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Lampiran 1 : Surat Pernyataan 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Sri Wahyulina 
NIM   : 090610577D 
Jurusan  : Ilmu Ekonomi Islam 
Alamat   : Jalan Pemuda 49 D Kompleks Dosen Universitas                         
                                      Mataram 83125 telp 0370 631698/081339521668 
 

Dengan ini menyatakan bahwa :  
1. Disertasi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan 

bukan dari hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta 
bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil 
karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan 
gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan 
Tinggi lainnya. 

2. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan 
dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila 
dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia  menerima sangsi akademik berupa 
pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sangsi-
sangsi lainnya sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang 
berlaku. 

 
 

Surabaya, 1 Agustus 2013 
yang membuat pernyataan, 
 
 
 
 

                                                                                  Sri Wahyulina,  
       NIM. 090610577D 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara Mendalam/FGD 
 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 
JUDUL PENELITIAN: 

Analisis motivasi, pengambilan keputusan, komitmen dan persepsi pekerja migran 
muslimah (PMM)   ke luar negeri serta kesejahteraan keluarganya dalam  

Perspektif Islam di pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat 
No Uraian Jawaban/Keterangan 

 
1 Identitas Informan 

 
 

 Nama   
Alamat   
Umur   

Tk Pendidikan   
Telpon/hp   

Suami   
Anak (berapa orang/ 

lk-pr berapa: 
Tingkat penddkan anak) 

Siapa yang menyuruh anak 
sekolah (istri/suami 
/mertua/keluarga) 

  

Pekerjaan TKW saat ini: 
 

Jenis Pekerjaan: 
 

  

Riwayat menjadi TKW 
Tahun 1 
Ke dua: 
Ke tiga: 
Arab Saudi/dll: 
 

  

Berapa kali ke  LN 
 

  

Bekerja ke LN  
Sebagai Apa saja : 

  

Negara Tujuan TKW 
Ke mana saja 

  

Perusahaan yang 
memberangkatkan : PT 
 /Calo 
/tekong 

  

Alamat PT   
Biaya yang dikeluarkan 
waktu berangkat: 

  

Dari mana saja mendapatkan   
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uang untuk berangkat/ 
sumber Biaya: 
Cara memperoleh dana 
Meminjam di 
teman?/tetangga?/Rentiner? 
 
Berapa bunganya? 
Bagaimana caranya 
mengembalikan? 

  

2 Latar Belakang keluarga TKW 
Riwayat 

Suami/orang tua 
 

  

 Kondisi PMM,    
3 Motivasi/Alasan menjadi 

PMM 
 

  

 Kondisi Ekonomi 
Rumah/tanah 

 

  

Pendidikan anak 
Siapa yang ingin anaknya 

sekolah 
 

  

Naik haji 
Kenapa ingin naik haji 

Bagaimana caranya 

  

4 
 

Bagaimana cara  
Memutuskan untuk menjadi 

PMM dan Negara yang 
diinginkan  

Siapa teman urun rembuk 

  

Apakah pergi sekali, dua kali, 
Melanjutkan bermigrasi   

Berapa kali  
 

  

Berhenti sebagai PMM 
Alasan berhenti 

Apa saja/Bagaimana  
Strategi saat ini 

  

5 Komitmen   
 Cara mendapatkan uang 

waktu  berangkat dulu 
Siapa dan bagaimana 

  

 Meminjam dimana 
Bagaimana cara 

mengembalikan uang 

  

 Bagaimana cara pinjam/cara   
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mengembalikan. 
Berapa kali angsuran 

 
 Berapa gaji/upah 

Untuk apa saja uang yang 
dkirim 

Untuk apa 
Makan/minum 

Barang2 ekonomi 
Bagaikmana cara 

mengirmnya 

  

 Kegunaan Pendapatan 
selama jadi TKW 
 
Jumlah perbulan 
 
Berapa yg dikirim 
 
Untuk apa saja/pemanfaatan  
 
  

  

 Bagaimana pekerjaan dalam 
rumah tangga kalau 

informan bekerja 
Siap saja yang bekerja 

Suami/orang tua 
Anak laki.saudara laki-laki 

 

  

6 Persepsi 
 

  

 Tanggapan PMM Terhadap 
PPTKIS dan 

BP2TKI/pemerintah: 
 

Nama PT: 
Alamat: Nama pemilik: 
Biaya: Lain-lain 

  

 Pra pemberangkatan   
8 Tanggapan saat Perekrutan  

dan Pelatihan: 
siapa yg mengajak: 
 kapan: 
di mana: 
dengan apa/siapa:  
bgmana caranya: 
Perasaan?: 
Siapa yg melatih: 
 di mana:Bentuk pelatihan: 
Jenis pelatihan, Berapa lama: 
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Perasaan?: 
 Pemberangkatan   
 

9 
Tanggapan saat pengiriman: 
Siapa yg mengirim: 
 di mana: 
Bentuk pemberangkatan: 
Berapa lama: 
Perasaan?: 

  

10 
 
 
 
 
 
 

Tanggapan saat penempatan 
Siapa yg membimbing: 
 di mana di tempatkan di 
luar negeri: 
bgmana cara memperoleh 
majikan:bagaimana cara 
menempatkan: 
Perasaan?: 

  

 Pasca Pemberangkatan   
11 

 
 
 
 
 

Tanggapan saat dimajikan: 
Siapa nama majikan 
Dimana 
Sbg apa 
Berapa gajinya 
Bagaimana cara mendapat 
gaji 
Bgmana cara menggunakan 
uang 
Untuk apa saja gajinya 
Dikirim melalui bank 
Siapa yg membantu: 
Lain-lain: 
- bgmn perilaku majikan 
-suami/istri/anak 

  

12 Tanggapan saat 
dipulangkan:peran KBRI 

Kenapa pulang 
Selesai kontrak/liburan? 
Siapa yug membiayai ut 
pulang 
Siapa yg mengantar 
Kesulitan2 
Kemudahan 
Bantuan KBRI 
Campur tangan PPTKIS: 

  

 Kesejahteraan   
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13 Kondisi PMM dan keluarga 
sekembali dari LN: 

Sewaktu pulangh dari luar 
nmegeri apa yg dilakukan: 
Jumlah uang saat ini: 
Keinginginan untuk kembali 
sbg pekerja ?: 
 
 

  

14 
 
 
 
 

Kondisi rumah dll sebelum 
dan sesudah 
Ceritakan 

  

15 Aktifitas saat ini 
Apa rencana selanjutnya 
Perasannya 

  

16 Cita-cita,harapan 
PMM/informan 

  

Bisa gunakan kertas kosong dibaliknya 

Terima kasih, 
Peneliti, 

 
 

Tanggal wawancara 
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Lampiran 3. Peta Teori 
No. Nama 

Peneliti/Penulis/Tahun 
Judul Tujuan dan Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

 Husein Syahatah(1998) Pendapatan Keluarga 1. Macam-macam 
Pendapatan Keluarga 

1. Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan harian, 
mingguan, bulanan, tergantung pada mata pencaharian pokok 
kepala keluarga 

2. Pendapatan tambahan adalah pendapatan keluaga yang 
dihasilkan anggota keluarga yang sifatnya tambahan/bonus, 
pemberian dana bantuan. 

3. Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari 
orang lain atau hasil perputaran harta. 

  Husein Syahatah Azas Pengeluaran 
Keluarga 

1. Pengeluaran untuk 
kebaikan 

2. Mengutamakan 
pengeluaran untuk 
kebutuhan 
pokok/primer. 

3. Menghindari belanja 
Barang mewah. 

4. Menghindari belanja 
yang tidak 
disyariatkan 

5. Bersikap tengah-
tengah dalam 
berbelanja 

1. Pengeluaran keluarga itu adalah perkiraan pengeluaran yang 
dilakukan keluarga berdasarkan pendapatan, maka harus 
dilakukan berdasarkan aturan yang bersumber dari syariat 
islam seperti kesadaran, keseimbagnan, sikap tengah 
(moderat), tidak mubazir, tidak kikir, dan semuanya dilakukan 
untuk membeli sesuatu yang baik dan halal. 

2. Azas pengeluaran yang islami adalah: 
a. Membelanjakan harta untuk kebaikan 
b. Mengutamakan pengeluaran untuk hal yang pokok/primer 

Islam mengajarkan agar pengeluaran keluarga untuk 
kebutuhan primer, sesuai tujuah syariah (maqashid syariah 
yang daruriy: memelihara agam, jiwa, akal, 
keturunan/kehormatan dan harta. 

c. Menghindari pembelanjaan untuk barang mewah 
d. Menghindari pembelanjaan untuk barang mewah 
e. Bersikap tengah-tengah dalam pembelanjaan 
 

                  dilanjutkan....... 
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lanjutan…. 
No. Nama 

Peneliti/Penulis/Tahun 
Judul Tujuan dan Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

 Mariun, N 
Badrun(2004) 

Kontribusi 
Perempuan pada 
Peningkatan 
Pendapatan Rumah 
Tangga Miskin 

Data dikumpulkan melalui 
survei lapangan dengan 
pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif. 

Pendapatan rumah tangga tidak terlepas dari kontribusi 
seluruh anggota rumah tangga baik perempuan maupun laki-
laki. Anggota rumah tangga perempuan terdiri atas istri kepala 
rumah tangga, anak perempuan, menantu dan anggota rumah 
tangga perempuan lainnya.   

Dalam rumah tangga miskin, kontribusi perempuan di 
bidang ekonomi telah membantu mengangkat keluarga dari 
kondisi sangat miskin ke kondisi diambang garis tidak miskin. 
Apabila perempuan(dalam hal ini istri dan anak perempuan) 
tidak membantu ekonomi, kondisi keluarganya akan lebih 
buruk. Jumlah pendapatan rata-rata perbulan perempuan lebih 
kecil  dari laki-laki namun cukup signifikan dalam 
memberikan kontribusi pada total pendapatan rumah tangga.  
 

