak tercapai lagi. Apalagi kalau rumah tangga itu dapat
mengakibatkan

penderitaan-penderitaan

dan

perpecahan

antara

keduanya tersebut, maka dalam keadaan demikian perceraian dapat
dilaksanakan, yaitu sebagai jalan keluar bagi segala penderitaan baik
yang menimpa suami atau istri.
Muhammad bin Qosim Al-Ghozi menjelaskan tentang takrif
talak dalam kitabnya Fathul Qorib Al-Mujib sebagai berikut:

27

26

اح
ِ اَلطَّلَ ُق لُغَةً ُى َو ِح ُّل اْل َقيْ ِد َو َش ْر ًعا اِ ْس ٌم ِلِِل قَ ْي ِد الن َك

Ibid., h. 143-144
Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, Fathul Qorib al-Mujib, (Pasuruan: Darul
Hifdhi, 2006), h. 47
27
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Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa talak menurut bahasa
adalah melepaskan ikatan. Sedangkan talak menurut syara‟ adalah
pertanda terlepasnya suatu ikatan pernikahan.

b. Cerai Gugat
Secara umum pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat
suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak
pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan
penggugat (isteri) dengan tergugat. 28
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Pengadilan Agama menyatakan sebagai berikut:
(1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat
(2) Dalam penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan
perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman tergugat
(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar
negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke
Pengadilan Agama Jakarta pusat.29
Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam
pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat
yaitu:(a) suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau

28

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia
Baru, 2002), h. 906.
29
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 73
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murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah
tangga.30
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cerai gugat
adalah perceraian yang diajukan oleh istri yang disebabkan
pelanggaran pernikahan yang dilakukan oleh suami dan tidak bisa
dipertahankan lagi hubungan antara dua belah pihak.

F. Tenaga Kerja Wanita (TKW)
1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW)
Tenaga kerja Wanita (TKW) adalah sebutan bagi warga Negara
Indonesia yang bekerja keluar negeri seperti, Arab Saudi, Malaysia,
Hongkong, Brunei Darusalam dan negara-negara lainnya. Istilah TKI
seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar, TKI perempuan sering
disebut TKW.
Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah tiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada
beberapa istilah mengenai Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Pasal (1)
Undang-undang

No.

39

Tahun

2004

tentang

penempatan

dan

perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
a. Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian di sebut 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.

30

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
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b. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI
adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai
pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.31
Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Tenaga
Kerja Wanita (TKW) adalah setiap warga negara Indonesia perempuan
yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu
tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI
dengan menerima upah.

2. Faktor Pendorong Menjadi TKW
Undang-Undang yang mengatur perlindungan TKW/TKI adalah
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di luar negeri antara dua lembaga yaitu Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia.
Sejak tahun 2007, BNP2 TKI telah melakukan pelayanan TKI
yang dilaksanakan pemerintah. Di era globalisasi seperti sekarang ini,
Penempatan dan Perlindungan TKW/TKI paling tidak harus berpedoman
kepada dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2004 beserta peraturan dan pelaksanaannya. Apabila kedua UndangUndang dan Peraturan dan pelaksanaannya dipahami dengan benar, maka

31

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja di Luar Negeri Pasal 1.
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siapapun atau lemabaga manapun tidak akan terjebak masalah
kewenangan. Karena siapapun sebagai pemangku kewenangan bukan
menjadi ukuran utama namun siapa yang mengambil peran yang paling
benar dalam menjamin hak-hak TKW/TKI.
Keputusan menjadi TKW/TKI di dasarkan pada perbandingan
untung rugi yang berkaitan dengan kedua daerah tersebut. Tujuan utama
menjadi TKW/TKI adalah meningkatkan taraf hidup dan keluarganya baik
dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga umumnya mereka mencari
pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial yang lebih
baik di negara tujuan.
Berdasarkan pengelompokannya, maka faktor yang mendorong
individu menjadi TKW/TKI di bedakan dalam dua kategori, yaitu faktor
internal dan eksternal:
a. Faktor Internal yang menjadi pendorong menjadi TKI adalah
kondisi daerah asal TKI yang kurang menguntungkan, baik karena
kurangnya lapangan pekerjaan dan juga minimnya upah atau
pendapatan yang diperoleh mereka di daerah asal. Sehingga
banyak warganya memilih bekerja ke luar negeri untuk
mendapatkan upah yang lebih tinggi.
b. Faktor Eksternal di sebabkan adanya tarikan atau ajakan dari
saudara, teman, dan kerabat TKI yang terlebih dahulu bekerja di
luar negeri, dan juga karena kondisi bekerja di luar negeri memang
lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan kondisi bekerja di
daerah asal mereka, yaitu gaji yang tinggi dan peluang kerja yang
luas. Hal ini pula yang menyebabkan warga yang belum atau sudah
menikah meninggalkan daerah mereka untuk bekerja ke luar
negeri.32

32

Muhmmad bin Ali al-jamaah, Hadits-Hadits Pilihan Seputar Agama dan Akhlak,
Indonesia: IslamHouse.com, 2013, h. 18
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Meningkatnya frekuensi itu dalam pengamatan penulis disebabkan
oleh dua faktor, pertama, faktor pendorong dan kedua, faktor penarik.
Faktor pendorong penduduk untuk melakukan migrasi dari satu daerah ke
daerah lainnya adalah kondisi ekonomi daerah asal yang masih tergolong
miskin dan tidak memungkinkan penduduknya untuk hidup layak,
sementara beban hidup makin meningkat. Sedangkan faktor penariknya
adalah adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal
dan daerah tujuan.
Tidak hanya laki-laki yang dapat bekerja menjadi buruh migran,
perempuan juga dapat menjadi pahlawan devisa bahkan sebagai
penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Pahlawan devisa adalah
sebutan bagi para TKW/TKI yang bekerja ke luar negeri, bagi para suami
yang bekerja sebagai petani di rumah tak jarang mereka malah
mengijinkan istrinya untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKW/TKI
dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Selain para perempuan yang sudah berumah tangga, banyak juga
para remaja yang nekat untuk bekerja ke luar negeri karena himpitan
ekonomi dan tergoda oleh tetangga mereka yang pernah menjadi
TKW/TKI dan pulang ke tanah air dapat hidup lebih baik. Para remaja
tersebut biasanya akan ikut orang-orang yang sudah pengalaman menjadi
TKW/TKI.
Bagi sebagian orang yang bekerja ke luar negeri dan belum
menikah masa depan yang diharapakan tentunya harus lebih baik dari
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sekarang karna itu mereka memilih bekerja di luar negeri untuk tabungan
masa depan agar lebih baik dari sekarang.

3. Pengaruh Menjadi TKW Terhadap Kehidupan Ekonomi
Salah satu dampak bekerja di luar negeri adalah berkembangnya
aset yang dimiliki oleh keluarga TKW, pendapatan, penampilan, dan
kepemilikan. Penduduk yang menjadi TKW mempunyai keinginan untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan pendapatan yang lebih
tinggi.
Pada umumnya peran mereka adalah menghimpun dana yang di
gunakan untuk berbagai keperluan, seperti menyekolahkan anakanaknya
sampai tingkat SMA/SMK bahkan sampai ke perguruan tinggi. Walau
demikian pendidikan mereka umumnya tidak terlalu tinggi, kebanyakan
hanya sampai tingkat SMP/SMA, serta jarang yang ingin kuliah ke
perguruan tinggi. Kemudian dana yang terkumpul juga untuk membangun
rumah, serta memperbaiki kehidupan keluaga.
Keberadaan TKW di Desa juga menyebabkan munculnya sifat
konsumtif, artinya mereka membelanjakan uang yang ada untuk barangbarang yang sebenarnya belum mereka butuhkan. Rumah tempat tinggal
para TKW tersebut pada umumnya sangat megah. Sudah jarang di jumpai
rumah-rumah gubug/reyot di kantong TKW tersebut.33
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Setelah bekerja ke luar negeri hasil yang diperolah biasanya
digunakan untuk membangun rumah, membeli sawah dan membuka
usaha. Rumah yang megah dan bagus biasanya yang menjadi ciri khas jika
dia telah sukses bekerja di luar negeri sehingga mampu membangun
rumah yang bagus. Sedangkan kepemilikan barang berharga lainnya yang
bisa dilihat adalah perabotan rumah dan kepemilikan kendaraan.

