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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui karakteristik demografi (umur, jenis 

kelamin, status kawin, jumlah tanggungan keluarga) dan sosial ekonomi (pendidikan, 

pekerjaan di daerah tujuan, kepemilikan rumah, kepemilikan askes, pendapatan keluarga) 

pelaku mobilitas internasional di Desa Munggur, (2) mengetahui faktor yang mendorong dan 

menarik pelaku mobilitas internasional di daerah penelitian, (3) mengetahui pemanfaatan 

hasil remitten oleh pelaku migran di daerah penelitian, dan (4) mengetahui sumbangan 

pelaku (remittance) mobilitas internasional TKI terhadap pendapatan total keluarga di 

daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 

kuosioner. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah (1) karakteristik demografi, 

sosial dan ekonomi responden adalah sebagai berikut: (a) sebagian besar pelaku mobilitas 

internasional dari Desa Munggur berumur produktif (15-64 tahun) dan pelaku mobilitas 

internasional terbanyak mempunyai rentang umur 18 - 26 tahun, yakni sebesar 50%, (b) 

sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur berjenis kelamin laki-laki, 

yakni sebanyak 12 orang (75%), (c) sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa 

Munggur berstatus kawin yakni sebesar 68,8%, (d) sebagian besar pelaku mobilitas 

internasional dari Desa Munggur memiliki jumlah tanggungan keluarga sedikit yakni 

berkisar 3 - < 4 orang sebanyak 56%, (e) sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari 

Desa Munggur memiliki tingkat pendidikan menengah, yakni sebesar 87,5%, (f) sebagian 

besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur memiliki pendapatan keluarga yang 

rendah sebanyak 10 orang (62,5%), (g) sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari 

Desa Munggur status kepemilikan rumahnya masih milik orang tua sebanyak 9 orang 

(56,25%), dan (h) sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur 

memiliki kartu Jamkesmas sebanyak 14 orang (87,5%), (2) faktor pendorong dan penarik 

pelaku mobilitas internasional: (a) faktor pendorong bagi sebagian besar pelaku mobilitas 

internasional dari Desa Munggur adalah pendapatan keluarga yang rendah, yaitu sebanyak 

14 responden (87,5%) dari seluruh jumlah responden sebanyak 16 orang, dan (b) faktor 

penarik bagi sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur adalah gaji 

yang tinggi, yaitu sebanyak 15 orang (94%) dari 16 responden, (3) sebagian besar tujuan 

pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur adalah ke Negara Malaysia dengan 

alasan dekat dengan negara asal dan bahasa yang masih serumpun, yaitu sebanyak 10 orang 

(62,5%) dari 16 responden, dan (4) sumbangan yang diberikan sebagian besar pelaku 

mobilitas internasional dari Desa Munggur terhadap pendapatan total keluarga adalah 

besar, yakni antara 26,31% - 32,84% dengan jumlah 12 responden (75%) dari total 16 

responden. 

Kata kunci: karakteristik demografi, mobilitas internasional, sumbangan keluarga, Desa 

Munggur 
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Abstract 

The purpose of this study were (1) determine the demographic characteristics (age, sex, 

marital status, number of dependents) and socio-economic (education, employment in the 

goal area, home ownership, ownership of health insurance, family income) perpetrators of 

international mobility in the village Munggur , (2) determine the factors that push and pull 

actors international mobility in the area of research, (3) determine the utilization of the results 

remitten by perpetrators of migrants in the area of research, and (4) determine the 

contribution perpetrator (remittance) international mobility of labor migrants to income of 

families in the area research. The method used in this research is survey method with 

kuosioner. The results obtained from this study were (1) the demographic, social and 

economic respondents were as follows: (a) the majority of perpetrators of international 

mobility of Village Munggur productive age (15-64 years) and perpetrators of most 
international mobility has a lifespan of 18 - 26 years, ie by 50%, (b) the majority of 

perpetrators of international mobility of Village munggur gender to male, ie as many as 12 

people (75%), (c) the majority of perpetrators of international mobility of Village Munggur 

marital status which is equal to 68 , 8%, (d) the majority of perpetrators of international 

mobility of Village Munggur have a number of dependents bit which ranges from 3 - <4, 

56%, (e) the majority of perpetrators of international mobility of Village Munggur have a 

level of secondary education, which is equal to 87 , 5%, (f) the majority of perpetrators of 

international mobility of Village Munggur have low family income as many as 10 people 

