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ABSTRAK

Studi ini memperlihatkan identitas yang pada sifatnya dapat dimodifikasi  dan
dinegosiasikan melalui proses interaksi. Pada keluarga Jawa konsep suami pada kaum
patriarkakh adalah, suami sebagai sumber nafkah utama, suami sebagai pelindung
keluarga, suami tidak mengerjakan pekerjaan rumah, suami tidak mengurus anak.
Pada kasus ini kepergian istri sebagai TKW menjadi isu problematis yang
mengakibatkan konsep suami pada kel urga Jawa terpatahkan. Peran suami dan istri
berbandinng terbalik. Dalam Keluarga yang menganut budaya patriarki masuknya
perempuan pada sektor produksi merupakan pendurhakaan terhadap sistem sosial.
Hal ini dipandang dapat mengganggu harmoni sosial dan budaya. Keadaan ini
meemposisikan suami pada  peran ganda  antara domestik dan publik yang berkaitan
dengan prestise. Penelitian ini menggunakan metode kualitattif dengan teknik
wawancara mendalam melalaui snowball.  Teori yang digunakan pada penelitian ini
adalah teori interaksionisme simbolilk yang diprakarsai oleh Herbert Blumer dan
Herbert Mead, serta Charles Horton Cooley sebagai pendukung. Sebagai studi
identitas yang berkaitan dengan interkasi antara individu dan masyarakat yang
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dimaknai dengan berbagai sudut pandang. Hasil penelitian menunnjukan suami
mengalami dilema dan beban tanggung jawab yang lebih besar pada identitas
barunya. Selain harus kehilangan sebagian fungsi dirinya dalam keluarga, suami
harus memikirkan dan menjalankan urusan rumah seorang diri baik tanggung
jawabnya pada sektor domestik maupun publik. Kegagalan suami menjadi sumber
nafkah utama bagi keluarga mengakibatkan suami kehilangan kepercayaan diri atas
kepergian istri menjadi TKW. Untuk mempertahankan eksistensi dirinya, suami
memilih tetap bekerja dan mengambil peran pada pengambilan keputusan sebagai
posisi tawar dalam keluarga.

Kata Kunci : Renegosiasi Identitas, peran, patriarki, suami TKW,  interaksionisme
simbolik,

ABSTRACT

This study shows an identity that can be modified and negotiated through an
interaction process. In the Javanese family the concept of husband to the patriarchs is,
the husband as the main source of income, the husband as a family protector, the
husband does not do housework, the husband does not take care of the child. In this
case the departure of the wife as a TKW became a problematic issue that resulted in
the concept of husbands on the Javanese urban was broken. The role of husband and
wife is inversely proportional. In a patriarchal culture, the inclusion of women in the
production sector is a deterrent to the social system. This is seen to disrupt social and
cultural harmony. This position positions the husband in a dual role between
domestic and public related to prestige. This research uses qualitative method with in-
depth interview technique through snowball. The theory used in this research is the
theory of symbolism interactionism initiated by Herbert Blumer and Herbert Mead,
and Charles Horton Cooley as supporters. As a study of identity relating to the
interaction between individuals and communities that are interpreted with different
points of view. The research showed that the husband experienced a dilemma and a
greater responsibility burden on his new identity. In addition to having to lose some
of the function himself in the family, the husband must think and do the affairs of the
house by himself, both the responsibility to the domestic and public sectors. The
failure of the husband, to be the main source of income for the family, make the
husband having lost his confidance becouse of his wife to become TKW. The
addition is hard to face for him. To maintain his existence, the husband chooses to
keep working and take a role on decision making as a bargaining position in the
family. All of this is to save their new identity and his pride.

Keywords : Renegotiation Identity, Role,  Patriarchy, Female Migrant Worker
Husband, Symbolic Interactionism
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A. PENDAHULUAN
Studi mengenai Identitas

telah banyak dilakukan. Diantaranya

oleh Martin (2002), Smith-

Lovin,(2003), Azaria (2005),

Mardiansyah (2013),  Mujib &

Abdullah (2013). Peneliti ini

berupaya menmbahas mengenai

identitas suami TKW1 pada keluarga

patriarkakh. Penelitian tentang

identitas pada pembahasan

sebelumnya terkait dengan

komunitas pada kehidupan sosial.

Pokok pembahassan pada penelitian

ini merujuk pada fenomena suami

TKW yang berada pada budaya

kaum patriarkakh di kampug TKI

Dusun Blimbing, Desa Sukorejo,

Kecamatan Ponorogo.

Pada umumnya studi-studi

mengenai TKW lebih menekankan

pembahasan pada TKW sebagai

pihak subordinat pada siastem.

Eksploitasi, kekerasan atau

kemalangan yang dialami oleh

1 Secara sengaja  peneliti menuliskan TKW untuk
merujuik mereka yang juga disebut dengan buruh
migran. Secara kritis peneliti menyadari secara
sebenarnya istilah istilah TKW juga mengandungi
sejumlah isu problematis secara sosiologis. Di antara
lain, istilah TKW secara sosial berkonotasi “
rendah[an], terabaikan,  pekerja kasar.

perempuan. Adapun mengenai

pengalaman secara historis keluarga

TKW ataupun konstruksi seperti

halnya yang telah dilakukan ole

Rahmawati (2010), Budiarti (2005),

Febrianti (2016) Berbeda dengan

penelitian sebelumnya kajian pada

penelitian ini lebih mengarah pada

proses renegosiasi identitas yang

dialami oleh suami dengan istri

sebagai TKW. Sebagaimana Jenkins

dalam (Haralambos & Holborn,

2013) bahwa identitas merupakan

sesuatu yang dapat dinegosiasikan.