4. Dampak Ketika Suami tidak Serumah dengan Istri
Mengenai dampak yang terjadi ketika suami dan istri tidak tinggal
serumah lagi, Agoes Dariyo menjelaskan sebagai berikut:
Perpisahan secara fisik (physical divorce) ialah suatu kondisi di mana
masing-masing individu tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan
dalam keadaan saling berjauhan satu sama lain. Masing-masing
tinggal di tempat yang berbeda. Mereka benar-benar tidak bertemu
secara fisik dan tidak lagi berkomunikasi secara intensif. Dengan
demikian, mereka tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan
hubungan sexual lagi dengan pasangan hidupnya. Oleh karena itu,
mereka harus menahan diri untuk tidak menyalurkan libido sexual
dengan siapa pun.34
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ketika pasangan
sudah tidak lagi terjalin hubungan yang biasanya dilakukan untuk
memenuhi kebutuhannya seperti hubungan suami istri, pasangan tersebut
harus

bisa

menahan

keinginannya

untuk

pemenuhan

kebutuhan

biologisnya tersebut. Namun pada kenyataannya, saat seseorang
34
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meninggalkan

pasangannya

demi

memperbaiki

perekonomian

keluarganya, pasangannya justru menjalin hubungan dengan orang lain
hanya demi penyaluran kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan
tersebut.

G. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan
tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta
pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus
memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama
pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana
mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak
negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu
dapat menyelesaikannya ke pengadilan.
Tingginya peceraian ini sebab utamanya adalah masalah komunikasi
antara TKW dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten.
Perceraian menjadi masalah serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak
boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua
belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak dan keluarga.35
Para perempuan bekerja ke luar negeri dan meninggalkan anak serta
suaminya. Posisi dan peran seorang suami yang seharusnya menjadi tulang
punggung keluarga tiba-tiba berubah. Penghasilan yang diperoleh perempuan
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yang bekerja di luar negeri dibanding dengan suaminya sebagai petani terpaut
cukup jauh. Lambat laun, peran suami berganti tidak lagi bekerja di bidang
pertanian melainkan hanya menikmati hasil keringat istrinya dan mengasuh
anak-anaknya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga
Kabupaten Lampung Timur
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Surya Mataram
Desa Surya Mataram di buka pertama Kali tahun 1930 oleh
penduduk asli yang berasal dari mataram marga dan Desa Terbanggi
Marga yang saat ini bernama Umbul Gerem Lebo, Umbul Gerem Libo ini
adalah Kantong dari Desa Mataram Marga dan Desa Terbanggi Marga.
Dari Tahun demi tahun bertambahlah Masyarakat pendatang yaitu
dari suku jawadan saling bersatu dengan penduduk asli.
Pada tahun 1989 tepatnya tanggal 7 Februari kantong dari Desa
Induk Mataram Marga di mekarkan untuk menjadi Desa persiapan
sedangkan kantong dari desa Terbanggi Marga tidak memenuhi syarat
untuk menjadi desa Persiapan maka bergabunglah dengan menjadi Desa
persiapan “ SURYA MATARAM “.
Dari tahun ke tahun Desa ini selalu berbenah diri dalam
pembangunan selama kurun waktu yang relatif singkat Desa Surya
mataram telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti , lebih
lebih dalam meningkatkan hasil Perkebunan.
Melihat keberhasilan Desa Surya Mataram maka pada tanggal 06
April 1991 Desa Surya Mataram di Resmikan menjadi Desa Difinitif
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bersama dua belas desa lainnya serta satu kecamatan dengan sukadana
kedua belas Desa tersebut berpusat di Marga Tiga.
Sejak pemekaran Desa itulah Desa Surya Mataram mulai
mempunyai pemerintahan sendiri yang mengurus

segala kepentingan

masyarakat. Perkembangan Desa Surya Mataram telah menunjukkan laju
peningkatan yang cukup pesat selaras dengan laju pembangunan , berkat
kegairahan masyarakat untuk berkembang dan maju kearah kehidupan
yang sejahtera .
Hal tersebut di atas dikuatkan dengan pendapat Bapak Anang yang
menjelaskan bahwa:
Sejarahnya yang saya tahu, desa ini pertama kali dibuka tahun 1930.
Oleh penduduk asli yang berasal dari Mataram Marga, desa
Terbanggi Marga yang saat ini namanya Umbul Gerem Libo yang
merupakan bagian dari desa induk Mataram Marga dan bergabung
menjadi desa persiapan Surya Mataram. Desa Surya Mataram
diresmikan pada tanggal 06 April 1991.36
Sejak pembentukan Desa Surya Mataram , dalam pemerintahan
baru pada tanggal 1 Apri 1989 di tunjuk atau di bentuk Pamong Desa
pertama kalinya dalam hal kepamongan ,untuk menyelenggarakan
pemerintahan Desa yang tertib , di tunjuk dan dipilih Pejabat Kepala Desa
Bapak ALFIAN Gelar SUTTAN SIWOMERGO .
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2. Visi dan Misi Desa Surya Mataram
a. Visi Desa Surya Mataram
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan
desa. Penyusunan Visi Desa Surya Mataram ini dilakukan dengan
pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan
di Desa Surya Mataram seperti pemerintah desa, BPD, tokoh
masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat
desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti
satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan
pertimbangan di atas Visi Desa Surya Mataram adalah : “Mewujudkan
Desa Surya Mataram Yang Religius dan Sejahtera “
b. Misi Desa Surya Mataram
Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang
memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar
tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi
kemudian

dijabarkan

ke

dalam

misi

agar

dapat

di

operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun
dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan
pertimbangan

potensi

dan

kebutuhan

Desa

Surya

Mataram,

sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Surya Mataram
adalah:

28

1) Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui
Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pembibitan tanaman
kakao dan lada, sebagai produk unggulan desa.
2) Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat di bidang IPTEK.
3) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui pembinaan Home
Industri.
4) Meningkatkan Keamanan/Ketentraman ditingkat Masyarakat.
5) Peningkatan Infrastruktur Pedesaan.
6) Meningkatkan kehidupan Sosial Budaya, Kegotongroyongan dan
Keagamaan ditingkat masyarakat.
7) Peningkatan Pelayanan Masyarakat oleh Aparat Pamong Desa.
8) Menjadikan Desa surya Mataram Sebagai sentra penghasil Lada
Hitam Lampung dan Kakao untuk Kemakmuran Lampung Timur
dan sekitarnya.

3. Letak Geografis Desa Surya Mataram
Desa Surya mataram adalah salah satu dari 13 Desa wilayah
kecamatan Marga Tiga kabupaten Lampung Timur ,yang terletak 15 Km
kearah Timur dari Kecamatan Marga Tiga mempunyai luas Wilayah 1863
Ha. Dengan Batas – Batas Desa Sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan Dengan Desa Sukadana Baru .
b. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Pakuan Aji dan Putra Aji I
c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Bumi Mulyo dan Desa
Gedung Wani Timur.
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d. Sebelah Barat Bebatasan dengan Desa Nabang Baru.