 
 

Agus Joko Pitoyo. 
tahun 2005 

Pekerja Perempuan 
di Luar Negeri 
(proses dan 
pengambilan 
keputusan untuk 
bermigrasi) di 
Kabupaten 
Ponorogo 

Untuk membuka berbagai tindak 
pelecehan seksual yang dialami 
oleh TKW. Metode yang 
dipergunakan yakni observasi, 
wawancara mendalam, dan 
diskusi kelompok terfokus 
dengan melibatkan 16 TKW 
sebagai informan kunci.  

Alasan utama menjadi TKW karena alasan ekonomi mencapai 
90%, sedangkan alasan spesifik lainya seperti mencari kerja, 
mencari uang, agar dapat mandiri, ingin meringankan beban 
orang tua, nekat mencari penghasilan, ekonomi lemah, ingin 
membeli barang-barang, ingin punya rumah, dan untuk biaya 
anak.  
Secara umum motif non ekonomi yang melatar belakangi 
perpindahan TKW ke luar negeri cukup bervariasi, antara lain 
untuk berhaji apabila kontrak kerja selesai, konflik dengan 
keluarga lain, bercerai dengan suami bahkan putus dengan 
pacar. 

                                                   dilanjutkan....... 
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lanjutan… 

No. Nama 
Peneliti/Penulis/Tahun 

Judul Tujuan dan Variabel yang Digunakan Hasil 

 Ida Bagus 
Wiryawan(2006)  

Pengaruh Migrasi 
Sirkuler Tenaga Kerja 
Wanita(TKW) ke luar 
Negeri: Studi Tentang 
Proses Pengambilan 
Keputusan Bermigrasi 
oleh Wanita Pedesaan 
di Jawa Timur 

Permasalahan migrasi tenaga kerja 
dari perdesaan Jawa ke luar negeri 
menghadapi berbagai 
permasalahan serius. 
Metode penelitian menggunakan 
penelitian kuantitatif yang bersifat 
eksplanatif. 
Karena melihat pengaruh sejumlah 
variabel independen terhadap  
variabel dependen. Dengan 
mengandalkan data hasil desain 
“ekspost facto” tentang proses 
pengambilan keputusan bermigrasi 
secara legal atau legal dari 300 
responden yang kembali (return-
migrant) di tiga kabupaten di Jawa 
Timur 

Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin banyak 
wanita di perdesaan yang teremansipasi dan kemudian 
keluar dari “tembok tradisi” hegemoni patriarki yang selama 
ini membatasi perempuan dalam pengambilan keputusan 
penting keluarga.   Terdapat kecenderungan wanita desa 
terutama penduduk pedesaan di Jawa Timur  yang 
meninggalkan kegiatan dan peran domestiknya di dalam 
rumah tangga dengan cara bekerja ke kota terutama 
bermigrasi  ke luar negeri. 

Bahwa Pendidikan TKW, luas kepemilikan lahan 
pertanian, Pendapatan rendah di desa asal, perolehan 
pekerjaan di desa asal, dorongan keluarga, lingkungan TKW, 
Peranan jaringan migrasi, hambatan migrasi berpengaruh 
langsung dan signifikan terhadap Pengambilan keputusan 
TKW untuk bermigrasi secara legal ke luar negeri. 
Selanjutnya keputusan TKW bermigrasi sementara secara 
legal ke luar negeri berpengaruh terhadap kesejahteraan 
keluarga di desa asal, karena besarnya jumlah remitansi yang 
dikirim ke desa asal pada saat TKW bekerja di luar negeri.  

 
                                                   dilanjutkan.... 
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Lanjutan… 

No. Nama 
Peneliti/Penulis/Tahun 

Judul Tujuan dan Variabel 
yang digunakan 

Hasil 

 Penelitian disertasi H. 
Mochammad Lutfi 
Misbach (2006)  

Pengaruh Faktor Sosial 
Ekonomi dan Motivasi Kerja 
Serta Kesejahteraan Keluarga 
Tenaga Kerja Indonesia(TKI) 
Terhadap Minat Kembali Ke 
Luar Negeri. 
 

studi ini bersifat 
korelasioner dan 
digolongkan sebagai 
penelitian explanatory 
dan pengumpulan data 
dilakukan dengan cara 
survey. 
 

Temuan yang patut menjadi perhatian sebagai alasan 
perpindahan yakni kelemahan potensi daerah asal, potensi di 
negara tujuan, faktor yang terkait pada diri migran, dan 
akses yang tersedia. Bila faktor tersebut dikaji secara 
bersama-sama, dapat disimpulkan secara umum faktor 
ekonomi dalam arti kemiskinan dan keterbatasan potensi 
fisik di daerah asal merupakan alasan dominan terjadinya 
migrasi. 

Migrasi internasional, calon migrasi potensial dalam 
hal ini TKW, tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk 
memutuskan bekerja di luar negeri. Keputusan bermigrasi 
tersebut dibuat serta merta tanpa pertimbangan masak. 
Diperkirakan cepatnya pengambilan keputusan untuk 
bekerja diluar negeri tanpa diikuti dengan kesiapan fisik, 
keterampilan, dan mental berdampak terhadap kesiapan 
dalam menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi selama 
menjadi TKW termasuk di dalamnya tindakan pelecehan 
seksual. 

Kesimpulan penting dari hasil penelitian ini antara 
lain sebagian besar TKI adalah perempuan. Variabel 
Ekonomi Keluarga mempunyai pengaruh terhadap motivasi 
kerja ke luar negeri dan variabel kesejahteraan keluarga 
mempunyai pengaruh terhadap variabel minat kembali 
menjadi TKI ke luar negeri. Bahwa kondisi keluarga yang 
semakin sejahtera akan mengurangi minat kembali menjadi 
TKI ke luar Negeri. 

                                                   dilanjutkan....... 
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lanjutan… 
No. Nama 

Peneliti/Penulis/Tahun 
Judul Tujuan dan Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

 Wahono, Kajian Teoritis Terhadap 
Sumber Nilai Islam 
Tentang Ekonomi 
Keluarga. 

Tujuan penelitian itu 
adalah untuk 
mendeskripsikan 
ekonomi keluarga yang 
merupakan sebuah 
elemen dan sub-sistem 
Ekonomi Islam. 
dapat menjadi pedoman 
praktis bagi keluarga 
muslim khususnya dalam 
menjalankan aturan 
agama terutama pada 
aspek ekonominya. 
 

Keluarga muslim menurut Wahono adalah “hubungan antara 
individu-individu yang sedarah atau  hubungan individu yang 
diikat tali perkawinan yang disyahkan oleh agama Islam 
Bahwa “Manusia yang sejahtera adalah manusia yang dapat 
terpenuhi kebutuhannya”. Selanjutnya dikatakan bahwa 
“dalam kondisi normal, dimana seorang manusia dapat 
mempergunakan akal serta hati nuraninya dengan baik 
kecukupan dalam sandang, pangan dan papan akan 
menggairahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT”. 
Bahwa bila berbicara tentang “keluarga muslim” seharusnya 
di dalamnya dibicarakan tentang fungsi dan tujuan 
pembentukan keluarga, karena kedua hal itu sangat 
menentukan bagi bangunan sebuah keluarga muslim. 
Demikian pula ketika berbicara  tentang “ekonomi keluarga”, 
perlu dilengkapi bahwa ketenteraman dan ketenangan psikis 
yang menjadi indikator kesejahteraan terletak pada inner 
(dalam diri) manusia yang disebabkan oleh faktor keimanan 
kepada Allah, bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal. 
 
 

                 
 dilanjutkan....... 
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Lanjutan…  

No. Nama Peneliti/Penulis/Tahun Judul Tujuan dan Variabel yang 
Digunakan 

Hasil  

 Graeme Hugo, 2006 Globalisasi dan perubahan 
migrasi internasional di 
Australia (globalization and 
changes in Australian 
international migration) 
 

Bagaimana hubungan migrasi 
internasional terhadap globalisasi? 
Untuk menganalisis terhadap 
hubungan migrasi internasional 
terhadap globalisasi terkait dengan 
perdagangan, informasi, terhadap 
pasar kerja. Menggunakan  metode 
Kualitatif dan  wawancara 

Migrasi internasional di Australia mengalami 
pergesaran akibat globalisasi, hubungan migrasi 
dengan globalisasi bersifat kompleks baik 
menyangkut perdagangan, informasi gagasan, 
keuangan yang tergabung dalam pasar kerja.  
Migrasi dewasa ini mempunyai kompetensi jelas 
dengan memberikan status migrasi dalam bentuk 
permanen dan non permanen. 

 Richard PC and Gareth 
Leeves, 2005. 

Dampak migrasi internasional 
dan kiriman pendapatan rumah 
tangga sebagai sumber devisa 
Negara di P. Fiji & Tonga 
(impacts of international 
migration and remittances on 
source country household 
incomes in small island state: 
Fiji and Tonga) 
 

Bagaimana Dampak Migrasi 
Internasional Bagi Daerah Asal? 
Untuk Mendiskripsikan 
Keberhasilan Dan Kegagalan 
Migrasi Internasioanl Di Daerah 
Asal. Metode Kualitatif dan  survei, 
individu 

Dampak migrasi internasional merupakan 
sumbangan investasi yang sangat besar bagi setiap 
rumah tangga yang melakukan migrasi, secara 
fisik sangat Tampak perbedaan walaupun dampak 
negative dan positif juga terlihat, sehingga 
berdampak juga terhadap sektor pertanian 
berkurang dan beralih pada sektor bisnis dan 
industry. 

                                                    
dilanjutkan....... 
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Lanjutan … 
No. Nama Peneliti/Penulis/Tahun Judul Tujuan dan Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

 International Organization 
for Migration 

Sasaran pengembangan 
millennium dan migrasi (the 
millennium development goals 
and migration). 
 