Dikarenakan hal inilah penelitian ini

menjadi menarik untuk diteliti.

Studi ini menggunakan

kerangka berfikir intraksionisme

simbolik yang prakarsai oleh Mead

mengenai konsep Self, disusul

dengan Cooley, dan pada akhirnya

lebih mendalam diulas oleh Blumer

mengenai makna. Berlatar pada

pemikiran Mead mengenai konsep

diri. Menurut Mead, pada dasarnya

diri adalah kemampuan untuk

menerima diri sendiri sebagai objek.

Diri masyarakat muncul melalui

aktivitas dan antara hubungan sosial.

Menurut Mead adalah mustahil

membayangkan diri dalam ketiadaan
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pengalaman sosial. Blumer

mengungkapakan pula bahwasanya

dalam interaksi sosial menghasilkan

makna pada sebuah tindakan bagi

masyrakat. Masyarakat untuk

menentukan tindakan yang

dijelaskan dalam tiga premis di mana

suami membayangkan pandangan

orang lain terhadap suami tersebut,

suami membayangkan cara orang

lain menilai penampilan dan

kepribadian yang ditampilakan,

kemudian yang terkahir suami

melakukan penilaian dan mengambil

keputusan atas pendapat dan

penilaian orang lain. Suami dengan

resistensi dirinya dimungkinkan

untuk terlibat diantara beberapa teori

yaitu teori yang disampaikan oleh

Blumer mengenai interaksionisme

simbolik, Mead dengan teori Self

yang mengandungi ”I” dan “Me”,

sebagai pendukung penelliti juga

menggunakan teori Looking Glass

Self yang dirumuskan oleh  Charles

Horton Cooley. Hal inilah yang

menjadikan penelitian ini kemudian

penting untuk diteliti.

B. TEORI

1) Teori Identitas

Jenkisns dalam (Haralambos

& Holborn, 2013) menyebutkan

bahwa identitas sosial adalah

sebuah  pemahaman mengenai

siapa kita, siapa orang lain dan

secara resiprokal orang lain

memahami tentang dirinya dan

orang lain. Identitas merupakan

suatu yang dapat dinegosiasaikan

dan tercipta karena hubungan

interkasi antara individu dengan

individu lainya, atau individu

dengan kelompok masyarakat

Identitas sosial menurut Jenkins

dalam (Haralambos & Holborn, 2013)

merupakan studi tentang makna dalam artian

makna  yang dibidik dari sebuah konstruksi

sosial. Pembeda seseorang dengan seseorang

lainya. Pemakanaan pada identititas

mengandung konstruksi-konstruksi bebas

dari perspektif yang kompleks. Seseorang

menggambarkan identitas lakik-laki

misalnya, secara sosiologis pemaknaan laki-

laki pada berbagai masyrakat tentunya

berbeda. Secara kulural Laki-laki dalam

keluarga Jawa bercirikan maskulin

sedangkan dilain sisi pada masyarakat

Minangkabau yang menggunakan asas

matrilineal pemaknaan akan identitas laki-
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laki dapat memiliki pemantapan tersendiri

dalam pemakanaan identitatas. Menurut

Jenkins pada (Haralambos & Holborn, 2013)

2) Interkasionisme simbolik

Interaksionisme dirumuskan pertama

kali oleh Herbert Mead seorang

sosiolog asal Chicago. Mead dan

Blumer menjalaskan penggunaan

simbol dalam interaksi. Dalam

(M.Poloma, 2004) menjelaskan bahwa

masyarakat merupakan hasil dari

interaksi simbolis. Menurut Blumer

pendekatan interaksionis memiliki

sebuah keistimewaan. Keistimewaan

tersebut ditunjukan dengan adanya

penafsiran yang membatasi masing-

masing tindakan. Manusia dilihat

saling menafsirkan atau membatasi

masing-masing tindakan mereka dan

bukan hanya saling bereaksi kepada

setiap tindakan menurut mode

stimulus-respon. Seseorang tidak

langsung memberi respon pada

tindakan orang lain, tetapi didasari

oleh pengertian yang diberikan kepada

tindakan itu.

Blumer menggambarkan adanya tiga

premis untuk menjelaskan tentang

interaksionisme simbolik (M.Poloma,

2004). Pertama, manusia bertindak

terhadap sesuatu berdasarkan makna-

makna yang  dibayangkan orang lain

terhadapnya. Kedua, Makna tersebut

berasal dari interaksi sosial seseorang

dengan orang lain. Ketiga, Makna-

makna tersebut disempurnakan di saat

proses interaksi sosial berlangsung.

Sejumlah ide atau root images

yang terkandung pada interaksionisme

simbolik Blumer  menjelaskan bahwa

Manusia tidak hanya mengenal obyek

eksternal, mereka melihat dirinya

sebagai obyek. Jadi seorang pemuda

dapat melihat dirinya sebagai

mahasiswa, suami, dan seorang yang

baru menjadi ayah. Pandangan

terhadap diri ini, sebagaimana dengan

semua obyek, lahir di saat proses

interaksi simbolis (M.Poloma, 2004).

Konsep diri erat kaitanya

dengan interaksionisme simbolik.