B. Perceraian dalam Keluarga TKW di Desa Surya Mataram Kecamatan
Margatiga Kabupaten Lampung Timur
Keputusan untuk menjadi TKW di luar negeri walaupun disana hanya
menjadi pembantu rumah tangga dan buruh di pabrik tapi penghasilan yang di
tawarkan memang cukup besar dibandingkan bekerja sebagai pembantu atau
buruh pabrik di negara sendiri karena penghasilan yang didapat sangat
sedikit.
Hal ini sebagaimana penjelasan Bapak Anang, ia menjelaskan sebagai
berikut:
Pendidikan warga sini rata-rata SMP dan SMA, mbak. Pekerjaannya
macem-macem, ada yang petani, pedagang dan buruh. Di desa ini
banyak orang yang jadi TKW/TKI. Tujuannya ya macem-macem,
mbak. Ada yang ke Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia dan
Korea. Untuk kondisi keluarga TKW bermacam-macam, ada yang
baik-baik saja, ada juga yang cerai. Kalo keluarga yang cerai biasanya
karena ada konflik selama bekerja ke luar negeri. Ada yang karena
suaminya selingkuh, suami tidak ngurus anak, dan ada juga karena
suaminya cuma ngabisin duit yang dikirim istrinya untuk judi.
Keadaan keluarga TKW di desa sini kurang harmonis, mbak, sampeksampek terjadi perceraian. Solusinya dari saya ya lebih menjalin
komunikasi dengan baik aja dengan keluarga agar keluarga tetep
harmonis dan tidak sampai cerai.37
Keputusan bekerja di luar negeri tentunya akan menimbulkan
dampak positif dan negatifnya terutama bagi TKW yang sudah berkeluarga,
kasus perceraian yang disebabkan karena banyaknya perempuan yang
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menjadi TKW di luar negeri, disebabkan karena faktor ekonomi seperti
halnya yang dialami oleh Ibu Murtini:
Saya pergi ke luar negeri karena ekonomi keluarga saya waktu itu masih
semrawut, mbak. Saya kerja di Taiwan sekitar 3 tahunan kontrak
ditambah perpanjangan 2 tahun. Gajine lumayan lo, mbak. Tiap bulan
gaji itu 10 jutaan. Tiap gajian, sebagian saya kirim ke kampung untuk
anak sama keluarga di kampung. Tapi saat saya pulang ke Indonesia
dan ketemu sama keluarga, saya baru tahu kalo suami saya
kelakuannya ndak bener. Anak nggak keurus, duit yang kirim juga
abis buat main judi malahan suami saya selingkuh sama wanita lain.
Makanya saya mending minta cerai.38
Selain faktor ekonomi banyaknya perceraian juga disebabkan karena
perselingkuhan. Kasus yang diungkapkan oleh informan, ketika istri bekerja
sebagai TKW di luar negeri, maka suami kemudian kabur dan menikah
dengan wanita lain, bahkan menggunakan uang yang dikirim oleh istrinya.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sariman:
Wong wedokku byen pernah kerjo neng luar sekitar limang taun, mbak.
Syarat sing diperlokne gor butuh wong wedok dadi sing mangkat yo
bojoku sidane, mbak. Kerjananku gor dadi buruh sawah, mbak. Dadi
nggo kebutuhan sedino-dino biasane dikirim neng bojoku. Nek
ngendelne kerjananku yo kurang, mbak. Dadi mumpung enek lowong
meng Taiwan sidane bojoku mangkat. Amergo aku khilaf, akhire wong
wedok njaluk pisahan.
Istri saya bekerja di Taiwan selama 5 tahun. Dalam persyaratannya
disebutkan bahwa yang diperlukan adalah wanita, jadi yang berangkat
istri saya, bukan saya. Saya hanya bekerja sebagai buruh sawah. Untuk
kebutuhan hidup saja saya sering kekurangan. Maka dari itu,
mumpung ada lowongan akhirnya istri saya berangkat ke Taiwan.
Namun karena saya khilaf akhirnya istri saya meminta cerai dari
saya.39
Berdasarkan jawaban responden di atas diketahui bahwa faktor yang
menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga ibu Murtini dan suaminya
38
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ada tiga yakni karena suami berjudi, selingkuh dan melalaikan tanggung
jawab mengurus anaknya.
Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Maliah yang
juga pernah menjadi TKW. Menurut penuturannya ia menjelaskan:
Kulo nate kesah teng Hongkong kerjo dados TKW, mbak sekitar tigang
taunan lah. Kulo kerjo teng mriko mergo biaya urip kagem keluarga
kirang. Garwo kulo pyambak namung ngendelaken kebon coklat gek
asile niku mboten nyekapi butuhe sedanten. Alhamdulillah taun 2011
kulo saget bidal teng Hongkong niat pados rejeki. Gaji teng
Hongkong perbulan nek mboten salah jaman semonten niku wolong
jutaan, mbak. Gaji puniko setengahe njeh kulo transper teng
kampung damel sekolah lare kalian kebutuhan urip. Nanging pas kulo
mpun kerjo kaleh taunan teng mriko, kulo angsal kabar saking
sederek nek bojo kulo niku sering betani wedoan lintu teng griyo tur
mboten nate ngurusi lare maleh. Akhire sak sampune wangsung teng
Indonesia, kabar niku leres, sidane njeh kulo nyuwon cerai.
Saya pernah pergi ke Hongkong menjadi TKW selama 3 tahun. Saya
bekerja di luar negeri karena saat itu biaya hidup dalam keluarga saya
serba kekurangan. Suami saya sendiri hanya mengandalkan kebun
coklat yang mana hasilnya tidak mencukupi untuk keperluan hidup
dan kebutuhan sekolah anak-anak saya. Alhamdulillah pada tahun
2011 saya berangkat ke Hongkong dengan niat memperbaiki
perekonomian keluarga. Gaji perbulan di Hongkong selama saya
bekerja di sana adalah Rp. 8.000.000,-. Gaji tersebut sebagian saya
kirim ke kampung untuk kebutuhan sekolah anak saya dan biaya
hidup keluarga. Namun ketika dua tahun saya bekerja di Hongkong,
saya mendapat kabar yang tidak enak dari saudara saya mengenai
suami saya. Menurut saudara saya, suami saya sering membawa
wanita ke rumah dan kurang peduli dengan kebutuhan sekolah anak
saya. Akhirnya setelah saya pulang ke Indonesia ternyata informasi
saudara tersebut memang benar dan saya memutuskan bercerai dari
suami saya.40
Setelah wawancara dengan ibu Maliah, peneliti melakukan wawancara
dengan Bapak Cipto yakni suami ibu Maliah guna mengkonfirmasi keterangan
ibu Maliah tersebut. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:
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Bojoku kerjo neng Hongkong sekitar telung taunan, mbak. Mergo pas kae
sing digoleki gor TKI wedok sidane sing mangkat yo bojoku. Seplok
ditinggal bojo, kerjananku neng umah yo gor ngurusi bocah karo
kebon, mbak. Mergane tiap bulan bojoku ngirim duit nggo wong
umah. Awale yo biasa-biasa wae mbak perasaanku, tapi akhire yo ra
tahan juga aku, mbak. Sidane yo golek hiburan cewek. Mergo lakonku
mau konangan bojoku, sidane pas wes balik de’e njaluk cerai.
Istri saya bekerja di Hongkong selama 3 tahun. Karena persyaratan dalam
lowongannya adalah tenaga kerja wanita, akhirnya yang berangkat
istri saya. Selama ditinggal saya hanya mengurusi anak-anak dan
kebun. Akan tetapi, setiap bulannya istri saya mengirim sejumlah uang
untuk keperluan saya dan anak-anak di rumah. Awalnya saya baikbaik saja dengan keadaan tersebut, namun akhirnya saya tidak tahan
dan menjalin hubungan dengan wanita tetangga desa. Karena
perbuatan saya telah diketahui oleh istri saya, akhirnya ketika istri saya
sudah pulang ke Indonesia, ia meminta cerai dari saya.41
Berdasarkan jawaban responden di atas diketahui bahwa faktor yang
menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga ibu Maliah dan suaminya
ada dua yakni karena Bapak Cipto Selingkuh dengan wanita lain dan
melalaikan tanggung jawab mengurus anaknya.
Setelah wawancara dengan dengan Ibu Maliah dan Bapak Cipto,