Bagaimana pengembangan 
millennium & migrasi? 
Menganalisis terhadap 
pengembangan millennium dan 
migrasi sebagai dampak globalisasi 
Kualitatif, studi kasus 

Deklarasi beberapa Negara tergabung dalam 
millennium, salah satu penyebab masalah 
memburuknya situasi global dan orang-orang 
melakukan migrasi akibat korban, rasisme, dan 
tidak ada toleransi, selain itu juga karena 
pendapatan, peningkatan kompetensi dan 
pengalaman dalam upaya pengembangan migrasi. 
 

 David J. McKenzie Diluar kiriman uang: dampak 
migrasi terhadap orang-orang 
Mexico  (Beyond remittances: 
the effects of migration on 
Mexican households)  
 

Bagaimana dampak migrasi 
terhadap remitansi di daerah asal? 
Mengidentifikasi dan menganalisis 
dampak remitansi terhadap daerah 
asal 

Dampak migrasi terhadap sejumlah rumah tangga 
dapat meningkatkan kesejahteraan, hal ini 
Nampak jika dibandingkan dengan rumah tangga 
yang tidak melakukan migrasi. 
aAdanya migrasi dapat meningkatkan pendidikan 
anak-anaknya dan membangun jaringan kerja 
baru. 
 

                                                   
dilanjutkan....... 
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Lanjutan … 
No. Nama Peneliti/Penulis/Tahun Judul Tujuan dan Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

 Shigeru Wakita Dekade orang-orang tertindas 
dalam pasar kerja di Jepang: 
Bagian tenaga kerja dan hukum 
Okun (The lost decade in the 
Japanese labour market: 
Labour’s share and Okun’s 
Law) 
 

Bagaimana upaya yang dilakukan 
oleh orang-orang Jepang dalam 
mengahadapi pasar kerja? 
Mengidentifikasi dan menganalisis 
situasi pasar kerja di Jepang. 
Kualitatif, survei, wawancara 

Situasi pasar kerja di Jepang terdapat 2 kelompok: 
di antaranya tenaga kerja tetap dan tenaga kerja 
kualitas rendah dengan pendapatan rendah, 
kondisi ini sering mengalami penindasan. 
Hukum Okun yang berlaku dapat mempermudah 
dalam menetapkan ekonomi makro secara cepat: 
dimana tenaga kerja berfungsi sebagai tenaga 
produksi. 

 Sara R. Curran and Abigail 
C. Saguy (2005) 

Migrasi Dan Pertukaran Budaya: 
Peran Gender Dan Jaringan 
Kerja Sosial (Migration And 
Culture Change: A Role For 
Gender And Social Networks) 
 

Sejauh mana upaya yang dilakukan 
migrasi internasioanl dalam 
membangun jaringan kerja? 
Mengetahui perubahan sikap 
migrasi internasional terhadap 
perubahan budaya dan jaringan 
kerja.  
Kualitatif, survei, wawancara 
mendalam 

Gender dalam melakukan migrasi telah terbentuk 
jaringan kerja yang mendasarkan budaya dan 
informasi. 
Informasi dan karakteristik sebagai proses migrasi 
pada gilirannya mempengaruhi budaya gender, 
berbagai teori menunjukkan adanya proses 
migrasi secara terus menerus dengan 
menggunakan variable terhadap kepercayaan, 
kewajiban migrasi. 

 Hein de Hass (2004) Internasional migration and 
national development 
 

Bagaimana upaya yang dilakukan 
dalam rangka pengembangan 
nasional dan migrasi internasional? 
Menganalisis terhadap upaya yang 
dilakukan dalam pengembangan 
nasional dan migrasi internasional.  
Kualitatif, Studi Kasus 

Kesenjangan pengetahuan migrasi dialami 
penduduk Negeri yang tinggal di luar Afrika 
dengan pendapatan rendah, kompetensi yang 
dimiliki rendah. 
Penciptaan hukum migrasi diharapkan mampu 
memberikan hak-hak azasi manusia secara wajar 
dengan menggunakan dokumen formal dalam 
melakukan migrasi, dan stakeholder menciptakan 
mata rantai antara kebijakan migrasi dan 
pengembangannya. 

                                                   
dilanjutkan....... 
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lanjutan… 
No. Penulis Judul Tujuan Hasil Temuan 
. International migration and 

health 
By: Manuel and Mountale 
Bboup 

Bagaimana hubungan migrasi 
internasional dan kesehatan? 
Mengidentifikasi dan menganalisis 
hubungan migrasi internasional dan 
kesehatan 

Kualitatif, Studi Kasus dan 
Wawancara Mendalam 

Migrasi menjadi bagian integral ekonomi, 
pembangunan kesehatan, sosial. 
Di berbagai Negara Eropa migrasi berdampak 
positif terhadap pembangunan ekonomi, 
demografi sehingga kebijakan migrasi menjadi 
penting. 

 Pemerintahan yang Baik, 
Clientelism, dan 
Patrimonalism: 
Perspectives on old 
problem baru (good 
governance, clientelism, 
and patrinimonalism: new 
perspectives on old 
problems). 
By : Derick W.Brinkerhoff 
dan Arthur A. Goldsmith 

Bagaimana upaya pemerintah untuk 
mewujudkan pemerintahan yang baik 
dan anti korupsi? 
Menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemerintahan yang baik 
dan anti korupsi 

Kualitatif, Studi Kasus Dan 
Wawancara Mendalam 

Pemerintahan baik merupakan harapan dari 
seluruh dunia, dalam berjuang melalui 
liberalisasi ekonomi, demokratisasi sehingga 
pemerintah mampu merubahnya 
Negara donor berharap agar Negara berkembang 
mampu meninggalkan korupsi dan mendorong 
produksi barang public, kecurangan individu 
dalam pemerintahan akan berdampak negative 
bagi kelangsungan Negara. 

. Pentingnya Persamaan Dan 
Kebebasan Demokratis 
Dalam Administrasi Public 
Di Slovenian 
By: Miro Hacek (2005) 

Bagaimana upaya mewujudkan 
pemerintahan yang baik di Slovenian? 
Menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi terwujudnya 
pemerintahan baik di Sloveninan 

Kualitatif Dan Analisis, 
Wawancara Mendalam 

Konflik antara pegawai negeri sipil dan politikus 
yang berkaitan dengan masalah yang mendasar 
adalah persoalan kekuasaan. 

. Pengiriman TKI ke luar 
negeri merupakan pilihan 
strategis dalam mengatasi 
pengangguran. 
Oleh: Balai Penelitian Dan 
Pengembangan Jawa Timur 
Kerjasama Dengan LPPP 
Universitas Brawijaya 
(2006) 

Bagaimaan pemerintah mengatasi 
permasalahan dalam pelayanan dan 
perlindungan TKI? 
Untuk mengetahui langkah-langkah 
konkrit dilakukan pemerintah dalam 
pelayanan dan perlindungan TKI 

Kualitatif Dan Survey, 
Wawancara Mendalam 

Mengatasi pengangguran salah satunya 
penempatan TKI ke luar negeri sebagai 
kebijakan strategis dalam jangaka pendek, oleh 
karena itu perlu diadakan pelatihan sesuai 
dengan kompetensi yang dibutuhkan di luar 
negeri. Pada dasarnya kasus-kasus yang 
berkaitan dengan TKI tidak semata-mata TKI 
kurang paham melainkan urang transparan dan 
berbelit-belit pemerintah dalam memberikan 
pelayanan dan perlindungan TKI. 
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lanjutan… 
No. Judul Rumusan Masalah/Tujuan 

Penelitaian 
Metode 
Penelitian 

Temuan Hasil Penelitaian 

 Globalisasi dan 
perubahan migrasi 
internasional di 
Australia 
(globalization and 
changes in Australian 
international 
migration) 
By: Graeme Hugo, 
2002 

Bagaimana hubungan migrasi 
internasional terhadap 
globalisasi? 
Untuk menganalisis terhadap 
hubungan migrasi 
internasional terhadap 
globalisasi terkait dengan 
perdagangan, informasi, 
terhadap pasar kerja 

Kualitatif, 
wawancara 

Migrasi internasional di Australia mengalami pergesaran akibat 
globalisasi, hubungan migrasi dengan globalisasi bersifat kompleks baik 
menyangkut perdagangan, informasi gagasan, keuangan yang tergabung 
dalam pasar kerja.  
Migrasi dewasa ini mempunyai kompetensi jelas dengan memberikan 
status migrasi dalam bentuk permanen dan non permanen. 

 Sasaran 
pengembangan 
millennium dan 
migrasi (he millennium 
development goals and 
migration). 
By: International 
organization for 
migration 

Bagaimana pengembangan 
millennium & migrasi? 
Menganalisis terhadap 
pengembangan millennium 
dan migrasi sebagai dampak 
globalisasi 

Kualitatif, 
studi kasus 

Deklarasi beberapa Negara tergabung dalam millennium, salah satu 
penyebab masalah memburuknya situasi global dan orang-orang 
melakukan migrasi akibat korban, rasisme, dan tidak ada toleransi, selain 
itu juga karena pendapatan, peningkatan kompetensi dan pengalaman 
dalam upaya pengembangan migrasi. 

 Diluar kiriman uang: 
dampak migrasi 
terhadap orang-orang 
Mexico  (Beyond 
remittances: the effects 
of migration on 
Mexican households)  
By: David J. 
McKenzie 

Bagaimana dampak migrasi 
terhadap remitansi di daerah 
asal? 
Mengidentifikasi dan 
menganalisis dampak 
remitansi terhadap daerah asal 

 Dampak migrasi terhadap sejumlah rumah tangga dapat meningkatkan 
kesejahteraan, hal ini Nampak jika dibandingkan dengan rumah tangga 
yang tidak melakukan migrasi. 
aAdanya migrasi dapat meningkatkan pendidikan anak-anaknya dan 
membangun jaringan kerja baru. 