Untuk memahamai konsep diri perlu

memahami pemikiran tentang cemin

diri yang dikembangkan oleh Cooley

(Ritzer, 2014). Tiga komponen fase

cermin yang disampaikan Cooley

diantaranya, pertama kita

membayangkan bagaimana

penampilan di mata orang lain. Kedua,

membayangkan apa yang seharusnya

mereka nilai berkenaan dengan
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penampilan kita. Ketiga kita

membayangkan semacam perasaan

diri tertentu seperti harga diri atau rasa

malu, sebagai akibat dari bayangan

kita mengenai penilaian oleh orang

lain.

Pemikiran Cooley pada teori

yang dikenal dengan Looking Glass

Self Theory, teori ini mengambarkan

bahwa seperti halnya bercermin

seseorang menyesuaikan diri dengan

apa yang tampak baik di depan cermin

apa yang terlihat sesuai pantas atau

tidak pantas. Sama halnya manusia

yang hidup dalam masyarakat

prosesinteraksi yang terjadi di

masyarakat diibaratkan Cooley seperti

halnya bercermin. Mereka yang

bercermin berupaya menyesuaikan diri

dengan sistem dan norma yang berlaku

di msayarakat. Masyarakat merupakan

cermin bagi individu untuk

menentukan sikap yang akan

dijalankan dalam kehidupanya.

Teori yang dibawa oleh Cooley

ini tidak lepas dari pembentukan

identitas diri pada individu di tengah

masyarakatkat. Menurut pendapat

Cooley terdapat tiga tahapan untuk

membentuk identitas daintaranya

adalah, pertama seseorang

membayangkan orang lain terhadap

dirinya. Kedua, Seseorang

membayangkan cara orang lain

menilai penampilan dan kepribadian

yang ia tampilkan. Ketiga Seseorang

melakukan penilaian dan mengambil

keputusan atas perasaan dan penilaian

orang lain.

Konsep cermin diri Cooley dan

konsep diri Mead sangat berpengaruh

terhadap pengembangan konsep diri

teoritis interaksionisme simbolik

modern (Ritzer, 2014). Pada dasarnya

pada konsep “Diri” Herbert Mead

terdapat dua teori yang berbeda yaitu

“I” dan “Me”. Meskipun dalam bentuk

arti yang sederhana keduanya

merupakan istilah yang sama untuk

menyebutkan diri akan tetapi Mead

menjelaskanya dalam bentuk yang

berbeda. “I” merupakan kesadaran diri

seseorang untuk memiliki sikap yang

lain dalam oraganisme sendiri untuk

mengendalikan hal yang akan dia

lakukan. “I” merupakan pengalaman

langsung dari diri sendiri (Mead,

1934/1962). Dalam bukunya Mead

menyebutkan bahwasanya bentuk lain

dari diri “I” lah yang mampu

mempertahankan dirinya di
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masyarakat.  Pada  “I” individu tidak

hanyamemilikihak, tapi dia memiliki

tugas, dia bukan hanya  warga Negara,

anggota masyrakat, tapi dia adalah

orang yang bereaksi terhadap  hal di

sekitarnya termasuk pula percakapan

secra simbolis.

Dasarnya diri adalah

kemampuan untuk menerima diri

sendiri sebagai sebuah objek. Ritzer

menyebut diri sebagai kemampuan

khusus untuk menjadi subjek maupun

objek. Diri muncul dan berkembang

melalui aktivitas dan antara hubungan

sosial. Menurut Mead adalah mustahil

membayangkan diri muncul dalam

ketiadaan pengalaman sosial. (Ritzer,

2014)

3) Budaya Patriarki

Pada dasarnya konstruksi

laki-laki dan perempuan terkait peran

laki-laki dan perempuan tersumbar

dari doktrin patriarki yang

mempengaruhi divisions of labour.

Langgengnya sebuah kebudayaan

terbentuk dari konstruksi masyarakat

mengenai nilai dan norma yang

disepakati. Hal ini dikenal sebagi

sebuah Identitas di mana masyarakat

meyakini sebuah tindakan yang

dipahami menjadi sebuah pembeda

dengan masyarakat lainya.

Kebudayaan dilakukansecara terus

menenrus  dan di wariskan melalaui

tradisi yang dikemas dalam berbagai

bentuk kehidupan, sperti mitos,

upacara adat, simbol, dongeng.

Seluruh kitab suci di dunia

umurnya jauh lebih muda daripada

mperadaban mansia. Sebelumada

kitabsuci manusia belajar dari

pengalaman hidupnya P. Muniarti

(2004; XXI) dari akal budi yang

dimiliki manusia dapat membentuk

pranata  kehidupan yang menurut

mereka rsional. Laki-laki memiliki

tugas berburu atau mencari nafkah

sedangakan perempuan karena

khodrat haid dan konsekuensinya

melahirkan dan menyusui dianggap

memerlukan raung lingkup  yang

sesuai.

Ideologi yang dijadikan

dalam  kerangka berfikir pada kala

itu adalah  hukum perbapakan. Yang

dimaksud dengan hukum perbakan

adalah relasi sosial yang ditarik dari

sudut laki-laki. Kekuasaan terletak

pada laki-laki dan perempuan brada

pada sudut subordinat. Relasi

subordinat ini perempuan secara
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tidak lngsung memproduyk

ketidakadilan gender. Di sini

manusia sebagai individu kehilangan

identitasnya dirinya karena

konstruksi sosial budaya. P. Muniarti

(2004; 3)

Identitas laki-laki Jawa perlu

menjadi konsep yang harus dibahas

sebelum adanya pembahasan lebih

lanjut mengenai renegosiasi identitas

yang dialami oleh suami dengan istri

sebagai TKW. Tipikal laki-laki Jawa

sangat didominasi oleh sifat ingin

menjaga kehormatan dan

keharmonisan keluarga.