peneliti melakukan wawancara dengan ibu Siti. Adapun hasil wawancara
dengan beliau adalah sebagai berikut.
Aku pernah mbak biyen kerjo neng Taiwan kurang luwih yo telung
taunan lah. Aku kerjo dadi TKW alesane yo mergo ekonomi kelurga.
Gajine lumayan lo mbak, sebulan ki sepulu jutaan kok, mbak. Tiap
gajian mesti aku rutin nyisihne nggo ngirim bojoku nggo bukak
usaha. Sing ngabare pertama kali nek bojoku selingkuh karo wedoan
liyo ki malah mamakku, mbak, tapi aku nggak percoyo maune. Basan
aku wes balek meng umah trus ketemu keluarga, aku mbene percoyo
nek tibakno duit gajian sing tak kirim mau ora nggo bukak usaha,
malah dientekne nggo selingkuh karo wedoan liyo. Basan reti koyo
ngono, aku yo jaluk cerai sidane mbak.
Saya pernah bekerja di luar negeri yakni di Taiwan selama 3 tahun. Saya
bekerja sebagai TKW karena faktor ekonomi keluarga. Gaji yang saya
41
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dapat tiap bulannya adalah Rp. 10.000.000,-. Gaji tersebut sebagian
saya kirim ke kampung untuk kebutuhan suami yang katanya
membuka usaha. Awalnya ibu saya sudah memberitahu bahwa suami
saya selingkuh dengan wanita lain, tapi saya tidak percaya. Setelah
saya pulang ke Indonesia dan bertemu dengan keluarga, saya baru
tahu kalau ternyata uang yang saya kirimkan tidak digunakan untuk
usaha malah dihabiskan untuk selingkuh dengan wanita lain.
Mengetahui hal tersebut, akhirnya saya meminta cerai dengan suami
saya.42
Berkenaan dengan informasi yang didapat dari Ibu Siti tersebut,
peneliti mencoba mewawancarai suaminya yakni Bapak Agus. Menurut
penuturannya, ia menjelaskan:
Bojoku biyen memang pernah kerjo neng Taiwan, mbak. Sekitar 3
taunan. Pas kui ki dilalah tukang kerjo sing digoleki wedok, makane
sing mangkat bojoku. Semenjak ditinggal kerjo neng luar, mergo aku
urung nduwe anak, kerjananku yo gor ngurusi ladang, mbak. Tiap
bulane bojoku ngirim duit neng aku mbok butuh jerene. Pas kui aku
juga pernah njaluk tambahan kiriman, mbak. Niate yo ben asile nek
kerjo neng luar tak kembangke neng kene nggo bukak usaha neng
pasar. Tapi sidane yo bosen juga aku, mbak. Akhire ben ora bosen,
aku sering dolan, mbak. Gek dolane mau nggo duit warung. Nyelot
suwi nyelot suwi sidane duit warung tambah entek mergo nggo
dolanan wedoan gek sidane warungku bangkrut. Akhire pas bojoku
balek neng Indonesia, dekne njalok bubaran.
Istri saya dulu memang pernah bekerja di Taiwan selama 3 tahun. Tenaga
kerja yang dibutuhkan hanyalah TKW, maka dari itu yang berangkat
hanyalah istri saya. Selama ditinggal, karena saya belum mempunyai
anak, saya hanya mengurusi ladang. Setiap bulannya istri saya
mengirim sejumlah uang untuk keperluan saya. Saya juga pernah
meminta uang kiriman dari istri saya agar ditambah, karena saya ingin
mengembangkan uang hasil kerja istri saya dengan membuka usaha di
pasar. Akan tetapi karena bosan, untuk menghilangkan kebosanan saya
sering keluar rumah menggunakan uang hasil usaha. Semakin hari
uang hasil usaha tersebut semakin habis untuk bermain dengan wanita
lain dan akhirnya bangkrut. Akhirnya ketika istri saya sudah pulang ke
Indonesia, ia meminta cerai dari saya.43
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Berdasarkan jawaban responden di atas diketahui bahwa faktor yang
menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga Ibu Siti dan suaminya
adalah karena uang yang ia kirimkan yang tadinya dikembangkan melalui
usaha yang dikelola oleh suaminya akhirnya bangkrut karena digunakan
untuk selingkuh dengan wanita lain.
Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Katmini yang
juga pernah menjadi TKW. Menurut penuturannya ia menjelaskan:
Biyen aku pernah lungo meng Hongkong, mbak, dadi TKW. Yo sekitar
telung taunan lah. Alesane pas kui mergo ekonomi keluarga jek
susah. Tiap gajian akhir bulan, aku mesti nyisihno nggo tak transfer
meng Indonesia, mbak, ben nggo butuhe sekolah cah-cah. Tiap
bulane gaji sing tak tompo sekitar sangang jutaan. Tiap bulan kadang
tak kirim rong juta kadang yo telong juta. Pas wes setahun aku kerjo,
tibakno bojoku kerjanane seplok tak tinggal kerjo gor ngluyur gek
jarang balek omah. Akhire mergo jang neng omah, anake gak keurus
blas, mbak, terutama sekolahe. Akhire begitu aku balek Indonesia,
langsung jaluk cerai aku, mbak.
Saya pernah pergi ke Hongkong menjadi TKW selama 3 tahun. Saya
melakukannya karena faktor ekonomi. Setiap bulan sebagia hasil
kerja saya kirimkan ke kampung untuk kebutuhan sekolah anak-anak
saya. Gaji yang saya terima setiap bulannya adalah Rp. 9.000.000,-.
Namun setelah satu tahun bekerja, akhirnya saya tahu kalau suami
saya kerjaannya hanya keluyuran dan jarang di rumah. Karena sering
keluar rumah, menyebabkan kebutuhan sekolah anak kurang
diperhatikan. Akhirnya setelah saya pulang ke Indonesia saya
memutuskan bercerai dari suami saya. 44
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Ndek biyen bojoku kerjone telung tahun, mbak neng Hongkong. Syarat
sing diperlokne gor wedok, sidane bojoku sing mangkat luar. Seplok
ditinggal kerjo neng luar, kerjananku gor meng kebon tok, akeh
nganggure. Mergo tiap dino gor koyo ngoto tok, sidane rasane bosen
juga neng ngumah gor tilang-tileng dewean. Ben nggak bosen aku
sering dolan, mbak. Dadi kerjananku tiap dino ki gor dolan wae gek
jarang balek. Dadi omah ki sering suwunge. Basananu tibakno bojoku
reti lakonku seplok ditinggal kerjo luar. Sidane dekne njaluk cerai.
Istri saya bekerja di Hongkong selama 3 tahun. Persyaratan dalam
lowongan kerjanya adalah wanita, jadi yang berangkat istri saya.
Selama istri saya bekerja di luar negeri, saya hanya mengurusi kebun
dan selebihnya menganggur. Akan tetapi, karena bosan di rumah
sendiri, saya sering keluar rumah dan jarang di rumah. Karena sering
keluar rumah. Akhirnya ketika istri saya sudah pulang ke Indonesia,
dan tahu kelakuan saya, ia memutuskan bercerai dari saya.45
Berdasarkan jawaban responden di atas diketahui bahwa faktor yang
menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga Ibu Katmini dan
suaminya Bapak Sukar adalah karena Bapak Sukar diam-diam menjalin
hubungan dengan wanita lain.
Setelah wawancara dengan dengan Ibu Katmini dan Bapak Sukar,
peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yuni. Adapun hasil wawancara
dengan beliau adalah sebagai berikut.
Aku biyen pernah kerjo neng Malaysia, mbak sekitar telung taunan.
Neng kono aku kerja dadi pembantu rumah tangga. Selain ngurusi
butuhe bose, yo q nyambi ngurusi bapak mamak’e sing wes jompo.
Aku kerjo neng Malaysia mergo kurangan butuh. Gajianku neng kono
tiap bulane pitung jutaan. Bar gajian mesti enek sing tak kirim nggo
bojoku mergane dekne tau tembung nggo njajal bukak usaha. Mergo
krungu nek bojoku selingkuh, sidane aku wes ora tau ngirimi duit
meneh. Akhire pas aku wes balik, aku langsung njaluk dicerekne.
Saya pernah bekerja di luar negeri yakni di Malaysia selama 3 tahun
sebagai ibu rumah tangga. Di sana saya selain mengurus keperluan
majikan, juga mengurus orang tuanya yang sudah jompo. Saya
bekerja sebagai TKW karena faktor ekonomi keluarga. Karena
pekerjaan saya tersebut, gaji saya perbulan adalah sebesar Rp.
45