 
                                                                                                                                                                                                                                  dilanjutkan… 
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lanjutan… 
 Dekade orang-orang 

tertindas dalam pasar kerja di 
Jepang: Bagian tenaga kerja 
dan hukum Okun (The lost 
decade in the Japanese 
labour market: Labour’s 
share and Okun’s Law) 
By: Shigeru Wakita 

Bagaimana upaya yang 
dilakukan oleh orang-orang 
Jepang dalam mengahadapi 
pasar kerja? 
Mengidentifikasi dan 
menganalisis situasi pasar 
kerja di Jepang. 

Kualitatif, survei, 
wawancara 

Situasi pasar kerja di Jepang terdapat 2 kelompok: di 
antaranya tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kualitas 
rendah dengan pendapatan rendah, kondisi ini sering 
mengalami penindasan. 
Hukum Okun yang berlaku dapat mempermudah dalam 
menetapkan ekonomi makro secara cepat: dimana tenaga 
kerja berfungsi sebagai tenaga produksi. 

 Migrasi Dan Pertukaran 
Budaya: Peran Gender Dan 
Jaringan Kerja Social 
(Migration And Culture 
Change: A Role For Gender 
And Social Networks) 
By: Sara R. Curran and 
Abigail C. Saguy (2005) 

Sejauh mana upaya yang 
dilakukan migrasi 
internasioanl dalam 
membangun jaringan kerja? 
Mengetahui perubahan 
sikap migrasi internasional 
terhadap perubahan budaya 
dan jaringan kerja 

Kualitatif, survei, 
wawancara mendalam 

Gender dalam melakukan migrasi telah terbentuk 
jaringan kerja yang mendasarkan budaya dan informasi. 
Informasi dan karakteristik sebagai proses migrasi pada 
gilirannya mempengaruhi budaya gender, berbagai teori 
menunjukkan adanya proses migrasi secara terus 
menerus dengan menggunakan variable terhadap 
kepercayaan, kewajiban migrasi. 
 
 

 Internasional migration and 
national development 
By: Hein de Hass (2004) 

Bagaimana upaya yang 
dilakukan dalam rangka 
pengembangan nasional 
dan migrasi internasional? 
Menganalisis terhadap 
upaya yang dilakukan 
dalam pengembangan 
nasional dan migrasi 
internasional 

Kualitatif, Studi Kasus Kesenjangan pengetahuan migrasi dialami penduduk 
Negeri yang tinggal di luar Afrika dengan pendapatan 
rendah, kompetensi yang dimiliki rendah. 
Penciptaan hukum migrasi diharapkan mampu 
memberikan hak-hak azasi manusia secara wajar dengan 
menggunakan dokumen formal dalam melakukan 
migrasi, dan stakeholder menciptakan mata rantai antara 
kebijakan migrasi dan pengembangannya. 
Sebuah jaringan yang dibangun dalam pengembangan 
migrasi di setiap Negara serta dampaknya terhadap 
pembangunan nasional. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                               dilanjutkan… 
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lanjutan… 
 International migration and 

health 
By: Manuel and Mountale 
Bboup 

Bagaimana hubungan 
migrasi internasional dan 
kesehatan? 
Mengidentifikasi dan 
menganalisis hubungan 
migrasi internasional dan 
kesehatan 

Kualitatif, Studi Kasus dan 
Wawancara Mendalam 

Migrasi menjadi bagian integral ekonomi, pembangunan 
kesehatan, sosial. 
Di berbagai Negara Eropa migrasi berdampak positif 
terhadap pembangunan ekonomi, demografi sehingga 
kebijakan migrasi menjadi penting. 
Sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan 
masukan terhadap kajian migrasi dan kesehatan kepada 
pemerintah dan lembaga swasta yang peduli terhadap 
migrasi. 

 Migrasi TKI ke Malaysia Isu 
Kemanusiaan Dan Masalah 
Kebijakan (Kasus di NTT, 
NTB dan P. Bawean) 
Oleh : Manter, Kasto dan 
Yeremias T. Keban (2000) 

Bagaimana membangun isu 
kemanusiaan jarinang 
migrasi ke Malaysia? 
Mengidentifikasi dan 
menganalissi isu 
kemanusiaan dan jaringan 
TKI di daerah asal 

Kualitatif Dan Survey, 
Wawacara Mendalam 

Jaringan migrasi di NTT lebih tua sehingga mampu 
menekan resiko kemanusiaan sehingga memberikan 
kemudahan dalam proses migrasi, sedangkan di NTB 
jaringan migrasi lebih muda migran NTB cenderung 
lebih banyak resiko kemanusiaan lebih besar, munculnya 
taikong mempunyai andil besar dalam penyalahgunaan 
hak-hak TKI dan pengurusan dokumen administrasi. 
Tingginya resiko kemanusiaan dari ketiga daerah 
penelitian tersebut lebih disebabkan karena lemahnya 
control pemerintah terhadap PPTKIS. 
Untuk mendapatkan isu kemanusiaan dan kebijakan 
yang harus diambil pemerintah dalam menyikapi 
program penempatan TKI 

 Pengiriman TKI ke luar 
negeri merupakan pilihan 
strategis dalam mengatasi 
pengangguran. 
Oleh: Balai Penelitian Dan 
Pengembangan Jawa Timur 
Kerjasama Dengan LPPP 
Universitas Brawijaya (2006) 

Bagaimaan pemerintah 
mengatasi permasalahan 
dalam pelayanan dan 
perlindungan TKI? 
Untuk mengetahui langkah-
langkah konkrit dilakukan 
pemerintah dalam 
pelayanan dan 
perlindungan TKI 

Kualitatif Dan Survey, 
Wawancara Mendalam 

Mengatasi pengangguran salah satunya penempatan TKI 
ke luar negeri sebagai kebijakan strategis dalam jangaka 
pendek, oleh karena itu perlu diadakan pelatihan sesuai 
dengan kompetensi yang dibutuhkan di luar negeri. Pada 
dasarnya kasus-kasus yang berkaitan dengan TKI tidak 
semata-mata TKI kurang paham melainkan urang 
transparan dan berbelit-belit pemerintah dalam 
memberikan pelayanan dan perlindungan TKI. 
Memberikan kontribusi dan pertimbangan dalam 
mengatasi pengangguran di Jawa Timur. 

dilanjutkan… 
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lanjutan… 
No. Penulis Judul Tujuan Hasil/Temuan 
 H. Muhammad 

Lutfi Misbcah 
(2006) 

Pengaruh Faktor 
Sosial Ekonomi dan 
Motivasi Kerja Serta 
Kesejahteraan 
Keluarga Tenaga 
Kerja Indonesia 
Terhadap Minat 
Kembali ke Luar 
Negeri 

1. Untuk mengetahui faktor 
yang mempengaruhi 
mobilitas TKI ke luar negeri. 

2. Untuk mengetahui Teori 
Migrasi, dengan variable 
migrasi 

1. Bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap motivasi kerja ke luar negeri. 

2. Bahwa Kesejahteraan keluarga TKI ternyata berpengaruh 
negatif terhadap minat kembali ke luar negeri 

3. Faktor pendorong yang paling kuat untuk melakukan migrasi 
ke luar negeri adalah sulitnya mencari pekerjaan, dan faktor 
penariknya adalah tingginya tingkat upah. 

 Suroso Imam 
Zadjuli (2005) 

Kesejahteraan Dan 
Keadilan Dalam 
Perspektif Islam 
(Pendektan 
Kemaslahatan 
Ummat) 

Untuk Mengetahui Tingkat 
Kesejahteraan 

Bahwa tugas Islam adalah: 
 Memerangi kebododhan 
 Memerangi kemiskinan 
 Memerangi kesakitan 
 Memerangi Kebatilan 
 Bahwa indikator kesejahteraan menurut Zadjuli tidak saja 

seperti yang ditetapkan PBB saja seperti: Tk. Pendaptan, Tk. 
Pendidikan, dan derajat kesehatan, tetapi ditambahkan pula 
dengan faktor keadilan 

 Suroso Imam 
Zadjuli (2005) 

Kebutuhan Hidup 
dan Upah Layak 
Minimum 

1. Untuk mengetahui standar 
upah minimum. 

2. Untuk mengetahui tentang 
upaya minimum dan upah 
layak minimum, dengan 
variable upah. 

 Bahwa upah pekerja di bawah mandor di seluruh provinsi di 
Indonesia telah berada di atas rata-rata kebutuhan hidup 
minimum bagi pekerja dengan seorang istri dan tiga anak. 

 Bahwa standar rata-rata upah minimum dan upah layak 
minimum, untuk minuman 62,51%, perumahan 13,78%, 
pakaian 7,42% dan untuk pengeluaran lainnya sebesar 16,26%. 

 Upah layak minimum: 
a. Pekerja lajang upah layak minimum=upah minimum. 
b. Pekerja nikah tanpa anak = 2x upah minimum 
c. Pekerja nikah dengan anak: 

- Satu = 3x upah minimum 
- Dua = 4 x upah minimum 
- Tiga atau lebih = x upah minimum 

                                                                                                                                                                                                                     dilanjutkan… 
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lanjutan… 
 Ida Bagus 

Wiryawan 
(2006) 

Migrasi Sirkuler 
TKW ke Luar Negeri 

Untuk menemukan bukti empiric, 
tentang keputusan perempuan 
bermigrasi 

Adanya pengaruh pendorong yang kuat dari perempuan seperti 
Pendidikan, Pendapatan, Lingkungan serta Peran Jaringan yang 
memutuskan TKW untuk bermigrasi 

. Untung 
Wahono 

Ekonomi Keluarga  Memfouskan kajiannya pada 
Kesejahteraan Keluarga Dan Urgensi 
Ekonomi 

Ada dua hal yang menjadi kebutuhan utama manusia yakni 
terbebas dari: 
 Kelaparan (al-ju) 
 Ketakutan (al-khaul) 
 Hal yang pertama menyangkut kebutuhan fisik manusia untuk 

dapat hidup sehat dan menyangkut kebutuhan batin manusia 
unutk hidup tenang 

 Hal yang pertama dapat dikembangkan adalah kebutuhan 
manusia akan sandang, pangan, dan papan 

 Hal yang kedua dapat dikembangkan pada kebutuhan manusia 
untuk terbebas dari penjajahan ekonomi ata u wilayah. 