(S.Handayani & Novianto, 2004).

Laki-laki Jawa digambarkan dengan

sikap tenang, tidak suka berkonflik,

lebih baik diam daripada ramai

bertengkar. Fungsi peran laki-laki

dalam keluarga salah satunya adalah

fungsi penentuan peran atau prestise

(Geertz, 1961)

Stratifikasi masyarakat pada

sistem budaya mempengaruhi

kedudukan laki-laki untuk

mendominasi perempuan pada segala

faktor. Istri tidak memilliki tempat

yang berarti pada sistem sosial yang

ada terutama pada sistem produksi.

Akibatnya pada kondisi ini

perempuan berpotensi untuk

bergantung pada suami demi alasan

penempatan sosial dimasyarakat

(Geertz, 1961).

Pada masyarakat Jawa laki-

laki digambarkan bercirikan

maskulin. Dimensi maskulinitas

digeneralisasikan pada tingkah laku

yang dianggap mempresentasikan

kelompok gender tersebut (H.Muluk,

1995) pada (S.Handayani &

Novianto, 2004) memaparkan

bahawa terdapat keyakinan

bahwasanya laki-laki memiliki ciri

sifat dan peran-peran maskulin,

sedangkan untuk perempuan

dianggap lebih pas untuk peran-

peran dan ciri sifat feminin. Hal

diatas disebut juga dengan stereotip,

berkaitan dengan peran gender atau

gender roles. Pada buku berjudul

Kuasa Wanita Jawa dituliskan peran

gender akan terekspresikan dalam

peran sosial yang dijalankan oleh

masyarakat. Dalam buku tersebut

diuraikan bahwa peran gender adalah

apa yang diharapkan, ditentukan atau

dilarang bagi satu jenis kelamin

tertentu.Isi dari peran gender pada

suatu budaya atau kultur tertentu ini

adalah strereotip gender. Jika
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streotipe gebder terdiri atas

keyakinan tentang ciri sifat dan

karakteristik psikologis yang tepat

untuk laki-laki atau wanita, maka

peran gender didefenisikan sebagai

perilaku yang akan terekspresi dalam

peran sosial yang dimainkanya

(S.Handayani & Novianto, 2004).

Kedudukan laki-laki pada

keluarga Jawa yaitu tidak

mengerjakan pekerjaan pekerjaan

kerumah tanggan, laki-laki tidak

memasak, tidak hidup sendiri dan

tidak mengasuh anak sendirian pula

(Geertz, 1961). Untuk pekerjaan

perempuan lebih leluasa pada

pekerjaan kerumahtanggaan,

pekerjaan di ladang, sawah,

berjualan terbuka bagi perempuan

meskipun pekerjaan domestik tetap

menjadi tanggung jawab perempuan.

C. Metodologi

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan tipe penelitian

kualitatif deskriptif yang

merupakan salah satu jenis dalam

penelitian kualitatif. Tujuan dari

penelitian ini mengungkan fakta,

keadaan, fenomena, dan keadaan

yang terjadi saat penelitian

berjalan dan menyuguhkan apa

adanya. Penelitian ini menafsirkan

dan menuturkan data yang

bersangkutan dengan situasi yang

sedang terjadi, sikap serta

pandangan di masyarakat.

b. Metode Penentuan Subjek

Penelitian

Informan difokuskan pada

suami dengan istri yang bekerja

sebagai TKW di Luar Negeri yang

berasal dari Desa Sukorejo

Kecamatan Sukorejo Kabupaten

Ponorogo. Dalam menentukan

informan, Peneliti membagi

menjadi tiga karakteristik yaitu:

Informan Kunci, informan kunci

merupakan semua orang yang

mengetahui banyak hal berkaitan

dengan yang diteliti walaupun

tidak selalu mengalami secara

langsung hal-hal yang diteliti.

Pada kategori ini termasuk

diantaranya Kepala Desa

setempat, Perangkat desa, dan

informan yang membantu

memberikan petunjuk awal bagi

peneliti sebagai sebuah teknik

dalam snowball.

c. Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data yang

peneliti gunakan dalam penelitian

ini adalah observasi sebagai

teknik pengumpulan data utama.

wawancara mendalam atau

indepth interview juga peneliti

lakukan sebagai teknik

pengumpulan data. Wawancara

mendalam ini dilakukan dengan

menggunakan pedoman

wawancara agar mengetahui

batasan masalah dan tidak ada

ketertinggalan informasi yang

ingin didapatkan. Teknik

dokumentasi juga digunakan

peneliti sebagai teknik pendukung

bagi data hasil observasi maupun

wawancara mendalam. Untuk

mendapatkan data peneliti

merekam setiap pembicaran yang

terjadi di antara peneliti dan

informan. Untuk mendapatkan

data peneliti merekam setiap

pembicaran yang terjadi di antara

peneliti dan informan

d. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data pada

penelitian ini sebagaimana

penelitian kulitatif pada umumnya.

Data dikumpulkan melalui transkip

wawancara yang dilakukan oleh

peneliti sebelumnya. Transkip

wawancara yang di peroleh dari per

orang menunjukan penelitian ini

berifat personal file. Analissis yang

dilakukan dengan metode personal

file ini melalui dua tahap

kategorisasi yaitu tahap

kategorisasi jawaban informan

sesuai dengan tema peneliti

kemudian kategorisasi jawaban

informan untuk meanarik

kesimpulan dari penelitian ini.