Hasil Wawancara dengan Bapak Sukar, suami mantan TKW desa Surya Mataram pada
tanggal 11 Januari 2019

36

7.000.000,-. Gaji tersebut sebagian saya kirim ke kampung untuk
kebutuhan suami yang katanya membuka usaha. Setelah satu tahun,
karena mendapat kabar kalau suami saya selingkuh, saya berhenti
mengirimkan uang gajian saya. Setelah saya pulang ke Indonesia
akhirnya saya meminta cerai dengan suami saya.46
Berkenaan dengan informasi yang didapat dari Ibu Yuni tersebut,
peneliti mencoba mewawancarai suaminya yakni Bapak Slamet. Menurut
penuturannya, ia menjelaskan:
Bojoku pernah kerjo neng Malaysia, mbak. Kurang luwihe telung tahun
lebih. Sing digoleki pas kui wong wedok. Sidane sing mangkat meng
luar uduk aku tapi bojoku. Taun pertama komunikasiku karo bojoku
lancar, mbak. Tapi begitu mlebu neng taun kedua aku wes ra tau
ditelpon, ora tau ngirimi duit meneh. Tibakno bojoku wes reti nek aku
ki tukang selingkuh. Akhire pas wes balek, bojoku jaluk cerai.
Istri saya pernah bekerja di Malaysia selama 3 tahun lebih. Tenaga kerja
yang dibutuhkan hanyalah wanita, jadi yang berangkat hanyalah istri
saya. Pada tahun pertama komunikasi saya dengan istri lancar dan ia
juga mengirimi saya uang tiap bulannya. Akan tetapi pada tahun kedua
saya tidak lagi mendapat kiriman uang dari istri saya, dan nomornya
pun tidak lagi aktif. Ternyata istri saya tahu kalau saya selingkuh.
Akhirnya setelah pulang ke Indonesia, istri saya meminta cerai.47
Berdasarkan jawaban responden di atas diketahui bahwa faktor yang
menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga Ibu Yuni dan suaminya
adalah karena suaminya jarang di rumah dan selingkuh dengan perempuan
lain.
Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Diah yang
juga pernah menjadi TKW. Menurut penuturannya ia menjelaskan:
Kulo rumiyen nate kerjo teng Taiwan, mbak, sekitar tigang taunan.
Nggeh jane kulo njeh emoh bidal, nanging mergo butuhe katah gek
tiang sing diperlukne kerjo niku tiyang setri, akhire njeh kulo purun.
Pas bidal niku awale angsal panggilan saking Jakarta, nyipeng
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pinten dinten trus baru bidal teng Taiwan. Teng Taiwan niku jaman
kulo bayaran bulanane lumayan lo mbak, sekitar sewelas jutaan. Nek
bar gajian niku biasane enten sing kulo sisihke damel ngirimi tiang
jaler ngge usaha. Rung taun kepengker kulo kerjo, kulo bene retos
nek bojo kulo selingkuh. Akhire kulo nyuwon pisahan.
Saya pernah pergi ke Taiwan menjadi TKW selama 3 tahun. Saya
bekerja di luar negeri karena saat itu biaya hidup dalam keluarga saya
serba kekurangan. Suami saya sendiri hanya mengandalkan gaji honor
sebagai guru yang tidak seberapa. Pada saat itu saya dipanggil ke
Jakarta dan berangkat ke Taiwan. Gaji perbulan di Taiwan selama
saya bekerja di sana adalah Rp. 11.000.000,-. Gaji tersebut sebagian
saya kirim ke kampung untuk kebutuhan suami saya di kampung
untuk membuka usaha. Namun ketika dua tahun saya bekerja, saya
baru tahu kalau suami saya selingkuh. Akhirnya setelah pulang ke
Indonesia, saya memutuskan bercerai dari suami saya. 48
Setelah wawancara dengan ibu Diah, peneliti melakukan wawancara
dengan Bapak Jaelani yakni suami ibu Diah guna mengkonfirmasi keterangan
yang peneliti dapatkan dari Ibu Diah. Adapun hasil wawancara adalah sebagai
berikut:
Biyen bojoku pernah kerjo neng luar sekitar 3 taun, mbak. Mergo sing
digolek pas kae wedok, dadi sing mangkat bojoku. Seplok ditinggal
wong wedok kerjananku gor ngurusi kebon coklat. Yo gak ombo-ombo
men si. Tiap bulan aku oleh kiriman ko bojoku, mbak. Tapi yo tetep
wae bosen. Akhire mergo gak tahan, aku cewe’an karo wong wedok
liyo. Mergo kelakuanku konangan bojo, sidane de’e jalok pisahan.
Istri saya bekerja di Taiwan selama 3 tahun. Karena persyaratan dalam
lowongannya adalah tenaga kerja wanita, akhirnya yang berangkat
istri saya. Selama ditinggal saya hanya mengurusi kebun yang tidak
begitu luas. Akan tetapi, setiap bulannya istri saya mengirim sejumlah
uang untuk keperluan saya di rumah. Namun karena jenuh, akhirnya
saya tidak tahan dan menjalin hubungan gelap dengan wanita lain.
Karena perbuatan saya telah diketahui oleh istri saya, akhirnya ketika
istri saya sudah pulang ke Indonesia, ia meminta cerai dari saya. 49
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Berdasarkan jawaban responden di atas diketahui bahwa faktor yang
menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga ibu Diah dan suaminya
ada dua yakni karena Bapak Jaelani Selingkuh dengan wanita lain.
Setelah wawancara dengan Ibu Diah dan Bapak Jaelani, peneliti
melakukan wawancara dengan ibu Leny. Adapun hasil wawancara dengan
beliau adalah sebagai berikut.
Aku pernah kerjo neng luar ki lumayan suwi mbak, nem taunan. Krono
ngandelne gaji wong lanang nggak nyucuk, sidane aku ngalahi kerjo
neng Taiwan. Gajine lumayan gedi, mbak sekitar 12 jutaan pas kae.
Tiap bar gajian, sebagiane tak kirim meng Indonesia nggo kebutuhan
karo modal usaha bojoku. Tapi sing nggarai loro ati kui yo mbak,
duit sing tak kirimke mau bukane nggo usaha malah nggo cewe’an.
Sidane aku yo jengkel lah yo mbak, sidane yo aku jalok cerai.
Saya pernah bekerja di luar negeri yakni di Taiwan selama 6 tahun. Saya
bekerja sebagai TKW karena gaji suami saya tidak mencukupi untuk
kebutuhan hidup keluarga. Gaji yang saya dapat tiap bulannya adalah
Rp. 12.000.000,-. Gaji tersebut sebagian saya kirim ke suami saya
untuk kebutuhannya dan untuk membuka usaha. Namun setelah saya
pulang ke Indonesia, saya baru tahu kalau ternyata uang yang saya
kirimkan tidak digunakan untuk usaha malah dihabiskan untuk
bermain wanita. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya saya meminta
cerai dari suami saya. 50
Berkenaan dengan informasi yang didapat dari Ibu Leny tersebut,
peneliti mencoba mengkonfirmasinya dengan mewawancarai suaminya yakni
Bapak Roni. Menurut penuturannya, ia menjelaskan:
Bojoku biyen emang bener, mbak, pernah kerjo neng luar nek gak salah
ki neng Taiwan, sekitar nem taunan. Tenaga kerja sing dibutuhke
ndilalah wedok, dadi sing mangkat bojoku. Keuangan keluarga biyen
ndilalah jek krisis mergo gajiku dadi guru nggak cukup, mbak. Selama
kerjo neng luar, tiap bulan bojoku ngirim duit mbak neng aku. Aku yo
sempet njalok kiriman tambahan, mbak nggo modal usaha. Tapi
mergo ngroso bosen, sidane aku kecantol karo wong wedok liyo,
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idep-idep nggo hiburan, mbak. La tibakno bojoku reti, mboh reti ko
sopo. Akhire pas balek, bojoku njalok dicerai.