(62.5%), (g) the majority of perpetrators of international mobility of Village Munggur home 

ownership status still belongs to the parents as much as 9 people (56.25%), and (h) the 
majority of perpetrators of international mobility of Village Munggur have JAMKESMAS 

card as many as 14 people (87.5%), (2) push and pull factors of international mobility actors: 

(a) a driving factor most perpetrators of international mobility of Village Munggur is low 

family income, as many as 14 respondents (87.5%) of the total respondents as many as 16 

people, and (b) a pull factor for most players on the international mobility Munggur village is 

salaries height, as many as 15 people (94%) of the 16 respondents, (3) the majority of 

perpetrators of international mobility purposes of Village Munggur is to Negara Malaysia on 

the grounds close to the country of origin and language are still allied, as many as 10 people 

(62.5 %) of the 16 respondents, and (4) the contributions made by the majority of perpetrators 

of international mobility of Village Munggur to income of the family is large, that is between 

26.31% - 32.84% with a total of 12 respondents (75%) of the total 16 respondents. 

Keywords: demographic characteristics, international mobility, family donations, Village 

Munggur 

PENDAHULUAN 

Salah satu dampak dari adanya krisis ekonomi adalah melonjaknya angka pengangguran. 

Belum pulihnya perekonomian dan timpangnya perkembangan suatu wilayah akan 

menciptakan angka pengangguran yang semakin tinggi. Saat ini pengangguran di Indonesia 

mencapai 40-jutaan lebih dan menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama dengan 

angka pengangguran tertinggi di ASEAN, kontribusinya mencapai 60% dari wilayah tersebut. 
Di sisi lain, pertambahan jumlah penduduk, khususnya usia layak kerja di Indonesia terus 

meningkat tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di 

negeri sendiri membuat beberapa warga Indonesia mencoba peruntungan dengan cara 

menjadi TKI di luar negeri. 
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Berdasar laporan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Dinsosnakertrans) Kabupaten Karanganyar, pengiriman TKI pada tahun 2012 sejumlah 267 

orang. Terbagi menjadi 245 TKI bekerja di sektor informal, sedangkan 22 TKI bekerja di 

sektor formal. Dan pada triwulan pertama tahun 2013 (Januari-Maret), tercatat 50 TKI 

berangkat ke luar negeri. Terbagi menjadi 32 TKI bekerja di sektor informal, dan 18 TKI di 

sektor formal. Praktis, selama 2012 hingga triwulan pertama tahun 2013, telah berangkat 

keluar negeri sejumlah 317 TKI dari Kabupaten Karanganyar. Adapun Negara tujuan antara 

lain Malaysia, Taiwan, Singapura, Hongkong, dan Brunai Darussalam.  

Salah satu kecamatan yang setiap tahun mengirim TKI ke luar negeri adalah 

Mojogedang. Adapun Desa Munggur adalah pengirim TKI terbanyak di antara desa lainnya 

di Kecamatan Mojogedang. Di desa ini terdapat empat dusun. Yakni Dusun Nglebak, 

Siwalan, Munggur, dan Sidorejo. Menurut data dari kantor Desa Munggur, pengiriman TKI 

pertama kali pada tahun 1985/1986 sejumlah 15 orang. Berdasar data Kantor Desa Munggur, 
jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Desa Munggur pada 2012 sebanyak 16 orang. 

Tentang penyebarannya, hampir merata di semua dusun. Yakni di Dusun Nglebak terdapat 4 

orang, di Dusun Siwalan sebanyak 7 orang, sedangkan di Dusun Munggur sejumlah 3 orang, 

sementara di Dusun Sidorejo terdapat 2 orang TKI. Pada triwulan pertama tahun 2013 ini, 

sudah berangkat 2 orang lagi ke negara tujuan TKI. Dua warga tersebut asal Dusun Siwalan 

dan Dusun Nglebak. 

Mobilitas penduduk ada yang bersifat permanen atau menetap dan ada pula yang 

bersifat sementara.  Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke 

wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas non permanen adalah 

gerakan penduduk dalam suatu tempat ketempat lain dengan tidak ada niatan untuk menetap 
di daerah tujuan (Titus, 1982).   