Analaisis data juga berdasarkan

dengan triangulasi data di mana

peneliti menganalisis peryataan

informan juga melalaui pernyatan-

pernyataan pendukukng dari

informan lai. Teknik analisis ini

dilakukan untuk menghindari

adanya subjektivitas pandangan

dari informan maupun peneliti.

Melalui teknik triangulasi data ini

pula realitas yang terjadi daapat

disajikan dalam bentuk analisis

yang kaya akan data dan bersivat

variatif.

D. Suami TKW yang Mengurus Rumah

Lemahnya kondisi ekonomi pada

keluarga mendorong suami terpaksa

mengizinkan istri pergi menjadi TKW.

Kepergian istri menjadi TKW berarti pula
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menempatkan istri sebagai sumber

nafkah utama bagi keluarga. Apabila

sektor kekuasaan di dalam keluarga

dikuasai oleh pemilik sumberdaya

ekonomi maka secara tidak langsung

posisi suami sebagai kepala rumah tangga

tergeser dan tergantikan oleh istri sebagai

penghasil sumberdaya ekonomi.

Terdapat dua kategori pemahaman

peran sebagai suami dan sebagai ayah

pada keluarga TKW. Pertama, terdapat

suami yang menganggap bahwa mencari

nafkah untuk keluarga merupakan tugas

seorang suami dan ayah. Sedangkan istri

hanya bersifat membantu. Pada suami

yang beranggapan seperti ini muncul

berbagai gejala pada dirinya terkait

identitas sosial di masayarakat. Gejala

tersebut diantaranya adalah depresi, rasa

bersalah, serta muncul kekhawatiran-

kekhawatiran akibat gagal menjalankan

fungsi sebagai pencari nafkah utama.

Kedua kategori suami yang menganggap

bahwa istri atau suami yang bekerja sama

saja, sistem patriarki sudah tidak berlaku

lagi karena perubahan zaman dan

keterbatasan ekonomi. Suami dengan

kategori kedua ini justru mendukung istri

untuk pergi mencari nafkah ke luar

negeri. Pada kategori kedua kesadaran

gender mulai tumbuh pada suami

meskipun dengan latar belakang

ekonomi. Kesetaraan gender sebagai

identitas baru akibat adanya renegosiasi

dapat tercermin dari tindakan-tindakan

tersebut.

Adapun suami yang memilih untuk

sama-sama bekerja agar posisinya dalam

keluarga tidak dipandang sebelah mata.

Kepergian istri sebagai TKW realitasnya

mengakibatkan pergeseran fungi peran

dalam keluarga. Suami terutama yang

mendapatkan pengalaman lebih dilematis

untuk menerima kenyataan pada identitas

yang menyangkut dirinya. Pada fase ini

suami tidak serta merta berupaya untuk

mengikuti pandangan orang lain untuk

bertindak dan menentukan identitasnya.

Mereka melakukan renegosiasi dengan

mengambil makna pada setiap tindakan

yang akan dilakukan (Blumer, 1969).

Respon yang ditunjukan suami dalam

berbagai tindakan merupakan bentuk

pertahanan diri semata untuk

menyelamatkan identitasnya sebagai

suami dan sebagai ayah dalam keluarga.

Konstruksi mengenai bagaimana peran

suami dalam masyarakat setempat

berbeda dari masing-masing persepsi.

Stigma masyrakat pada peran suami

merupakan hal yang bisa saja terjadi dan

mempengaruhi pola perilaku suami
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bertindak dalam masyarakat setempat.

Menurut Evering Gofman Stigma muncul

di mana seorang individu dikucilkan,

disingkirkan, dan dikualifikasi, atau

ditolak dari penerimaan sosial. Stigma itu

sendiri merupakan sebuah  reaksi sosial

dari masyarakat  atas perilaku yang telah

dilakukan oleh individu.

Stigma itu sendiri dalam bentuk yang

berbeda dapat disebutkan sebuah sikap,

tindakan atau perlakuan maasyarakat

yang menganggap perlikau tertentu tidak

sesuai dengan nilai dan norma yang

terkandung dan dianggap tidak layak

untuk ditampilkan sebagai sebuah bagian

dari masyarakat itu sendiri. Salah satu

tipe orang yang terstigma menurut

Evering Goffman yaitu  orang yang

direndahkan karena memilki aib yang tak

kasat mata, memiliki atribut yang

membuatnya berbeda dengan orang di

sekitarnya yang memilkiki kategori sama

seperti lebih buruk, berbahaya, atau

lemah.

Dalam kasus ini suami yang

merelakan isntrinya bekerja keluar

negeri merupakan suami yang tidak dapat

memenuhi nafkah sesuai keinginan istri.

Dalam Konsep patriarkakh, suami atau

laki-laki dikenal dengan tidak melakukan

pekerjaan rumah, berada pada sektor

publik, tidak mengurus anak. Struktur

dalam keluargap patriarkakh

menempatkan laki-laki sebagai individu

yang berkuasa atas lainya. Stigma

mengenai suami yang bergantung pada

istri yang bekerja sebagai TKW menjadi

sebuah problem tersendiri terkait

identitas suami.

Pandangan masyarakat sekitar

mengenai suami TKW pun bermacam-

macam. Jelasnya setiap keluarga yang

istrinya menjadi seorang TKW dilihat

dari seberapa bagus rumah yang dapat

dibangun, sebanyak apa

ternakyangdimiliki dan kendaraan apa

yang mampu dibeli. Apabila dari

ketiganya tidak mampu terpenuhi

meskipun istri telah bekerja cukup lama,

maka  stigma buruk akan  diberikan

kepada suami TKW yang dianggap lemah

dan tidak “berguna”.