 Manusia yang sejahterada adalah manusia yang dapat 
terpenuhi kedua kebutuhannya 

 Dalam kondisi normal, dimana seorang manusia dapat 
memperguanakan akal serta hati nurnaninya dengan baik, 
kecukupan dalam pangan, sandang dan papakn akan 
menggairahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT. 
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lanjutan… 
 Abdul Hamid 

Al-Ghazali 
Manusia Adalah 
Dasar Metode Islam 
Dalam Pembangunan 
Ekonomi 

Manusia sebagai mustakhlaf, amal 
sholeh, usaha pencarian rizki 
(pendekatan ta’abbudi (ibadah)) 

 Sejalan dengan tuntutan Ibadah dalam pengertian yang 
komprehensif, dan selaras dengan misi manusia memakmurkan 
bumi, maka jalinan antara keamanan fisik dan ketentraman 
psikis dapat dilkaukan dengan cara menjelajah dimuka bumi 
dan berusaha mencari rezeki, itulah sebabnya allah 
menyamakan dengan berjuan di jalan-Nya. 

 Mendasarkan pendapatnya pada : Qur’an surat al-Jumu’ah 10, 
Qur’an surat al-Muzamamil 20, HR Muslim: Seutama-utama 
dinar yang dinafkahkan pada keluarganya, dinar yang 
dinafkahkan pada binatang tunggangannya di jalan Allah 
SWT, dan dinar yang dinafkankan pada sahabatnya dijalah 
Allah; HR Muslim; orang yang berusaha untuk para janda dan 
orang-orang mmiskin seperti pejuang di jalan Allah SWT. 

Dari sini diketahui bahwa berjuang di jalan Allah adalah faru 
kifayah, bukan fardu ain, kecuali semua orang sibuk 
memakmurkan bumi. 
 Upaya dalam mencari rezeki untuk mengatasi keterbelakangan 

ekonomi dilakukan dalam bingkai “amal shaleh” 
mempertimbangkan hokum kausalitas dalam batas 
kemampuannya, dan mempertegas positivism, tekad kuat dan 
tawakkal kepada Allah SWT di satu sisi dn di sisi lainnya 
mempertahankan kemuliaan manusia dan kehormatan 
kemanusiaannya. (Qur’an surat At-Taubah 105, uran surat An-
Nahl 97). 
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LAMPIRAN.4  
(VERBATIM DAN CATATAN LAPANGAN INFORMAN 1) 
Nama /Kode Pewawancara Hari/tgl wawancara Tempat Wawancara Nama/Kode  Usia Informan Pendidikan Informan 
Sri Wahyulina (SW)  Senin 11 Juni 2012 

14.00 sd 16.00, WITA 
Berugak Ush/SP01UG 30 Th. Tamat MTs 

Catatan Lapangan 
Diskripsi Konteks Pewawancara ditemani mbak Sus (petugas dusun/desa dari LSM PPK), untuk menemukan Informan dengan sistem“bola 

salju”/(snowball). Pada saat Pewawancara datang ke rumahnya, informan sudah menunggu., mempersilahkan kami 
duduk di berugak yang ada di depan rumahnya. Pembicaraan di mulai dengan berkenalan, bertegur sapa, menanyakan 
kondisinya saat ini,  Pewawancara memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan menemui 
informan.  Pada saat mulai wawancara, atas  permintaan peneliti, mbak Sus tidak boleh ikut menjawab/menyahut. Hal itu 
dilakukan untuk menghindari bias data/jawaban (karena mbak Sus dikenal oleh para warga desa/mantan  pekerja migran 
muslimah). Pada saat pewawancara memperkenalkan diri, informan tampaknya sangat senang ketika bahasa yang 
pewawancara gunakan adalah bahasa Ibu, bahasa mereka (bahasa sasak) sehari-hari. Apa saja yang pewawancara 
tanyakan semua djawab dengan gamblang oleh informan. Pewawancara mengingatkan agar santai saja dan informan  
ytidak perlu terlalu cepat dalam bercerita/menuturkan, supaya pewawancara dapat mencatat point2  yang disampaikan 
iforman (selain direkam/takut alat perekam tidak berfungsi). 

Diskripsi Subjek Informan memiliki tinggi badan sekitar 157 cm,  tidak terlalu gemuk, rambut bergelombang, pada saat wawancara 
memakai daster warna biru muda kembang-kembang putih. Informan lancar menjawab semua pertanyaan pewawancara 
dengan baik. Tempat kegiatan wawancara di Berugak (gazibu). informan membawa anaknya yang masih sekolah di TK  
ikut bergabung di Berugak tersebut. Namun pada saat wawancara dimulai anaknya satu-satunya (laki-laki umur 5 tahun) 
tersebut, pergi berlari ke dalam rumahnya, menuju neneknya, sehingga wawancara berjalan lancar/tidak terganggu 
dengan suara gaduh. 

Diskripsi Perilaku 
Informan 

Pada saat wawancara informan menjawab semua pertanyaan dalam panduan wawancara mendalam dengan baik. Untuk 
menggali hasil wawancara agar lebih lengkap Pewawancara menggunakan bahasa Indonesia yang diselingi dengan 
menggunakan bahasa Sasak Lombok. Ternyata pengunaan bahasa Sasak Lombok mendapat perhatian dari informan yang 
merasa semakin akrab. Meskipun dialegnya sedikit berbeda, namun masih sangat dimengerti. Tampaknya informan 
sangat lancar menceritakan kembali pengalamannya selama bekerja di Arab Saudi. Informan sangat seriusdan bahagia 
menceritakan alas an/pengalamannya memutuskan berangkat ke Arab Saudi.  Rona kebahagiaan tampak diwajahnya 
ketika menceritakan perubahan ekonomi yang lebih baik  dialami keluarganya  dari hasilnya bekerja tersebut  
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Sebelum wawancara dimulai, saya perkenalkan diri dulu, 
sambil mengucapkan Assalamualaikum Wr Wb, seraya 
mengucapkan terima kasih atas kesediannya menerima saya, 
dan menjelaskan maksud kedatangan saya. Saya ke tempat 
ibu, karena  ketertarikan saya pada kegiatan  yang ibu lakukan 
ketika pergi bekerja ke luar negeri ke Arab Saudi, saya ingin 
tahu kenapa ibu pergi, siapa yang mengajak ibu, apa saja yang 
ibu persiapkan, waktu itu siapa yang melatih ibu,berapa lama, 
apa materi yang dilatih dengan siapa ibu pergi, pakai apa, 
bagaimana pengalaman ibu sewaktu di majikan ibu di luar 
negeri,  bagaimana cara menggunakan pendapatannya ibu 
untuk kesejahteraan keluarga ibu, kira-kira itu ibu. 
 

  

SP01UG  Nama saya Ush, dusun   Gelogor, umur  30 Tahun, pendidikan  
Tamat MTS, pekerjaan  sekarang  dagang/usaha kecil kecilan, 
saya menikah dan punya anak umur sekitar 5 tahun dan duduk 
di  TK 
 

Identitas Informan Latar Belakang 
Informan 

SW/ SP01UG 10 Apa dan siapa saja yang mendorong ibu bekerja ke Arab Saudi 
dan sudah berapa kali ibu ke sana 
 

Motivasi Informan ke luar 
negeri 

Latar Belakang 
Informan 

SP01UG  Ibu saya sudah lama ditinggal bekerja oleh bapak saya ke luar 
negeri, tapi tidak pernah ada kabarnya kepada kami. 
 
Alhamdulillah setelah saya mengadu nasib di luar negeri 
rumah keluarga saya lebih layak huni. 

 

Motivasi Ekonomi  
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KODE BARIS VERBATIM ANALISIS AWAL OPEN KODING 
SW/ SP01UG 15 Apa saja lagi yang mendorong ibu bekerja di luar negeri Motivasi biaya 

pendidikan anak 
Motivasi biaya 
pendidikan 

SP01UG 
 

 Karena ingin membantu ekonomi keluarga saya sewaktu saya 
belum kawin dan setelah kawin demi masa depan anak.  