Menurut Lee (1975), faktor-faktor menyebabkan seseorang melakukan migran adalah: 

1. Faktor yang berada di daerah asal

2. Faktor yang berada di daerah tujuan

3. Faktor yang menghambat

4. Faktor  individu

Gambar 1. Faktor daerah asal, daerah tujuan dan penghalang antara dalam mobilitas sirkuler 

Sumber: Lee, 1975 

Keterangan:  

+  :   Faktor Pendorong  

-  :    Faktor Penarik  

0  :   Faktor Netral 

 Rintangan Antara 

-  - 0 +   - 

0 - + - 0 

-  + 0 - - 

0  -  +  -  0 

-  +  -  0  - 

+ - 0 +  - 

-  +  -  +  + 

+ - 0 + - 

+  -  +  -  + 

-  +  -  0  - 

Daerah Asal Daerah Tujuan 
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METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei artinya informasi 

dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umumnya, pengertian survei 

dibatasi pada pengertian survei sampel di mana informasi dikumpulkan dari sebagian 

populasi untuk mewakili seluruh populasi. Sampel penelitian adalah kepala keluarga (KK) 

pelaku mobilitas internasional maupun anggota keluarganya yang ada di Desa Munggur 

dengan unit analisis berupa administrasi (dusun). Adapun langkah-langkah penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Pemilihan daerah penelitian  

Untuk penentuan daerah  penelitian digunakan metode purporsive sampling yaitu 

memilih daerah penelitian dengan pertimbangan  tertentu yang mempunyai sangkut paut erat 

dengan maksud penelitian (Sutrisno  Hadi,1986). Objek yang dimaksud adalah Desa 

Munggur dimana sebanyak 10,11% dari keseluruhan penduduknya melakukan mobilitas 
internasional.  Dengan dasar tersebut maka Desa Munggur dipilih sebagai daerah penelitian.  

Pemilihan sampel responden  

Responden dalam penelitian ini adalah KK pelaku mobilitas internasional dan atau 

anggota keluarganya. Jumlah populasi pelaku mobilitas internasional pada tahun 2012 di 

daerah penelitian berdasarkan data yang diperoleh adalah sebanyak 16  orang.  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan 

memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi. Sebagai perkiraan apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi bila subyeknya lebih dari 

100 maka dapat diambil 20–30% atau lebih (Arikunto, 2000). Berdasarkan pendapat tersebut,
maka dalam penelitian ini seluruh populasi yang ada akan dijadikan sampel penelitian. 

Pengumpulan data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini ada  dua macam, yaitu:  data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui 

wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan yang meliputi:  

a. Data karakteristik demografi (nama responden, umur, jenis kelamin, status kawin,

dan jumlah tanggungan keluarga).

b. Data yang menyangkut kondisi sosial ekonomi (tingkat pendidikan, jenis pekerjaan

di daerah tujuan, kepemilikan askes, pendapatan keluarga, kepemilikan rumah,

hasil remiten, dan pemanfaatan remiten).

c. Data motivasi melakukan mobilitas internasional (faktor pendorong, dan penarik

melakukan mobilitas internasional)

d. Data daerah tujuan pelaku mobilitas internasional

Data sekunder, yaitu: data yang diperoleh  dari catatan atau arsip pada kantor atau 

instansi yang ada  hubungannya dengan penelitian ini serta informasi dari tokoh-tokoh 

masyarakat. Ada beberapa macam data sekunder adalah sebagai berikut:  

a. Kondisi fisik wilayah

b. Jumlah penduduk dan kepadatan

c. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta tingkat pendidikan

d. Jumlah penduduk yang melakukan mobilitas internasional

Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Tabel frekuensi. 
Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1981), Tabel frekuensi digunakan untuk 

mengetahui karakteristik dan distribusi satu variabel. 

Pendekatan geografi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan 

geografi penduduk, yakni Pendekatan distribusi, dan Pendekatan Proses. Melalui pendekatan 

geografi penduduk secara Distribusi  nanti kita akan tahu seberapa besar distribusi penduduk 
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yang melakukan mobilitas internasional antara Dukuh yang satu dengan yang lainnya. Selain 

itu pendekatan geografis juga dilihat dari variasi daerah tujuan serta besarnya jumlah pelaku 

mobilitas internasional yang menuju ke daerah tersebut sedangkan melalui Pendekatan 

Geografi Penduduk Secara Proses kita akan mengetahui faktor pendorong dan penghambat 

seseorang dalam pengambilan keputusan untuk melakukan mobilitas internasional. 