Istri saya dulu memang pernah bekerja di Taiwan selama 6 tahun. Tenaga
kerja yang dibutuhkan hanyalah wanita, jadi yang mendaftar hanyalah
istri saya. Kondisi ekonomi saat itu sedang dalam krisis karena gaji
saya sebagai guru honor tidak mencukupi kebutuhan keluarga saya.
Setiap bulannya istri saya mengirim sejumlah uang untuk keperluan
saya. Saya juga meminta uang tambahan kepada istri saya untuk
modal usaha. Akan tetapi karena bosan, saya mencari hiburan keluar
dan bertemu dengan wanita yang saya suka. Akhirnya ketika istri saya
sudah pulang ke Indonesia, ia mengetahui saya selingkuh dan meminta
cerai dari saya.51
Berdasarkan jawaban responden di atas diketahui bahwa faktor yang
menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga Ibu Leny dan Bapak Roni
adalah karena di samping kondisi ekonomi keluarga, suaminya juga
melakukan perselingkuhan dengan wanita lain saat ia bekerja di luar negeri.
Setelah wawancara dengan dengan Ibu Leny dan Bapak Roni, peneliti
melakukan wawancara dengan Ibu Jumilah. Adapun hasil wawancara dengan
beliau adalah sebagai berikut.
Aku biyen pernah kerjo neng luar, neng Malaysia, mbak sekitar nem
taun. Neng Malaysia kerjananku dadi pembantu rumah tangga, mbak.
Aku kerjo neng Malaysia kui mergo ekonomi keluarga jek cupet,
butuhe akeh. Kerjo neng Malaysia ki puenak lo mbak. Majikanku ki
apik banget karo aku, mergane kerjananku yo rapi. Gaji bulananku
pas kae sepuluh juta. Separone tak kirim meng kampung nggo butuhe
wong umah. Basan wes setaun kerjo, tibakno bojoku selingkuh. Aku
oleh kabar ko tonggo-tonggo yo ko dulur-dulurku, mbak. Sidane aku
njaluk cuti nggo ngurusi cerai.
Saya pernah bekerja di luar negeri yakni di Malaysia selama 6 tahun
sebagai ibu rumah tangga. Saya bekerja sebagai TKW karena faktor
ekonomi keluarga. Di sana saya diperlakukan sangat baik oleh
majikan saya. Karena pekerjaan saya yang dipandang baik dan rapih,
gaji saya perbulan adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Gaji tersebut
sebagian saya kirim ke kampung untuk kebutuhan suami dan anak
saya. Selain itu, ia saya minta untuk mencoba membuka usaha.
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Setelah satu tahun bekerja, karena mendapat kabar kalau suami saya
selingkuh, saya berhenti mengirimkan uang gajian saya dan meminta
cuti kepada majikan saya untuk mengurus perceraian dengan suami
saya.52
Berkenaan dengan informasi yang didapat dari Ibu Jumilah tersebut,
peneliti mencoba menguak informasi tersebut dengan mewawancarai
suaminya yakni Bapak Iqbal. Menurut penuturannya, ia menjelaskan:
Bojoku biyen pernah kerjo neng Malaysia sekitar nem taun, mbak.
Lowongan kerjo sing dibutuhne wedok dadi sing mangkat bojoku
wedok. Pas bojoku mangkat aku posisine wes nduwe anak siji. Taun
pertama komunikasi karo bojo jek lancar, tiap bulan bojoku yo mesti
kirim duit, mbak. Tapi nyelot suwi kok bosen juga, sidane bosen, aku
kencan karo wedokan liyo. La tibakno bojo mboh reti ko sopo, balek,
gek jalok cerai.
Istri saya pernah bekerja di Malaysia selama 6 tahun. Di lowongan
pekerjaan, tenaga kerja yang dibutuhkan hanyalah wanita, jadi yang
berangkat hanyalah istri saya. Saat itu, saya sudah mempunyai satu
orang anak. Pada tahun pertama komunikasi saya dengan istri lancar
dan ia juga mengirimi saya uang tiap bulannya. Namun memasuki
tahun kedua, saya mulai bosan dan mencari hiburan dengan
mengencani wanita lain. Ternyata istri saya tahu kalau saya selingkuh
dan langsung cuti pulang untuk mengurus perceraian dengan saya.53
Berdasarkan jawaban responden di atas diketahui bahwa faktor yang
menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga Ibu Jumilah dan suaminya
adalah karena suaminya karena perselingkuhan.
Setelah wawancara dengan Ibu Jumilah dan Bapak Iqbal, peneliti
melakukan wawancara dengan ibu Sudami. Adapun hasil wawancara dengan
beliau adalah sebagai berikut.
Kulo nate kerjo teng luar niku teng Taiwan, limang taunan lah, mbak.
Kulo kerjo teng mriko alesane ngewangi ekonomine tiang jaler. Tiap
bulan kulo angsal gaji niku 14 juta. Awale tiap gajian, sebagian kulo
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kirim teng tiang jaler kaleh butuhe yugo kulo. Tapi mergo kulo
mireng nek bojo kulo tukang maen gek boten ngurusi lare, akhire arto
kirimane kulo kirimne teng mamak kulo trus nyuwon tulong sekalian
ngurusi lare. Pas kulo wangsul tibakno leres nek bojo kulo tukang
maen. Akhire kulo nggeh nyuwon cerai to.
Saya pernah bekerja di luar negeri tepatnya di Taiwan selama 5 tahun.
Saya bekerja sebagai TKW demi membantu perekonomian suami
saya. Gaji yang saya dapat tiap bulannya adalah Rp. 14.000.000,-.
Awalnya gaji tersebut sebagian saya kirim ke suami saya untuk
kebutuhannya dan kebutuhan anak saya. Karena saya mendengar
bahwa suami saya suka main judi sehingga lupa mengurus anak,
akhirnya uang kiriman tersebut tidak saya kirim lagi ke suami saya
tapi saya kiri ke ibu saya dan meminta tolong untuk mengurusi anak
saya. Setelah saya kembali ke Indonesia dan terbukti bahwa suami
saya suka bermain judi, akhirnya saya meminta cerai dari suami
saya.54
Berkenaan dengan informasi yang didapat dari Ibu Sudami tersebut,
peneliti mencoba mengkonfirmasinya dengan mewawancarai suaminya yakni
Bapak Sunarto. Menurut penuturannya, ia menjelaskan:
Estri kulo riyen nate kerjo teng luar limang taun. Ekonomi pas niko tasek
kacau, akhire estri kulo nyuwon izin bade kerjo teng luar. Mergo
keadaan keluarga, sidane ku ijinke. Waune tiang setri ngirim arto tiap
bulan damel keperluan kulo kaleh sekolahe lare. Kulo pas niko njeh
nyuwon tambahan kiriman alesane damel modal. Tapi mergo kulo
seneng maen, sidane arto niku wau namung telas damel maen. Akhire
bojo kulo pirso gek pas mpun wangsul kiyambake nyuwon cerai.
Istri saya dulu pernah bekerja di luar negeri selama 5 tahun. Kondisi
ekonomi keluarga saya saat itu sedang kacau, akhirnya istri saya
meminta izin kepada saya untuk bekerja keluar negeri dan saya
mengizinkannya. Tadinya tiap bulannya istri saya mengirim sejumlah
uang untuk keperluan saya dan anak. Saya juga meminta uang
tambahan kepada istri saya dengan alasan untuk modal usaha. Akan
tetapi uang tersebut saya habiskan untuk berjudi . Akhirnya ketika istri
saya sudah pulang ke Indonesia, ia mengetahui saya suka main judi
dan meminta cerai dari saya.55
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Berdasarkan jawaban responden di atas diketahui bahwa faktor yang
menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga Ibu Sudami dan Bapak