Pada Pengambilan keputusan,

Kedudukan laki-laki pada segala bidang

dalam konteks patriarkal keluarga Jawa

berfungsi sebagai penentuan status dan

prestise (Geertz, 1961). Pengambilan

keputusan pada keluarga menunjukan

adanya pemimpin dan  yang dipimpin

termasuk pula adanya indikasi dominasi

antara satu dengan yang lain. Suami

sebagai kepala rumah tangga dapat



Jurnal SOSIOLOGI FISIP Universitas Airlangga Page | 13

menunjukan kekuasaaanya sebagaimana

haknya dalam keluarga salah satunya

melalui pengambilan keputusan. Hasil

dari penelitian mengungkapkan meskipun

istri telah menjadi sumber nafkah utama

dalam keluarga akan tetapi pada

pengambilan keputusan suami tetap ingin

mendominasi. Beberapa pengakuan dari

informan mengatakan bahwasanya dalam

segala pertimbangan istri selalu

melibatkan suami, dan suami juga tetap

mengusahakan melanggengkan posisinya

sebagai pengambil keputusan meskipun

dalam kesepakatan musyawarah

sekalipun.

Menurut N. Chodorow dalam

(S.Handayani & Novianto, 2004)

dijelaskan bahwasanya laki-laki memiliki

kencenderungan untuk bersikap keras dan

tidak mau mengalah hal ini ditunjukan

dalam tulisanya pada buku Kuasa Wanita

Jawa.

Pada sistem pengambilan keputusan

keluarga TKW.  Hasil yang diperoleh

peneliti, meskipun suami tidak menjadi

perolehan sumber nafkah utama pada

keluarga akan tetapi sebagian besar

informan tetap menjadi pengambil

keputusan. Segala pertimbangan

dilakukan melalui negosiasi dan tawar

menawar yang disebut dengan

musyawarah.  Meskipun demikian tidak

semua suami dapat memiliki kesempatan

tersebut adapun suami yang menyerahkan

segalanya kepada istri karena istri yang

memilki pengaruh beasar dalam keluarga.

Selain itu terdapat pula keluarga yang

membagi sistem pengambilan keputusan

sesuai dengan kapasitas. Misalnya pada

urusan mengenai interior rumah dan

dapur, perlengkapan rumah tangga

diserahkan pada istri. Sedangkan

untukmasalah-masalah pembangunan

rumah perencanaan, pemilihan bahan,

diserahkan kepada suami sebagai kepala

rumah tangga. Adanya pembagian

pengambilan keputusan menunjukan

kesetaraan gender dan dominasai

patriarki dalam keluarga tersebut.

Kesetaraan gender sendiri

merupakan sebuah proses penyelarasan

peran pada laki-laki dan perempuan atau

dalam kasus ini suami dan istri secara

seimbang. Pencapaian Equality pada

sebuah relasi sosial bukan berarti dengan

melakukan hal-hal yang sama di antara

keduanya. Misalnya laki-laki bisa

memperbaiki atap rumah yang bocor

bukan berarti untuk dapat dikatakan

setara gender perempuan harus bisa

membenarkan atap rumah yang bocor.

Kesetaraan gender melihat dari sudut
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kapasitas dan kemampuan sesuai

pembawaan lahir antara laki-laki dan

perempuan. Hal ini tidak jauh dari

pembahasan tentang peran yang

menjadikan mereka berbeda satu sama

lainya. Kesetaraan gender lebih mengarah

pada kesempatan yang sama bagi laki-

laki maupun perempuan pada segala

bidang. Kesempatan yang sama termasuk

dalam pengambilan keputusan.

Perempuan dalam konsep Jawa

dianggap lemah dan tidak dapat cukup

memilki kompetesnsi dalam

pengambilankeputusan. Sebagaimana

pengambilan keputusan merupakan

prestise yang tidak dapat diganggu gugat

bagi kepala rumah tangga (S.Handayani

& Novianto, 2004).  Konstruksi inilah

yang berkembang pada masyarakat

sehingga memberikan nilai-nilai

normative yang “dianggap” sebagai suatu

pakem yang menegaskan bahwa laki-laki

dan perempuan berbeda dari segala sisi

dan aksesnya. Keterbatasan akses

perempuan pada segala sektor inilah yng

sebenarnya disayangkan oleh peneliti.

Sebagaimana dari masa yang lalu jika

sebuah kekeliruan berangsur-angsur

tumbuh  tidak akan merubah apapun

kecuali kelestaraian dari sistem tersebut.

Apabila kesempatan perempuan dibatasai

maka selamanya permepuan berada pada

keterbelakangan.

Suami beralih menjadi ayah tunggal

single father sementara. Peran sebagai

orang tua tunggal terutama single father

tentunya berbeda dengan peran

sebelumnya ketika istri berada di rumah.

Suami harus menggantikan istri

mengerjakan pekerjaan domestik, baik

mengurus pekerjaan rumah tangga

ataupun mengurus anak. Beberapa

informan mengaku peralihan peran akibat

perginya istri menjadi TKW merupakan

tanggung jawab yang lebih berat.

