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Penelitian Yang dilakukan ini meneoba memahami persoa

Ian ke t enagake r j a an di daerah pedesaan, khususnya t.en aga 

kerja yang terserap di sektor industri keeil. Permasalahan 

mendasar yang hendak diungkap sesunggllhnya bernngkat dari 

adanya fenomena arus balik migran dari kota yang kembali ke 

desa. Sementara itu para migran potensial yang tinggal di 

daerah pedesaan enggan untuk melakukan bahkan memutuskan 

untuk bermigrasi ke kota. Kengapa terjadi demikian. Keuntun

gan dan pertimbangan apakah yang mendasari penduduk desa 

untuk tidak me1akukan migrasi ke kota atau kembali ke desa. 

Apakah keberadaan sektor indutri keeil sebegitu pentingnya 

s e h'i.ngg mampu menarik p e r ha t.j nn dalam d i men s-i ekonomik 

penduduk desa yang tingga1 di wilayah tersebut. Se1anjutnya 

juga dieoba untuk mendeskripsikan karakterist.ik demografis 

dan sosia1 ekonomik tenaga kerja yang bekerja di sektor 
industri keeil. 

Penelitian tersebut di1akukan di desa Kendensari, 
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Kee.Tangggulangin, Kab. Sidoarjo, merupakan pueat industri 

keeil tas dan Koper. Sampel diambil sebanyak 100 responden 

dengan teknik simple random sampling. Data diperoleh dengan 

instrumen berupa kuesioner bermodel "elosed open ended 

Questions" . 

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis data yang di

lakukan selanjutnya diperoleh beberapa kesimpulan menarik 

bahwa : pertama, tenaga kerja yang terserap di Rektor indus

tri keeil berusia relatif mUda yakni mayorjtas antara 18 

sampai d errgan 25 talmn. Selain masih be r u s i.a produktif 

mereka pada umumnya belum menikah dan kebanyakan dari mereka 

adalah laki-laki. Kedua, pada umumnya pendidikan mereka 

tidak terlalu tinggi bahkan dari mereka ada yang sedang 

menempuh pendidikan pada jenjang sekolah menengah. Sektor 

ini memang tidak terlalu memerlukan pendidikan tinggi dan 

hanya ketrampilan yang berkaitan dengan kegiatan kerja 

sektor ini yang diperlukan. Ketiga,Kayoritas pekerja yang 

terlibat dalam sektor ini menyatakan bahwa penghBsilan yang 

mereka peroleh telah mampu digunakan untuk memenuhi kebutu

han hidup mereka. Kereka mengemukakan bahwa pcnghasilan yang 

diperoleh selama ini dirasakan men cu kup i un t.u k bi aya h i d up , 

KeelJpat,Bagi responden yang pernah melakukan migrasi, mereka 

menyatakan bahwa pertimbangan utama untuk melakukan migrasi 

ke kota adalah karen a kondisi ekonomi di d e s a yang mempriha-

tinkan. Lapangan pekerjaan sempit, dan mereka tidak memiliki 

lahan pertanian. Sementara itl) dengan pergi ke kota mereka 

mengharapkan adanya income yang lebih tinggi dan dapat 

bekerja apa saja sambil meneari pengalaman. Kelima,Keengga

nan penduduk desa untuk pergi 1<0 kota ternyata juga lebih 

berlandaskanpada situasi ekonomi yang ada di desa tersebut. 

Artinya karen a di desa telah ada sektor yanglllampu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari untuk ap a pergi ke kota 

yang penu" dengan resiko. Di desa juga lobih dekat dengan 

sanak saudara, sehingga apabiia ada permasalahan mereka 

dapat membantu untuk menye Le s a ikannya. Ke enan, menyimak 

faktor pendorong dun penarik yang menyebabkan penduduk desa 
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untuk me1akukan migrasi atau enggan untuk melakukan migrasi, 

ternyata 1ebih bersifat ekonomi dan sektor industri keci1 

ternyata mampu menjadi salah satu sektor a1tcrnatifnYa untuk 

menampungnYa berarti sektor ini dapat dikatakan sebagai 

katup penye1amat bagi permasa1ahan kctenagakerjaan di daerah 

pedesaan. Kcuntungan yang dipero1eh pcndudllk pedcsaan sebe

narnya tidak hanya secara ekonimik be1aka namun juga keun
tungan sosia1 bahkan psiko1ogis dan ku1tural. 

-----------------------.------
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