  

SW/ SP01UG 20 Apa saja bentuk keingainan lainnya?  Motivasi lainnya:  
spiritual 

Keinginan: naik haji 

SP01UG 
 

 saya kerja  di Arab Saudi, supaya bisa sambilan naik haji atau 
umrah, itu kalau dikasi izin sama majikan saya…tapi ternyata 
kan tidak bisa mengerjakan haji, tidak dapat izin,. 
Waktu saya berangkat kondisi keluarga saya terutama ekonomi sangat 
memprihatinkan karena ayah saya tanpa kabar berita, 

  

SW/ SP01UG 25 Siapa yang member izin, siapa temen berembuk (musyawarah) 
supaya bisa pergi bekerja ke luar negeri 
 

Pengambilan 
Keputusan Informan  
bermigrasi 

Pengambilan 
Keputusan Informan 

SP01UG 
 

 Saya bekerja keluar negeri atas keinginan saya sendiri demi membantu 
ekonomi keluarga saya, karena ibu saya bekerja untuk menghidup 
kami semua,  ayah kami pergi ke luar negeri (Malaysia) tapi 
menghilang tanpa ada kabar beritanya. ibu saya yang suruh berangkat, 
dan saya sendiri mau kerja ke luar negeri, didukung semua keluarga 
besar saya, apalagi banyak orang-orang  ada di dusun tempat tinggal 
sini semua berangkat   

  

SW/ SP01UG 30 Bagaimana memilih negara tempat bekerja di luar negeri Pengambilan 
Keputusan, negara 
yang dituju 

Pengambilan 
Keputusan Informan 

SP01UG 
 

 Rata-rata dari dusun sini memilih kerja ke Arab Saudi, sedikit 
yang ke Malaysia. 
Memilih Arab Saudi atau Malaysia membuat kami  tenang, bisa 
sambil umrah 
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KODE BARIS VERBATIM ANALISIS AWAL OPEN KODING 
SW/ SP01UG 35 Siapa  yang menyuruh ibu berhenti atau melanjutkan kerja di luar 

negeri 
Berhenti atau 
bermigrasi kembali 

Pengambilan 
Keputusan Informan 

SP01UG  Mau sendiri (repot ngurus anak). Dari sekitar sini di dekat tempat 
saya ini, sebagian besar ibu-ibu  sudah pernah pergi ke Arab Saudi 
jadi PRT, ada yang satu kali dua kali, saya sendiri bekerja (dua 
kali ke Dammam dan ke Jeddah) dan berhenti karena selesai 
kontrak dan sekarang sibuk mengurus anak kecil. saya  berhenti 
dan tidak mau lagi jadi PMM/TKW, karena sudah habis kontrak, 
sekarang ini repot ngurus anak. 

  

SW/ SP01UG 40 Dari mana memperoleh biaya untuk berangkat Sumber biaya 
keberangkatan 

Komitmen Informan 

SP01UG  Pinjam pada tetangga: dulu pertama berangkat saya meminjam 
dari tetangga sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan harus 
diganti dengan kelipatan dari jumlah yang dipinjam, jadi Rp. 
6.000.000,- (enam juta rupiah). 

  

SW/ SP01UG 45 Bagaimana cara mengganti pinjaman tersebut Biaya keberangkatan Komitmen mengganti 
SP01UG  Kalau pinjam ya yang namanya pinjam, tekad saya 

mengembalikan uang itu, begitu dapat uang/gaji 
  

SW/ SP01UG 50 Kalau ibu pergi siapa yang ngurus anak dan rumah Pembagian pekerjaan 
(kesepakatan) 

Komitmen pembagian 
kerja  

SP01UG  Waktu masih di rumah saya semua yang mengerjakan pekerjaan di 
rumah,  kalo sudah di luar negeri suami mau mengerjakan 
pekerjaan yang biasa saya kerjakan, tapi ada ibu saya yang bantu 

  

SW/ SP01UG 55 Bagaimana cara ibu dilatih dan di mana Persepsi  Pelatihan  Persepsi Informan 
  Saya berangkat ke Jakarta didampingi oleh paman saya sebagai agen/PL 

menggunakan Safari Darma Raya (Bus) lewat Kapal laut. Untuk 
pemberangkatan yang pertama perasaan saya sangat takut. Lama 
menunggu di penampungan Jakarta, Pelatihan tidak terlalu lama, 
sebentar saja (begitu visa selesai, berangkat ramai-ramai ke Bandara) 
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KODE BARIS VERBATIM ANALISIS AWAL OPEN KODING 
SW/ SP01UG 60 Siapa perusahaan yang mengirim dan Bagaimana PPTKIS 

menempatkan ibu di luar negeri? 
Persepsi pada 
pemerintah/BP3TKI 
dan PPTKIS 

Persepsi PMM 

SP01UG  Saya tidak begitu mengerti, ya pengiriman TKW/TKI, kan sudah 
lama dilakukan pemerintah/BP3TKI/kami senang-saja, bisa keluar 
negeri gratis, dapat uang lagi. 

  

SW/ SP01UG 65 Bagaimana cara keberangkatan ibu ke Arab  Saudi Persepsi proses 
keberangkatan 

Persepsi Informan 

SP01UG  Pakai pesawat, ketika saya sudah sampai di Bandara Udara setempat, 
majikan datang menjemput saya dengan mencocokkan data saya dengan 
yang dipegang oleh majikan dan saya dibawa langsung ke rumah 
majikan dan saya merasa takut untuk  yang pertama kalinya. Saya tidak 
menyangka akan seperti ini keadaannya 

  

SW/ SP01UG 70 Ceritakan Pengalaman ibu  di Majikan  Persepsi pada Majikan 
dan penggunaan 
pendapatan 

Persepsi Dan 
Komitmen  

SP01UG  nama majikan saya yang pertama sewaktu di Dammam adalah  
Abdullah dan majikan yang ke dua sewaktu  di Jeddah bernama  
Ahmad.  
Alhamdulillah majikan saya baik”. waktu saya pulang, saya 
dibelikan tiket sama majikan dan diantar oleh kedua majikan saya 
sampai ke airport. 

  

  saya pergi kerja jadi PMM/TKW di arab Saudi untuk bisa 
membiayai ibu saya dan adik-adik saya untuk makan dan untuk 
sekolah, dan di sini saya lebih tenang bekerja karena ada tempat 
sholat dan tempat tidur, minimal sekali seminggu di malam Jum’at 
ngaji dan baca surat  yasin  
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KODE BARIS VERBATIM ANALISIS AWAL OPEN KODING 
SW/ SP01UG 75 Bagaimana cara ibu mendapatkan gaji untuk apa Persepsi pada majikan Persepsi di majikan 
SP01UG  Awalnya saya  tidak diberi gaji selama beberapa bulan, ya sekitar 

tiga bulan.  tiga bulan tidak terima gaji,... majikan tidak memberi 
tau saya, kenapa saya tidak diberi gaji, belakangan baru tahu, 
ternyata dibayarkan ke PT untuk ganti biaya selama saya 
diberangkatkan. 

  

SW/ SP01UG 80 Bagamana cara mengirim uang ke daerah asal dan penggunaannya 
untuk apa saja 

Remitansi dan 
Komitmen  

Komitmen pada Gaji 

SP01UG  saya diberikan gaji/upah tiap (tiga) 3 bulan sekali. Saya dibantu 
oleh majikan saya untuk mengirimkan gaji saya kepada keluarga 
saya melalui bank. Keluarga saya (ibu) mempergunakan gaji saya 
ini untuk membangun rumah sewaktu saya belum 
kawin…sekarang untuk anak saya… alhamdulillah majikan saya 
baik.  

  

SW/ SP01UG 85 Bagaimana perasaannya sekarang setelah kembali di desa asal Kesejahteraan PMM Kesejahteraan 
SP01UG  ...Alhamdulillah setelah saya mengadu nasib di luar negeri rumah 

keluarga saya lebih layak huni.  
sewaktu saya pulang saya dapat melihat hasil saya dengan 
berdirinya rumah hasil saya kerja. 

  

SW/ SP01UG 90 Kegunaan lainnya dari pendapatan ibu untuk apa saja  kebutuhan pokok Manfaat pendapatan 
SP01UG  Waktu pertama berangkat saya kirim sebagian gaji saya untuk ibu 

saya, karena saya waktu itu masih gadis, dipakai perbaiki rumah, 
dan untuk makan. Berangkat kedua kali saya sudah menikah, gaji 
saya kirim kepada suami dan sebagian untuk ibu saya, suami saya 
pakai untuk perbaiki rumah kami, hanya untuk makan tidak ada 
untuk kebutuhan yang tidak perlu/yeng penting2 saja. Saya masih 
sedih karena  saat ini suami saya yang berangkat jadi TKI ke Arab 
Saudi, namun kabar terakhir saya dengar dia melarikan diri dari 
majikannya, entah bagaimana nasib suami saya sekarang. 
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KODE BARIS VERBATIM ANALISIS AWAL OPEN KODING 
SW/ SP01UG 95 Apakah  gaji ibu sewaktu jadi PMM/TKI masih ada sampai 

sekarang. 
Penggunaan 
pendapatan 

Penggunaan 
pendapatan 

SP01UG  Waktu saya pulang dari luar negeri, ada saya bawa sendiri gaji 
yang tidak saya kirim ke ibu saya dan suami. Uang itu sebagian 
saya pakai untuk makan, sebagian lagi dipakai untuk modal jual 
kerupuk segok (kerupuk beras/nasi) dan usaha kios. Alhamdulillah 
dari jualan kerupuk itu kami bisa terus melanjutkan hidup, bisa  
makan, untuk biaya anak sekolah, bisa bayar zakat fitrah, 
nyumbang ke masjid dekat sini yang lagi diperbaiki sedikit. 

  

SW/ SP01UG 100 Bagaimana ibu mengisi  kegiatan sehari-hari untuk saat ini kesejahteraan Kesejahteraan 
SP01UG  Saat ini sehari-hari saya repot ngurus anak saya yang masih kecil, 

tapi saya dibantu ibu saya, mengurusnya, makanya saya bisa 
jualan. Setiap hari saya pukul lima pas azan subuh saya sudah  
bangun pagi-pagi sekali, saya ke santren/langgar (musholla) 
sebelah rumah untuk solat berjamaah, pulangnya ya saya ke dapur 
masak air, masak nasi, cuci piring, bersih–bersih rumah dll. Itu 
saja pekerjaan saya tiap hari. Sudah itu saya bangunkan anak saya,  
lalu saya mandikan, kasi makan dan diantar  sama ibu saya  ke TK 
informal yang ada di deket sini. Setelah itu saya mulai 
mengerjakan pembuatan kerupuk sebagai usaha saya dan ibu saya  
sehari-hari.  

  

SW/ SP01UG 100 Apakah rencana ibu yang akan datang, apa tidak ingin lagi ke luar 
negeri jadi PMM/TKW. 
 