Sunarto adalah karena di samping kondisi ekonomi keluarga, suaminya juga
suka bermain judi saat ia bekerja di luar negeri.
Keputusan bekerja di luar negeri menjadi problema tersendiri karena
harus rela jauh dari keluarga apalagi jika sudah berumah tangga keputusan
bekerja di luar negeri harus dipikirkan matang- matang karena harus
meninggalkan anak dan suami di rumah. Akan tetapi kebutuhan ekonomi
yang memaksa mereka sehingga harus mengambil keputusan bekerja di luar
negeri. Faktor perceraian kebanyakan terjadi karena masalah ekonomi, dalam
penelitian ini juga ditemukan karena adanya perselingkuhan dan perjudian.
Bagi keluarga TKW yang mengalami perceraian dikarenakan
berpisah dalam jangka waktu yang lama biasanya mereka bekeja di kontrak 2
atau 3 tahun oleh negara tujuan mereka sehingga dalam kurun waktu tersebut
mereka dihadapkan berbagai godaan, sering terjadi uang hasil istrinya bekerja
di gunakan untuk menikah lagi atau berjudi sehingga ketika istrinya
pulang ke tanah air suami tidak bisa mempertanggung jawabkan
perbuatannya lalu istri memilih bercerai. Kasus seperti ini yang biasanya
menjadi penyebab perceraian di kalangan TKW semakin banyak pasangan
yang pemahaman mengani pernikahan maka semakin banyak pula kasus
perceraian yang terjadi.
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Perceraian dalam keluarga TKW tersebut di atas selain berdampak
pada hubungan yang telah lama dijalin, juga berdampak pada anak. Menurut
hasil wawancara dengan Laila, ia menjelaskan:
Dulu ibu pernah bekerja di luar negeri selama 5 tahun. Kata bapak, ibu
bekerja di Taiwan. Selama ibu bekerja di luar negeri, yang mengurusi
keperluan sekolah dan harian saya adalah bapak. Tapi, setiap bayaran
sekolah bapak sering alasan belum punya uang jadi saya banyak
tunggakan SPP. Setelah ibu pulang ke Indonesia, saya sekarang
tinggal dengan ibu saya. Kalau bapak nggak tau kemana.56
Hal senada juga diungkapkan oleh Ramdani yang menjelaskan
bahwa:
Ibu saya pernah bekerja di luar negeri selama 3 tahun. Menurut nenek,
ibu pergi ke Hongkong untuk bekerja. Selama ibu bekerja di luar
negeri, yang mengurusi nenek karena ayah saya jarang pulang rumah.
Setelah ibu pulang ke Indonesia, saya sekarang tinggal dengan ibu
saya. Kalau ayah tidak tahu kemana.57
Begitupun saat peneliti melakukan wawancara dengan Anton yang
mana tidak jauh beda dengan Laila dan Ramdani yang menjelaskan bahwa:
Ibu saya bekerja di luar selama 6 tahun. Menurut bibi saya, ibu bekerja
di Malaysia. Dulu pernah pulang sekitar satu bulan, tapi berangkat
lagi. Selama ibu bekerja di luar negeri, yang mengurusi saya adalah
bibi. Setelah ibu pulang ke Indonesia saya tinggal dengan beliau
sampai sekarang.58
Saat peneliti melakukan wawancara dengan Fitri yang mana tidak
jauh beda dengan pernyataan anak-anak di atas, ia menjelaskan sebagai
berikut:
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Hasil Wawancara dengan Laila, anak mantan TKW desa Surya Mataram pada tanggal
08 Januari 2019
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Hasil Wawancara dengan Ramdani, anak mantan TKW desa Surya Mataram pada
tanggal 09 Januari 2019
58
Hasil Wawancara dengan Anton, anak mantan TKW desa Surya Mataram pada tanggal
09 Januari 2019
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Ibu pernah bekerja di luar negeri selama 5 tahun. Menurut simbah saya,
ibu dulu bekerja di Taiwan. Saat ibu bekerja, saya awalnya tinggal
bersama ayah saya. Tapi karena ayah jarang di rumah, akhirnya saya
diambil oleh simbah dan tinggal bersamanya. Setelah ibu pulang ke
Indonesia saya tinggal dengan beliau sampai sekarang. 59
Perceraian yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja ke luar
negeri biasanya dilakukan setelah dia pulang ke rumah atau menunjuk
pengacara lalu mengajukan perceraian dengan alasan suami tidak memenuhi
tanggung jawabnya terhadap ekonomi sehingga biasanya pihak wanita yang
mengajukan perceraian.
Namun demikian perceraian suami dan istri tidak merubah status anak
sebagai anak mereka, namun tidak dapat dihindari akan sangat berpengaruh
pada frekuensi bertemu dan intensitas interaksi anak dengan orang tua setelah
perpisahan mereka, khususnya pada orang tua yang tidak satu atap lagi
dengan si anak, walaupun tidak dapat dipungkiri terjadi juga dengan orang tua
yang seatap dengannya. Interaksi anak dengan orang tua yang bercerai akan
mengalami kerenggangan dan bahkan terasa kaku karena jarangnya proses
perjumpaan dengan salah satu atau kedua orang tuanya, karena anak setelah
perceraian harus berpisah dengan orang tuanya atau harus tinggal di rumah
familinya.
Baik suka maupun tidak suka perceraian merupakan sebuah fakta
yang terjadi antara pasangan suami – istri, akibat perbedaan- perbedaan
prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam
kehidupan keluarga. Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan
59
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tetapi kenyataan seringkali tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian sering
terjadi pada pasangan- pasangan yang telah menikah secara resmi. Tidak
peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama
atau tidak, romantis atau tidak dan mneikah secara megah atau tidak.
Perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak
mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan.
C. Analisis
Perekonomian warga yang setiap harinya hanya bekerja sebagai
buruh dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang kadang
menuntut mereka untuk memutar otak mencari cara agar bisa memenuhi
kebutuhan hidup keluarganya.
Adanya peluang bekerja di luar negeri di rasa membuka kesempatan
mereka untuk dapat mengubah perekonomian keluarganya. Informasi yang
mereka dapatkan dan hasil yang mereka lihat dari para eks tenaga kerja luar
negeri semakin menguatkan tekad mereka untuk dapat bekerja di sana.
Faktor yang menjadi pendorong menjadi TKW adalah kondisi daerah
asal TKW yang kurang menguntungkan, baik karena kurangnya lapangan
pekerjaan dan juga minimnya upah atau pendapatan yang diperoleh mereka di
daerah asal.
Faktor yang lain di sebabkan adanya tarikan atau ajakan dari saudara,
teman, dan kerabat TKW yang terlebih dahulu bekerja di luar negeri, dan juga
karena kondisi bekerja di luar negeri memang lebih menguntungkan bila
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dbandingkan dengan kondisi bekerja di daerah asal mereka, yaitu gaji
yang tinggi dan peluang kerja yang luas.
Walaupun mencari nafkah adalah tugas suami, semakin majunya
perkembangan