Pekerjaan istri yang beralih pada

suami, memiliki tingkat kesulitan

tersendiri bagi setiap informan. Membagi

waktu untuk bekerja pada sektor publik

dan mengurus rumah serta anak harus

dihadapi dan diterima suami dengan istri

yang bekerja sebagai TKW. Hal ini tidak

begitu sulit apabila orang tua turut

membantu mengurus rumah atau menjaga

anak. Akan tetapi pada suami yang

tinggal seorang diri hanya dengan

anaknya pekerjaan domestik mau tidak

mau harus dikerjakan seorang diri dengan

lapang dada.

Suami mengaku bahwa peran yang

berbeda setelah kepergian istri ini lebih

berat. Terdapat sepesiasisasi yang harus
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dilakukan. Terutama dalam mengurus

masalah domestik. Suami yang merasa

peranya lebih berat menjelaskan

bahwasanya dalam waktu tertentu mereka

harus memikirkan, memutuskan dan

menjalankan semuanya seorang diri.

Meskipun dapat bermusyawarah dengan

sistri akantetapi keterbatasan waktu yang

dimilki keduanya untuk berkomunikasi

menjadi sebuah kendala yang tidak dapat

dipungkiri.

Pandangan orang terhadap suamipun

menjadi sebuah permasalahan yang harus

difkirkan oleh suami seorang diri.

Banyak pertimbangan yang

mempengaruhi tindakan dari suami untuk

menyelaraskand engan makana yang

diambil sesuai peran yang dimiliki oleh

suami. Tanggungjawab yang dikeluhkan

oleh suamidiantaranya tanggungjawab

untuk mengurus rumah, tanggungjawa

untuk merawat anak serta tanggung

jawab untuk mengelola remintan yang

dikirim istri dengan sebaik-baiknya.

Banyak permasalahan rumah tangga yang

terjadi pada keluarga TKW akibat adanya

permasalahan remintan. Baik karena uang

yang dikirim tidak sesuai dengan hasil

yang di dapatkan atau istri yang

mengungkit-ungkit pemberianya pada

keluarga.

Anggapan bahwa laki-laki

memiliki dominasi pada keluarga

dalam segala pengambilan keputusan

merupakan salah satu bentuk dari

lemahnya pemahaman kesetaraan

gender.  Melanggengnya kekuasaan

patriarki pada sebuah wilayah juga

dapat berpengaruh kuat pada

tindakan ini. Struktur sosial terkecil

pada masyarakat yaitu keluarga

merupakan struktur yang besar

kaitanya dengan praktik bias gender

pada masyarakat. Hasil penelitian

menunjukan bahwa dari dua belas

informan yang memiliki pemahaman

mengenai kesadaran gender

sangatlah sedikit. Terdapat dua

informan yang baranggapan suami

atau istri yang bekerja sama saja.

Selebihnya beranggapan bahwa

pemenuhan kebutuhan rumah tangga

adalah suami sebagai kepala rumah

tangga. Mayoritas dari mereka

kehilangan tingkat kepercayaan dir

dalam interaksinya dalam struktur

sosial. Meskipun demikian dalam hal

pengambilan keputusan suami tetap

mengambil bagian didalamnya,

musyawarah yang kemudian

diputuskan oleh suami selaku kepala

rumah tangga. Selain itu meskipun
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terdapat pembagian pengambilan

keputusan, istri dibebankan pada

keputusan-keputusan yang terkait

masalah dapur atau perlengkapan

rumah.

Budaya patriarki yang

dikonstruksikan perihal gender yang

terdapat pada keluarga tidak serta

merta menjadi pendorong tindakan

masyarakat setempat.  Blumer dalam

(M.Poloma, 2004) menegaskan

bahwa prioritas interaksi kepada

struktur dengan menyatakan bahwa

proses sosial dalam kehidupan

kelompoklah yang menciptakan dan

menghancurkan aturan-aturan, bukan

aturan-aturan yang meniptakan dan

menghancurkan kehidupan

kelompok.

Blumer dengan pemahaman

konsep interaksionisnya menentang

keras bahwa perilakau manusia

dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar

dirinya. Interkasi sosial lah yang

menghasilkan sebuah tindakan.

Masyarakat tidak langsung

melakukan sebuah tindakan yang

tidak mereka ketahui mereka

memberikan makna terlebih dahulu

kemudian merespon dengan tindakan

yang dianggap sesuai dengan nilai

dan norma yang dimaknai.

Suami menunjukan respon

dengan tindakan-tindakan simbolis

demi menjaga keterlibatanya pada

struktur sosial. Pada konteks ini

yang dimaksud dengan struktur

sosial bukanlah struktur organisasi

atau lembaga yang berstruktur statis

hal tersebut hanya merupakan

kolektivitas yang terlibat dalam

tindakan bersama. Sedangkaan

tindakan bersama yang ditujukan

pada suami adalah dalam bentuk

struktur yang berkembang dan terus

mengalami perubahan.

Hasil penelitian menunjukan

bahwa akibat kepergian istri suami

berupaya membangun tindakan-

tindakan yang ditafsirkan sesuai

dengan posisinya. Baik menjaga

kepercayaan istri, atau justru

berupaya untuk membangun

kepercayaan diri dengan bekerja

sekuat tenaga tanpa mengurangi

penghasilan istri. Tindakan ini

muncul sebagai symbol resistensi

dari isrtri yang bekerja menjadi

TKW. Di mana dalam pemaknaan

suami yang terikat dengan patriarki
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menghidupi keluarga merupakan

fungsi dari kepala rumah tangga.

Dalam interprestasi ini

peneliti menganalogikan kedudukan

suami pada struktur keluaraga.