Identitas Informan Identitas Informan 

SP01UG  Saya sekarang repot ngurus anak, tidak ada keinginan bekerja ke 
luar negeri, membesarkan anak saja sekarang sudah cukup, 
melihat anak saya sehat, bermain ceria, itu saja saya sudah sangat 
bahagia. 
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LAMPIRAN. 3  
(VERBATIM DAN CATATAN LAPANGAN INFORMAN 5 ) 
Nama /Kode Pewawancara Hari/tgl wawancara Tempat Wawancara Nama/Kode  Usia Informan Pendidikan Informan 
Sri Wahyulina (SW)  Sabtu 27 Juni 2012 

14.00 sd 16.00, WITA 
 Di samping Toko 
kelontong /rumahnya 

War/SP06WM 33 Th. Tamat SMP 

 
Catatan Lapangan  
Diskripsi Konteks Informan adalah salah satu peserta FGD dari unsur  mantan PMM (dua orang), yang  dipilih sebagai informan 

berdasarkan karakteristik informan. Dari informan SP06WM ditemukan informan lain dari lokasi yang tidak terlalu 
berjauhan dengan tempat tinggal  informan (snowball). Pada saat pewawancara datang, suami informan sudah menunggu 
di depan gang, mengantarkan masuk ke rumahnya yang bersatu dengan toko/kios. Suami informan adalah mantan TKI  
yang berangkat bersama informan ke Arab Saudi berstatus sebagai sopir pada majikan yang sama dengan informan. 
Suami informan pamit pada kami karena ada urusan dengan pekerjaan jual beli mobil bekas. Pewawancara sudah kenal 
dengan informan pada saat melaksanakan FGD pada hari Kamis 25 Juni 2012, oleh karena itu informan sangat ramah  
mempersilahkan pewawancara. Saya membalas sapaan informan dan menanyakan kondisinya saat itu. Pewawancara 
sekali lagi menyampaikan maksud dan tujuan datang ke informan. Wawancara dimulai (atas persetujuan informan 
wawancara direkam sambil membuat catatan lapangan).  

Diskripsi Informan Informan memiliki tinggi sekitar 165 cm, badan  agak gemuk, berkerudung karena sudah menunaikan ibadah haji 
(hajjah). Informan lancar menjawab semua pertanyaan pewawancara dengan baik dan bersemangat. Tempat kegiatan 
wawancara di bangku plastik yang ada di dekat kios/ruang tamuya. Ruang tamunya sudah beralih fungsi sebagai toko 
kelontong yang penuh sesak dengan berbagai  barang dagangan yang lengkap. Wawancara sesekali diselingi datangnya 
warga yang datang berbelanja, bagi peneliti, kondisi itu tidak mengganggu proses wawancara. 

Diskripsi Perilaku 
Informan 

Informan menjawab semua pertanyaan dalam panduan wawancara dengan baik dan lancar. Pada saat wawancara baru 
dimulai, informan biasa-biasa saja, menjawab semua pertanyaan dengan rileks. Namun lama kelamaan, pada saat 
pertanyaan mulai pada persoalan  biaya keberangkatan, informan sudah langsung mengingat kejadian yang menimpanya, 
yakni penipuan uang yang dilakukan temannya yang disebut sebagai tekong, yang menipunya. Informan tampak sedikit 
emosi menyampaikan permasalahannya itu. Apalagi ketika sampai pada pertanyaan tentang persepsi informan pada 
majikannya,  tampaknya informan sangat bersemangat menceritakan pengalaman bekerja pada majikan yang tidak 
bertanggung jawab itu, yang dialaminya ketika bekerja  di Arab Saudi, terutama penuturan pada saat informan dan 
suaminya dipenjara di Arab Saudi.  
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KODE BARIS VERBATIM ANALISIS AWAL OPEN KODING 
SW/ SP06WM 1 

 
 
 
5 

Sebelum wawancara dimulai saya mengucapkan terima kasih 
atas kesediannya menerima saya, dan menjelaskan tujuan saya 
ke rumah informan, sesuai yang sudah disepakati sebelumnya. 
Saya ke tempat ibu, berkaitan dengan kegiatannya sebagai 
PMM, mohon di sampaikan berbagai pertanyaan berikut, 
tolong sampaikan nama dan  idenitas ibu. 

  

SP06WM  Nama , Hj Wardah, Merembu Timur, Lombok Barat, umur 33 
th, pendidikan Tamat SMP, kegiatan sekarang buka usaha jual 
sembako, telah menikah (dua kali menikah), putra  3 orang, 
Aliyah, Madrasah Tsanawiyah dan Tk, Pada suami pertama 
punya satu orang anak  dan saya sudah punya cucu.  

Identitas Informan Latar Belakang 
Informan 

SW/ SP06WM 10 Apa yang mendorong ibu bekerja ke Arab Saudi 
 

Motivasi Informan ke luar 
negeri 

Latar Belakang 
Informan 

SP06WM  Awalnya saya dan suami bekerja sebagai buruh tani, dengan 
pendapatan yang sangat sedikit 
 

Motivasi Ekonomi  

 

KODE BARIS VERBATIM ANALISIS AWAL OPEN KODING 
SW/ SP06WM 15 Apa saja lagi yang mendorong ibu bekerja di luar negeri Motivasi biaya 

pendidikan anak 
Motivasi biaya 
pendidikan 

SP06WM 
 

 Karena ingin membantu ekonomi keluarga saya sewaktu saya 
belum kawin dan setelah kawin demi masa depan anak.  

  

SW/ SP06WM 20 Apa saja bentuk keingainan lainnya?  Motivasi lainnya:  
spiritual 

Keinginan: naik haji 

SP06WM 
 

 saya kerja  di Arab Saudi, supaya bisa sambilan naik haji atau 
umrah, itu kalau dikasi izin sama majikan saya…tapi ternyata 
kan tidak bisa mengerjakan haji, tidak dapat izin,. 
Waktu saya berangkat kondisi keluarga saya terutama ekonomi sangat 
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memprihatinkan karena ayah saya tanpa kabar berita, 
SW/ SP06WM 25 Siapa yang member izin, siapa temen berembuk (musyawarah) 

supaya bisa pergi bekerja ke luar negeri 
 

Pengambilan 
Keputusan Informan  
bermigrasi 

Pengambilan 
Keputusan Informan 

SP06WM 
 

 Saya bekerja keluar negeri atas keinginan saya sendiri demi membantu 
ekonomi keluarga saya, karena ibu saya bekerja untuk menghidup 
kami semua,  ayah kami pergi ke luar negeri (Malaysia) tapi 
menghilang tanpa ada kabar beritanya. ibu saya yang suruh berangkat, 
dan saya sendiri mau kerja ke luar negeri, didukung semua keluarga 
besar saya, apalagi banyak orang-orang  ada di dusun tempat tinggal 
sini semua berangkat   

  

SW/ SP06WM 30 Bagaimana memilih negara tempat bekerja di luar negeri Pengambilan 
Keputusan, negara 
yang dituju 

Pengambilan 
Keputusan Informan 

SP06WM 
 

 Rata-rata dari dusun sini memilih kerja ke Arab Saudi, sedikit 
yang ke Malaysia. 
Memilih Arab Saudi atau Malaysia membuat kami  tenang, bisa 
sambil umrah 
 

 
 
 

 

KODE BARIS VERBATIM ANALISIS AWAL OPEN KODING 
SW/ SP06WM 35 Siapa  yang menyuruh ibu berhenti atau melanjutkan kerja di luar 

negeri 
Berhenti atau 
bermigrasi kembali 

Pengambilan 
Keputusan Informan 

SP06WM  Mau sendiri (repot ngurus anak). Dari sekitar sini di dekat tempat 
saya ini, sebagian besar ibu-ibu  sudah pernah pergi ke Arab Saudi 
jadi PRT, ada yang satu kali dua kali, saya sendiri bekerja (dua 
kali ke Dammam dan ke Jeddah) dan berhenti karena selesai 
kontrak dan sekarang sibuk mengurus anak kecil. saya  berhenti 
dan tidak mau lagi jadi PMM/TKW, karena sudah habis kontrak, 
sekarang ini repot ngurus anak. 

  

SW/ SP06WM 40 Dari mana memperoleh biaya untuk berangkat Sumber biaya Komitmen Informan 
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keberangkatan 
SP06WM  Pinjam pada tetangga: dulu pertama berangkat saya meminjam 

dari tetangga sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan harus 
diganti dengan kelipatan dari jumlah yang dipinjam, jadi Rp. 
6.000.000,- (enam juta rupiah). 

  

SW/ SP06WM 45 Bagaimana cara mengganti pinjaman tersebut Biaya keberangkatan Komitmen mengganti 
SP06WM  Kalau pinjam ya yang namanya pinjam, tekad saya 

mengembalikan uang itu, begitu dapat uang/gaji 
  

SW/ SP06WM 50 Kalau ibu pergi siapa yang ngurus anak dan rumah Pembagian pekerjaan 
(kesepakatan) 

Komitmen pembagian 
kerja  

SP06WM  Waktu masih di rumah saya semua yang mengerjakan pekerjaan di 
rumah,  kalo sudah di luar negeri suami mau mengerjakan 
pekerjaan yang biasa saya kerjakan, tapi ada ibu saya yang bantu 

  

SW/ SP06WM 55 Bagaimana cara ibu dilatih dan di mana Persepsi  Pelatihan  Persepsi Informan 
  Saya berangkat ke Jakarta didampingi oleh paman saya sebagai agen/PL 

menggunakan Safari Darma Raya (Bus) lewat Kapal laut. Untuk 
pemberangkatan yang pertama perasaan saya sangat takut. Lama 
menunggu di penampungan Jakarta, Pelatihan tidak terlalu lama, 
sebentar saja (begitu visa selesai, berangkat ramai-ramai ke Bandara) 

  

KODE BARIS VERBATIM ANALISIS AWAL OPEN KODING 
SW/ SP06WM 60 Siapa perusahaan yang mengirim dan Bagaimana PPTKIS 

menempatkan ibu di luar negeri? 
Persepsi pada 
pemerintah/BP3TKI 
dan PPTKIS 

Persepsi PMM 

SP06WM  Saya tidak begitu mengerti, ya pengiriman TKW/TKI, kan sudah 
lama dilakukan pemerintah/BP3TKI/kami senang-saja, bisa keluar 
negeri gratis, dapat uang lagi. 