HASIL PENELITIAN 

Negara menganggap bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri 

merupakan pahlawan bagi penghasil devisa negara. Setiap tahun TKI mengirimkan gaji atau 

dananya ke keluarganya di Indonesia dalam jumlah yang relatif besar dan tidak jarang apabila 

ada salah satu keluarganya yang bekerja sebagai TKI di luar negeri kondisi perekonomiannya 

semakin meningkat mulai dari rumah yang mewah, mobil mewah bahkan perhiasannya juga 

banyak. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar mulai tahun 2013 sampai dengan 
tahun pertengahan tahun 2017 ini mengalami fluktuatif. Kurun waktu tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2015 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mengalami peningkatan yang 

signifikan, akan tetapi pada kurun tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami 

penurunan yang signifikan pula. Pada tahun 2013 jumlah TKI di Kabupaten Karanganyar 

mencapai 246 orang, tahun 2014 sejumlah 258 orang, tahun 2015 sejumlah 349 orang, tahun 

2016 sejumlah 286 orang, dan pertengahan tahun 2017 sejumlah 94 orang. Semua TKI dari 

Kabupaten Karanganyar bekerja pada sektor formal dan informal. Adapun secara detail 

gambaran TKI di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel Jumlah TKI di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Lapangan Kerja Tahun 2013-

Pertengahan 2017 

No Tahun Jumlah TKI berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Formal Informal 

1 2013 141 105 

2 2014 151 107 

3 2015 221 128 

4 2016 158 128 

5 Pertengahan 2017 69 25 

Sumber: Disnaker Kabupaten Karanganyar, 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah TKI tertinggi pada sektor 

formal dari Kabupaten Karanganyar adalah pada tahun 2015 dan sektor informal pada tahun 

2015 dan tahun 2016. TKI yang bekerja pada sektor formal cenderung lebih banyak dari pada 

yang bekerja di sektor informal. 

Para pelaku mobilitas mengaku mengirim atau membawa pulang remitan dalam 

bentuk uang tetapi apabila ada yang harus dibeli ditempat maka akan dibelikan barang yang 

diperlukan. Para pelaku mobilitas menyediakan porsi yang cukup besar dari penghasilan 

mereka untuk keperluan remitan. Para migran pada umumnya berhemat-hemat bahkan 

dengan segala pengorbanan dan kerja keras mereka lakukan agar dapat mengirim 

barang/uang ke daerah asal. Oleh sebab itu jumlah remitan yang dibawa migran pun bervarisi 

dalam tiap bulannya, mulai dari Rp 500.000 sampai Rp. 1.100.000.   

Pendapatan yang diperoleh dari migrasi internasional ternyata sangat besar sekali 

pengaruhnya. Hal tersebut dapat dilihat pada berbagai aspek kehidupan rumah tangga yang 

sebagian besar mengalami peningkatan, seperti peningkatan pada apek pemenuhan kebutuhan 

makan, pakaian, rumah, pendidikan dan kehidupan sosialnya. Besarnya sumbangan 

pendapatan mobilitas Internasional terhadap pendapatan keluarga dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut: besarnya remittan dibagi dengan besarnya pendapatan dari mobilitas 

Internasional dikalikan seratus persen. Besarnya sumbangan migran di daerah penelitian 

cukup besar. Hal ini dapat diketahui berdasarkan wawancara terhadap responden yang telah 
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mengirimkan remittannya. Besarnya prosentase sumbangan pelaku mobilitas internasional 

terhadap pendapatan total keluarga di daerah penelitian sebesar 14,29% - 32,84%. 

Faktor-faktor pendorong dari daerah asal  

Daya dorong dari daerah asal yang mempengaruhi seseorang melakukan mobilitas 

adalah faktor-faktor yang ada di daerah asal. Adapun faktor-faktor yang mendorong 

responden penduduk dari daerah asal untuk melakukan mobilitas internasional selengkapnya 

dapat dilihat pada di bawah ini: 

Tabel Faktor-faktor Pendorong dari Daerah Asal 

No Faktor-faktor yang Mendorong Jumlah Prosentase (%) 

1 Sulit mendapatkan pekerjaan 2 12,5 

2 Pendapatan keluarga rendah 14 87,5 

Jumlah 100 

Sumber: Analisis data, 2016 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor di daerah asal yang paling 

banyak mendorong pelaku mobilitas internasional adalah pendapatan keluarga yang rendah, 

yaitu sebanyak 14 responden (87,5%) dari seluruh jumlah responden sebanyak 16 responden. 