zaman kaum

ibu

juga berkesempatan untuk bekerja

membantu suaminya dalam rangka peningkatan ekonomi keluarganya.
Banyaknya warga desa Surya Mataram yang menjadi TKW, negara
Taiwan adalah negera tujuan paling banyak. Mereka yang bekerja sebagai
TKW di luar negeri sangat bervariasi yaitu baik yang sudah berkeluarga
maupun yang belum berkeluarga, baik itu laki-laki maupun perempuan.
Negara Taiwan merupakan pilihan utama sebagai tempat bekerja di
banding negara tujuan lain. Standar gaji yang diperoleh memang negara
Taiwan lebih tinggi di banding negara Hongkong dan Singapore.
Pilihan terbanyak untuk bekerja memang negara Taiwan karena gaji
yang diperoleh per bulannya bagi pekerja rumah tangga tergolong lebih
banyak, mereka yang bekerja di Taiwan gaji pokoknya saja mencapai Rp.
8.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- perbulan itu sudah bersih dari uang
makan dan tempat tinggal karena pekerja rumah tangga biaya makan dan
tempat tinggal sudah di tanggung oleh majikannya. Apalagi jika ada perayaan
atau uang bonus yang diterima itu jelas menambah gaji yang mereka terima.
Seperti yang telah diperoleh dari hasil penelitian menunjukan bahwa
tingkat perekonomian keluarga yang bekerja ke luar negeri meningkat
dikarenakan penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di sana cukup
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tinggi. Hal ini pula yang membuat masyarakat lainnya tergiur untuk berangkat
bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan yang tinggi.
Cara yang ditempuh oleh warga untuk bekerja sebagai TKW di sana
ternyata membawa hasil yang baik. Perubahan terjadi dalam kehidupan
keluarga mereka terutama adanya perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi
keluarga ini dapat dilihat dari peningkatan penghasilan yang didapat anggota
keluarga mereka yang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Dari hasil yang
mereka dapatkan tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan mereka di
kampung halaman meningkat setelah bekerja ke luar negeri.
Penghasilan yang didapat jauh lebih banyak dibandingkan dengan
mereka yang bekerja didalam negeri. Dengan penghasilan tersebut mereka
dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari baik itu kebutuhan pangan,
sandang bahkan dengan penghasilan yang didapat mereka bisa membangun
rumah, beli motor dan lain-lain.
Perubahan yang dialami keluarga yang bekerja di luar negeri memang
menjadi daya tarik untuk warga lainnya untuk dapat bekerja di luar negeri
dengan harapan dapat memperoleh hasil yang lebih sehingga dapat
memperbaiki dan mengubah kehidupan ekonominya.
Tenaga Kerja Indonesia (TKW) di luar negeri memiliki sifat
konsumerisme yang tinggi, mereka mengikuti gaya hidup metropolitan di
negara-negara tersebut. Mereka sangat suka berganti HP dan warna
rambutnya, mereka tidak mau kalah dari temannya. Mereka juga suka
nongkrong di cafe-cafe sehingga gaya hidupnya cenderung boros.
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Hal seperti ini yang banyak terjadi di Desa Surya Mataram, kepergian
bekerja di luar negeri dan sifat konsumtif yang dimilikinya terkadang
meyebabkan pemborosan yang akhirnya ketika mereka pulang ke kampung
halaman tidak bisa meningkatkan perekonomian keluarga, karena hasil yang
mereka peroleh hanya digunakan untuk hal-hal yang membuatnya merasa
bahwa hanya dia yang mempunyai segala barang baru atau hal lainnya yang
menunjang penampilan atau gaya hidup yang modern seperti yang sedang
trend atau digandrungi banyak orang.
Sedangkan bagi mereka yang mempunyai niat yang sungguh-sungguh
dari awal untuk bisa memperbaiki kehidupan ekonominya tidak terlalu
cenderung ke sifat konsumtif, mereka sadar akan tujuan bekerja di luar negeri
untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga ketika mereka sudah di
luar negeri hasil yang diperoleh digunakan untuk hal yang memang
diperlukan.
Dari penghasilan yang diperoleh setiap bulannya bekerja di luar negeri
tersebut penulis menyimpulkan bahwa adanya peningkatan ekonomi setelah
bekerja di luar negeri, sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari
dan kebutuhan lainnya, keadaan tersebut berarti adanya pengaruh positif bagi
kehidupan ekonomi keluarga yang bekerja ke luar negeri sebagai TKW.
Perceraian adalah peristiwa yang sangat tidak diharapkan oleh
siapapun, namun keputusan bercerai terpaksa dilakukan karena merasa tidak
ada pilihan lain.

49

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan pada poin
B dapat dilihat pada tabel berikut:

No Nama TKW

Suami

Anak

1 Murtini

Sariman

Laila

2 Maliah

Cipto

Ramdani

3 Siti

Agus

4 Katmini
5 Yuni

Negara
Tujuan

Kontrak
Kerja

Taiwan

5 tahun

Hongkong

3 tahun

-

Taiwan

3 tahun

Sukar

-

Hongkong

3 tahun

Slamet

-

Malaysia

3 tahun

Faktor
Penyebab
Cerai
Berjudi,
Selingkuh &
Lalai
Tanggung
jawab
Selingkuh & Lalai
Tanggungjawa
b
Selingkuh
Lalai Tanggung
Jawab
Selingkuh
Selingkuh &
Lalai

6 Diah

Jaelani

-

Taiwan

3 tahun

Tanggung
Jawab

7 Leny

Roni

-

Taiwan

6 tahun

8 Jumilah

Iqbal

Anton

Taiwan

6 tahun

Selingkuh
Selingkuh
Judi dan Lalai

9 Sudami

Sunarto

Fitri

Taiwan

5 tahun

Tanggung
Jawab

Menurut Gifari, selingkuh adalah salah satu bentuk perzinaan. 60 Islam
sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telah menjelaskan
bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan, dan merupakan
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Abu Al-Gifari, Selingkuh Nikmat yang Terlaknat, (Bandung: Mujahid, 2012), h. 5

50

perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perilaku dosa dan
melanggar aturan agama.61
Perselingkuhan merupakan perilaku zina karena mengakibatkan
problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga
sakinah, mawaddah, warahmah.
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kasus perceraian yang terjadi
di keluarga TKW Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten
Lampung Timur disebabkan beberapa faktor yang berbeda. Dari sembilan
responden yang peneliti wawancara, kasus perceraian yang terjadi didominasi
oleh kasus perselingkuhan. Dari sembilan pasangan yang peneliti wawancarai,
perselingkuhan terjadi pada delapan keluarga, sedangkan satu keluarga juga
mengalami perceraian, namun yang menyebabkan perceraian bukan karena
perselingkuhan akan tetapi karena suami telah lalai dalam tanggung jawabnya
dan bermain judi selama istrinya bekerja di luar negeri.

61
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Satiadarma, Monty P., Menyikapi Perselingkuhan, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), h.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

H. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi ini, penyusun mengambil
kesimpulan bahwa kasus perceraian yang terjadi di dalam keluarga TKW
disebabkan karena beberapa faktor yaitu:
Pertama,

faktor

perselingkuhan.

Faktor

yang

mengakibatkan

perceraian adalah perselingkuhan atau adanya pihak ketiga yaitu wanita yang
selalu ada setiap dibutuhkan (sebagai pelarian) oleh suami TKW.
Kedua, meninggalkan kewajiban dan tanggungjawab. Salah satu
pasangan suami istri kurang atau tidak mempunyai tanggung jawab dalam
melaksanakan kewajibannya menyebabkan pasangannya untuk menuntut
perceraian. Sikap tidak tanggung jawab suami yang tidak mau mencari nafkah
dan mengurus anak menggantikan tugas istri selama bekerja di luar negeri.
Ketiga, faktor ekonomi. Minimnya pendapatan suami untuk memenuhi
kebutuhan keluarga memicu istri untuk bekerja di luar negeri. Sayangnya
yang tadinya berniat untuk membantu suami dalam memperbaiki masalah
ekonomi justru berdampak pada suami yang tega melakukan perselingkuhan.
Keempat, perjudian. Sikap suami yang tidak bisa menjaga amanah
yakni uang kiriman istri yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan
anaknya dan mengelola usaha, justru digunakan oleh suamu untuk berjudi.
Melihat fakta dalam keluarga TKW desa Surya Mataram, dengan
bekerjanya istri di luar negeri mengandung kemadaratan yang lebih besar
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daripada tidak bekerjanya istri di luar negeri. Perceraian tentu saja membawa
dampak yang tidak baik bagi istri, suami dan anak. Dampak tersebut juga
dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar keluarga yang
mengalami perceraian.

I. Saran
Untuk menekan maraknya istri bekerja di luar negeri di Desa Surya
Mataram Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, sehingga
menggoyahkan tatanan beberapa keluarga, berdasarkan penelitian penyusun,
maka harus dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. Bagi pasangan yang telah bercerai, hendaknya menjalin hubungan yang
lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap menjalin
silaturahmi agar tidak ada rasa dendam atau saling menjelekkan yang
sedang mengalami masalah.
2. Hendaknya pengasuhan anak dilakukan bersama walaupun sekarang sudah
tidak lagi terikat oleh perkawinan, agar anak tidak hanya mendapatkan
kasih sayang hanya dari satu pihak orang tua entah itu ayah atau pun ibu.
3. Bagi semua keluarga TKW dan TKI agar lebih mempertahankan
hubungan suami istri. Walaupun terpisah karena pekerjaan, hendaknya
saling menjaga dengan melakukan komunikasi sesering mungkin.
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