Dalam struktur keluarga meskipun

telah terdapat pola-pola yang telah

dirancang sedemikian rupa akan

tetapi tidak selalu berjalan dengan

identik (M.Poloma, 2004).

Kepergian istri menjadi TKW

berbeda kondisinya dengan suami

yang bekerja sebagai TKI ataupun

saaat istri di rumah. Perbedaaan

pendapatan antara suami dan istri

mengubah  turut mengubah tindakan

dan respon suami dan istri pada

keluarga.  Peran antara keduanya

dapat berubah dengan kondisi yang

terjadi di dalam keluarga. Hal inilah

yang menyebabkan terjadinya

aturan-aturan baru dan tindakan-

tindakan yang di sepakati bersama.

E. Penutup

a) Kesimpulan

Identitas baru sebagai suami

yang mengurus rumah bukan

merupakan posisi yang benar-benar

dapat diterima oleh masing-masing

individu sebagai suami TKW.

Realitas menunjukan muncul ketidak

percayaan diri pada suami TKW

karena kegagalan fungsinya sebagai

sumber nafkah utama. Terutama

pada keluarga yang hidup di tanah

mataraman yang menganut budaya

patrarkakh. Setiap tindakan menjadi

suami TKW menjadi penilaian

masyraakat. Hal ini berkaitan dengan

prestise sebagai seorang suami dan

sebagai laki-laki Jawa. Terdapat

reference group yang menjadi

cerminan dalam berperilaku seperti

halnya yang dijelaskan pada Cooley

mengenai Looking Glass Self.

Sebagai posisi tawarnya

suami memaknai identitas barunya

dengan menegosiasikan peranya

kembali. Suami TKW berupaya

bertanggung jawab dengan

pengelolaan uang yang diberikan

istri, hal ini dimanfaatkan dengan

baik untuk membangun rumah, dan

membeli berbagai keperluan selain

juga sebagai tabungan pendidikan

bagi anak mereka. Pada sisi yang

lain suami-suami TKW tersebut

berupaya tetep bekjerja dan

berpenghasilan. Dengan seperti itu

mereka  mengaku dapat

menghilangkan rasa ketidak
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percayaan diri yang sebelumnya

menjadi sebagai beban moral.

Beberapa diantaranya memilih untuk

tidak menggunakan uang istri untuk

mempertahankan prestis identitas

dirnya dalam keluarga. Sebagaimana

yang disampaikan oleh Blumer

individu  idak semata-mata

menerima pandangan masyrakat

terhadap dirinya, akantetapi meraka

memaknai dan menentukan

tindakanya sendiri yang dianggap

sesuai dengan peran dan statusnya.

Suami TKW pada posisi ini juga

mengambil peran sebagai pengambil

keputusan pada keluarga. Meskipun

istri menjadi sumber ekonomi yang

lebih tinggi dibanding suami, akan

tetapi suami TKW di Dusun

Blimbing, Desa Sukorejo tetap

berusaha untuk mendapatkan posisi

sebagai pengambil keputusan pada

keluarga. Pengambilan keputusan

dianggap masih hak seorang kepala

rumah tangga yang tidak dapat

tergantikan meskipun melalui proses

musyawarah dan negosiasi bersama.

b) Saran

Secara keseluruhan peneliti

sadar masih terdapat banyak

kekurangan dalam penulisan skripsi

ini.  Peneliti juga sadar betul akan

jauhnya penelitian ini dari kata

sempurna. Penulis sangat berharap

penelitian mengenai dilematika

renegosiasi identitas pada suami

TKW mengunakan teori

Interaksionisme simbolik dari

Herbert Blumer dan Charles Horton

Colley ini dapat bermanfaat pada

penelitian dimasa yang akan datang.

Peneliti juga berharap adanya penel

itian lebih lanjut mengenai

Dilematika Renegosiasi Identitas

Pada Suami TKW  pada wilayah lain

dengan banyaknya penelitian dengan

relevansi yang sama diharapkan

dapat memberikan sumbangsih pada

ilmu pnegetahuan khususnya di

bidang sosiologi.

1) Kepada Akademis

Kepada akademisi peneliti

mengharapkan penuh adanya

penelitian lebih lanjut guna

menggenapaistudi yang telah ada.

Besar harapan peneliti, penelitian ini

dapat bermanfaat bagi dunia

pendidikan. Tidak hanya sosiologi

akan tetapi juga pada bidang studi

lain yang ingin mempelajari masalah
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gender, identitas ataupun tentang

suami TKW.

2) Kepada Pemerintah

Semoga dengan adanya

penelitian ini pemerintah dapat bersikap

bijak dalam menaggapi persoalan

keluarga TKW. Khususnya di daerah-

daerah rawan perceraian. Penelitian ini

menunjukan bahwa desa-desa dengan

TKW yang melimpah berpotensi

mengalami keretakan rumah tangga dan

berujung perveraian. Semoga dalam

langkah kedepan terdapat solusi terbaik

untuk mengatasi hal tersebut. Peneliti

menyarankan adanya upaya peningkatan

taraf hidfup pada masyarakat sehingga

masyarakat tidak hanya bergantung pada

pekerjaan sebagai TKW. Perlu adanya

pendamapingan dan sosialisasai pada

keluarga TKW dalam mengelola remitan

sehingga dana yang dimiliki dapat

produktif agar TKW tidak berkali-kali

kembali keluar negeri ketika uang yang

dimiliki habis. Pola hidup konsumtif

yang terdapat pada keluarga TKW

memerlukan upaya besar untuk

sedikitnya berkurang.
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