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Dilema TKW dalam Sistem Patriarki

• Sesuai dengan norma masyarakat yang umumnya

berlandaskan sistem patriarki, maka ‘simbol

pemimpin’ harus dilakukan oleh laki-laki atau ayah 

atau suami sebagai kepala keluarga yang 

mempunyai kekuasaan dalam mengatur dan

mengambil keputusan dalam keluarga. 

• Laki-laki sebagai kepala keluarga dan pemimpin

keluarga kurang berfungsi optimal dalam

menjalankan peran dan fungsi ekonomi keluarga. 



Faktor penyebabkan kurang berfungsinya

kaum laki-laki dalam memenuhi kebutuhan

ekonomi keluarga

Faktor eksternal (seperti

pengaruh krisis ekonomi global, 

meningkatnya permintaan

tenaga kerja untuk pekerja

domestik, meningkatnya

pengangguran, rendahnya

pertumbuhan ekonomi dan

sebagainya).  

Faktor internal sumberdaya

manusia (seperti kurangnya

pendidikan, kurangnya

motivasi kerja, malas, kurang

bertanggung jawab, kurang

kreatif dan sebagainya)



Patriarki

Laki-laki diberi peran sebagai

pencari nafkah utama (a

main-breadwinner) keluarga

dan perempuan diberi peran

sebagai ibu rumahtangga (a

homemaker or housewife).

Menempatkan garis

keturunan berdasarkan

garis laki-laki, sehingga

membuat posisi laki-laki

sangat istimewa dan

sangat sentral di mata

budaya dan

masyarakat. 



Patriarki

Perempuan harus

menjalankan peran domestik

dengan kegiatan reproduktif

atau domestik di sekitar

rumah yang tidak dibayar

(unpaid works).

.Laki-laki harus

menjalankan peran

publik dengan

kegiatan produktif

yang dibayar (paid 

works) oleh mekanisme

pasar



Dilema TKW dalam Sistem Patriarki

• Keputusan untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW 

menjadi sebuah pilihan yang diambil oleh sebagian 

perempuan sebagai faktor pendorong (push 

factors) untuk tujuan mengubah kehidupan 

ekonomi keluarganya, untuk menyekolahkan 

anaknya, dan mencari tambahan modal untuk 

usaha di hari tua. 

• Pengiriman uang yang cukup lancar kepada 

keluarga yang ditinggalkan merupakan salah satu 

indikator keberhasilan menjadi TKW



Dilema TKW dalam Sistem Patriarki

• Dengan demikian terdapat dilemma antara norma

yang seharusnya dilakukan dan fakta yang terjadi

di masyarakat Indonesia yang dilandasi oleh sistem

patriarki. Sistem keluarga patriarki tradisional 

mewajibkan laki-laki berperan sebagai pencari 

nafkah utama dan perempuan sebagai ibu 

rumahtangga. 

• Meskipun perempuan mampu untuk menghasilkan

uang yang melebihi kemampuan suami, maka

tetap saja di mata norma sistem patriarki

perempuan dianggap sebagai pencari nafkah

sambilan saja (a secondary breadwinner) sehingga

kurang dihargai. 



Fakta Tenaga Kerja Indonesia

Meningkatnya jumlah ibu rumahtangga yang 
bekerja di luar rumah 

Jumlah warga Indonesia yang bekerja menjadi 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri semakin
meningkat

terdapat sekitar 80 persen TKI tidak terdata atau
ilegal

para calo memanipulasi umur dan ketrampilan 
calon TKW

Kabupaten Sukabumi termasuk dalam lima besar 
kabupaten kantong TKW di Provinsi Jawa Barat 



Analisis Benefit Cost Ratio pada TKW

Benefit/ Keuntungan Cost/ Biaya/ Resiko

Dapat menghasilkan materi secara

signifikan dalam waktu relatif singkat

dibandingkan jika bekerja di dalam

negeri.

Struktur keluarga menjadi tidak utuh

lagi karena kepergian istri dalam kurun

waktu 2 tahun, sehingga keluarga

menjadi terpisah sementara.

Mampu untuk membeli

rumah/renovasi rumah, membeli

sawah/kebun, membeli perhiasan, 

membuka usaha di hari tua, 

danmembayar hutang.

Suami tidak mendapat pelayanan dari 

istri untuk kurun waktu cukup lama 

sehingga kemungkinan suami dapat 

kawin lagi.

Dapat kesempatan besar untuk naik 

haji, ibadah umrah dan ziarah 

spiritual.

Keluarga berantakan, karena suami 

kemungkinan tidak mampu untuk 

mengasuh dan memelihara anak.

Mempunyai pengalaman luar negeri. Kemungkinan istri mendapat

perlakuan buruk di tempat majikan

seperti diperkosa/ disiksa/ 

dibunuh/dihukum gantung/ tidak

dibayar/ ditipu.



Analisis Benefit Cost Ratio pada TKW

Benefit/ Keuntungan Cost/ Biaya/ Resiko

Meningkatkan kepercayaan diri

dan manfaat serta

pengetahuan.

Istri kemungkinan menjadi stres

apabila tidak dapat

menyesuaikan diri dalam waktu

yang cukup lama.

Mampu untuk menabung untuk 

pendidikan anak, 

menyekolahkan anak sampai 

perguruan tinggi.

Anak menjadi kurang terurus, 

kurang perhatian dan kasih 

sayang ibu, anak menjadi nakal.

Mampu untuk memberi dan 

menolong keluarga besar.

Anak menjadi menurun prestasi

belajarnya dan kemungkinan

terancam drop out.



Analisis Benefit Cost Ratio pada TKW

Benefit/ Keuntungan Cost/ Biaya/ Resiko

Meningkatkan status sosial

ekonomi keluarga dan

menjadikan keluarga

diperhitungkan dalam

masyarakat.

Bonding dan interaksi antara ibu 

dan anak  menjadi kurang erat, 

sehingga menimbulkan gap 

antara keduanya.

Dapat menyerap tenaga kerja 

yang tidak tertampung dalam 

pasar tenaga kerja dalam 

negeri.

Bangsa Indonesia cenderung

untuk menjadikan materialism di

atas keutuhan keluarga, sehingga

mengorbankan satu generasi

untuk beberapa puluh juta rupiah.

Mendatangkan remittance yang 

sangat signifikan untuk 

pembangunan di daerah asal.

Martabat Bangsa Indonesia 

menjadi rendah dan tidak

dipandang tinggi oleh bangsa

lain, bahkan dicap menjadi

‘Bangsa Pembantu’.