  

SW/ SP06WM 65 Bagaimana cara keberangkatan ibu ke Arab  Saudi Persepsi proses 
keberangkatan 

Persepsi Informan 

SP06WM  Pakai pesawat, ketika saya sudah sampai di Bandara Udara setempat, 
majikan datang menjemput saya dengan mencocokkan data saya dengan 
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yang dipegang oleh majikan dan saya dibawa langsung ke rumah 
majikan dan saya merasa takut untuk  yang pertama kalinya. Saya tidak 
menyangka akan seperti ini keadaannya 

SW/ SP06WM 70 Ceritakan Pengalaman ibu  di Majikan  Persepsi pada Majikan 
dan penggunaan 
pendapatan 

Persepsi Dan 
Komitmen  

SP06WM  nama majikan saya yang pertama sewaktu di Dammam adalah  
Abdullah dan majikan yang ke dua sewaktu  di Jeddah bernama  
Ahmad.  
Alhamdulillah majikan saya baik”. waktu saya pulang, saya 
dibelikan tiket sama majikan dan diantar oleh kedua majikan saya 
sampai ke airport. 

  

  saya pergi kerja jadi PMM/TKW di arab Saudi untuk bisa 
membiayai ibu saya dan adik-adik saya untuk makan dan untuk 
sekolah, dan di sini saya lebih tenang bekerja karena ada tempat 
sholat dan tempat tidur, minimal sekali seminggu di malam Jum’at 
ngaji dan baca surat  yasin  

 
 

  

KODE BARIS VERBATIM ANALISIS AWAL OPEN KODING 
SW/ SP06WM 75 Bagaimana cara ibu mendapatkan gaji untuk apa Persepsi pada majikan Persepsi di majikan 
SP06WM  Awalnya saya  tidak diberi gaji selama beberapa bulan, ya sekitar 

tiga bulan.  tiga bulan tidak terima gaji,... majikan tidak memberi 
tau saya, kenapa saya tidak diberi gaji, belakangan baru tahu, 
ternyata dibayarkan ke PT untuk ganti biaya selama saya 
diberangkatkan. 

  

SW/ SP06WM 80 Bagamana cara mengirim uang ke daerah asal dan penggunaannya 
untuk apa saja 

Remitansi dan 
Komitmen  

Komitmen pada Gaji 

SP06WM  saya diberikan gaji/upah tiap (tiga) 3 bulan sekali. Saya dibantu 
oleh majikan saya untuk mengirimkan gaji saya kepada keluarga 
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saya melalui bank. Keluarga saya (ibu) mempergunakan gaji saya 
ini untuk membangun rumah sewaktu saya belum 
kawin…sekarang untuk anak saya… alhamdulillah majikan saya 
baik.  

SW/ SP06WM 85 Bagaimana perasaannya sekarang setelah kembali di desa asal Kesejahteraan PMM Kesejahteraan 
SP06WM  ...Alhamdulillah setelah saya mengadu nasib di luar negeri rumah 

keluarga saya lebih layak huni.  
sewaktu saya pulang saya dapat melihat hasil saya dengan 
berdirinya rumah hasil saya kerja. 

  

SW/ SP06WM 90 Kegunaan lainnya dari pendapatan ibu untuk apa saja  kebutuhan pokok Manfaat pendapatan 
SP06WM  Waktu pertama berangkat saya kirim sebagian gaji saya untuk ibu 

saya, karena saya waktu itu masih gadis, dipakai perbaiki rumah, 
dan untuk makan. Berangkat kedua kali saya sudah menikah, gaji 
saya kirim kepada suami dan sebagian untuk ibu saya, suami saya 
pakai untuk perbaiki rumah kami, hanya untuk makan tidak ada 
untuk kebutuhan yang tidak perlu/yeng penting2 saja. Saya masih 
sedih karena  saat ini suami saya yang berangkat jadi TKI ke Arab 
Saudi, namun kabar terakhir saya dengar dia melarikan diri dari 
majikannya, entah bagaimana nasib suami saya sekarang. 

  

KODE BARIS VERBATIM ANALISIS AWAL OPEN KODING 
SW/ SP06WM 95 Apakah  gaji ibu sewaktu jadi PMM/TKI masih ada sampai 

sekarang. 
Penggunaan 
pendapatan 

Penggunaan 
pendapatan 

SP06WM  Waktu saya pulang dari luar negeri, ada saya bawa sendiri gaji 
yang tidak saya kirim ke ibu saya dan suami. Uang itu sebagian 
saya pakai untuk makan, sebagian lagi dipakai untuk modal jual 
kerupuk segok (kerupuk beras/nasi) dan usaha kios. Alhamdulillah 
dari jualan kerupuk itu kami bisa terus melanjutkan hidup, bisa  
makan, untuk biaya anak sekolah, bisa bayar zakat fitrah, 
nyumbang ke masjid dekat sini yang lagi diperbaiki sedikit. 

  

SW/ SP06WM 100 Bagaimana ibu mengisi  kegiatan sehari-hari untuk saat ini kesejahteraan kesejahteraan 
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SP06WM  Saat ini sehari-hari saya repot ngurus anak saya yang masih kecil, 
tapi saya dibantu ibu saya, mengurusnya, makanya saya bisa 
jualan. Setiap hari saya pukul lima pas azan subuh saya sudah  
bangun pagi-pagi sekali, saya ke santren/langgar (musholla) 
sebelah rumah untuk solat berjamaah, pulangnya ya saya ke dapur 
masak air, masak nasi, cuci piring, bersih–bersih rumah dll. Itu 
saja pekerjaan saya tiap hari. Sudah itu saya bangunkan anak saya,  
lalu saya mandikan, kasi makan dan diantar  sama ibu saya  ke TK 
informal yang ada di deket sini. Setelah itu saya mulai 
mengerjakan pembuatan kerupuk sebagai usaha saya dan ibu saya  
sehari-hari.  

  

SW/ SP06WM 100 Apakah rencana ibu yang akan datang, apa tidak ingin lagi ke luar 
negeri jadi PMM/TKW. 
 

Identitas Informan Identitas Informan 

SP06WM  Saya sekarang repot ngurus anak, tidak ada keinginan bekerja ke 
luar negeri, membesarkan anak saja sekarang sudah cukup, 
melihat anak saya sehat, bermain ceria, itu saja saya sudah sangat 
bahagia. 
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LAMPIRAN. 5 

Foto-Foto Kegiatan Penelitian 

 

 

Mantan PMM masih tampak sangat muda di Suralaga-Lombok Timur yang berencana 
akan kembali bekerja ke Arab Saudi  

 

 

Suasana di depan rumah mantan  PMM tempat duduk/papan dan sekaligus dapur  
di Suralaga Lombok Timur 
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Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada salah seorang informan SP05WM 
dari desa Mrembu kecamatan Kediri , kabupaten Lobar  

yang memutuskan untuk tidak kembali bekerja di Luar negeri karena mendapat siksaan 
dari majikan 
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Suasana depan rumah mantan PMM di desa Grantung di Lombok Tengah 

 

 

Foto dari dekat mantan pekerja  migran muslimah(PMM)  
dari dusun Gerantung kabupaten Lombok Tengah yang telah berhaji 
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Foto dari dekat mantan pekerja  migran muslimah(PMM) 
dari desa Semayam Kabupaten Lombok Tengah 
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Tampak rumah yang dibangun oleh salah satu PMM dari desa Semayam Lombok 
Tengah 

 

 

Mantan PMM dari desa Batuyang-Lombok Timur 
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Salah satu motor yang dibeli oleh salah satu mantan PMM dari desa Batukliang-
Praubanyar-Lombok Tengah yang digunakan sebagai usaha 

  Ojek oleh adik mantan PMM di Loteng 
 

 

 

Mantan Pekerja Migran Muslimah(PMM) dari 
Mambalan dab desa Gelogor Lombok Barat 
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Tampak daun Jendela yang sudah lapuk dan tembok yang sudah berlumut  tempat 
tinggal salah satu mantan PMM dari desa Gelogor-Kediri Lombok Barat 

 

  

Susanan FGD awal pada para mantan PMM di salah satu “berugak”  
Gelogor Kediri di desa  LOBAR 
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Susanan FGD awal pada para mantan PMM di salah satu “berugak”  
di desa Gelogor Kediri  LOBAR 
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Suasana wawancara  pada mantan PMM di desa Gelogor Kediri Lombok Barat 

 

 

 

 

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DESERTASI ANALISIS MOTIVASI PENGAMBILAN ...... SRI WAHYULINA



514 
 

 

Suasana FGD pada para Mantan PMM di Gelogor Lombok Barat 

 

 

 

Salah seorang mantan PMM yang diwawancara di Batukliang Lombok Tengah 
Mambalan Lombok Barat  
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Suasana FGD pada para tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM peduli PMM, 
Perwakilan Disnakertrans NTB, BP3TKI dan stakeholder lainnya 

 

Atas/bawah: Suasana FGD pada para tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM peduli 
PMM, Mantan Buruh Migran, Perwakilan Disnakertrans NTB, BP3TKI dan stakeholder 
lainnya 
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Lampiran 6. Nota  Kesepakatan Indonesia Malaysia dan  

                    Berita Tentang Undang-undang Perlindungan TKW/PLRT di Arab Saudi   
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