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh responden hampir seluruhnya mengarah pada alasan 

ekonomi. Menonjolnya alasan ekonomi yang dikemukakan oleh migran tercermin juga dari 

kesempatan kerja di desa sudah sempit sehingga mereka mencari pekerjaan di daerah lain. 

Dengan demikian  hipotesis IIa yang menyatakan bahwa faktor pendorong bagi sebagian 

besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur adalah sulit mendapat pekerjaan di 

daerah asal adalah tidak terbukti, sebab yang paling banyak mendorong penduduk melakukan 

mobilitas adalah pendapatan keluarga yang rendah. Keadaan ini secara tidak langsung akan 

mempengaruhi seseorang untuk bekerja, sehingga dapat memotivasi seseorang untuk mencari 

pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi.  

Faktor-faktor penarik di daerah tujuan  

Selain faktor-faktor pendorong dari daerah asal, faktor penarik di daerah tujuan juga 

ikut berperan dalam pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan mobilitas 

internasional. Adapun faktor-faktor penarik di daerah tujuan selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah: 
Tabel Faktor-faktor Penarik di Daerah Tujuan 

No Faktor-faktor yang Menarik Jumlah Prosentase (%) 

1 Kesempatan kerja luas 1 6 

2 Gaji tinggi 15 94 

Jumlah 16 100 

Sumber: Analisis Data, 2016 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor penarik daerah tujuan yang 

terbesar adalah gaji yang tinggi yaitu sebanyak 15 orang (94%), sedangkan mendapat 

kesempatan kerja luas di daerah tujuan sebanyak 1 orang (6%). Alasan yang dikemukakan 

mengarah pada alasan ekonomi, hal ini menunjukkan kehidupan di daerah asal cukup 

terdesak yang menyebabkan mereka memutuskan untuk melakukan mobilitas Internasional. 

Dengan demikian hipotesis IIa yang menyatakan bahwa faktor penarik bagi sebagian besar 

pelaku mobilitas internasionaldari Desa Munggur adalah kemudahan mendapatkan pekerjaan 

di daerah tujuan adalah tidak terbukti, sebab faktor yang menarik para pelaku melakukan 
mobilitas adalah Pendapatan keluarga tinggi.   

Analisis Daerah Tujuan Pelaku Mobilitas internasional 

Daerah tujuan pelaku mobilitas internasional adalah daerah yang dituju migran 

internasional untuk menetap sementara waktu dan bekerja di sana. Dengan pertimbangan 

menetap di daerah tujuan beberapa saat karena jarak antara daerah asal dengan daerah tujuan 

tidak dapat ditempuh dalam waktu satu hari untuk pulang pergi pada hari yang sama. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari kuosioner, daerah tujuan terbagi ke dalam tiga negara 

tujuan yaitu: 

a. Malaysia

b. Singapura

c. Hongkong

Adapun daerah tujuan responden pelaku mobilitas internasional di daerah penelitian 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah:  

Tabel Daerah Tujuan Reponden Pelaku Mobilitas internasional di Desa Munggur Tahun 2016 

No Daerah Tujuan Jumlah Prosentase (%) 

1 Malaysia 10 62,5 

2 Singapura 4 25 

3 Hongkong 2 12,5 

Jumlah 16 100 

Sumber: Analisis Data, 2016 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa prosentase terbesar daerah tujuan pelaku 

mobilitas internasional dari Desa Munggur adalah Negara Malaysia yaitu sebesar 62,5%. Hal 

ini dapat dimaklumi, karena jarak yang lumayan dekat serta rumpun bahasa yang hampir 

sama, sehingga memudahkan untuk berkomunikasi. 

Analisis Karakteristik Pelaku Mobilitas Internasional Berdasarkan Daerah Tujuan 

Pelaku mobilitas internasional ke Malaysia 

Jumlah pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara 

Malaysia jauh lebih banyak daripada negara lainnya. Karakteristik demografi, sosial dan 

ekonomi pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara Malaysia 

juga bervariasi. Jumlah pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan tujuan 

negara Malaysia sejumlah 10 orang dengan rentang umur berkisar antara 19-38 tahun.  Jenis 

kelamin pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara Malaysia 

dominan laki-laki yakni sebesar 6 orang dan perempuan 4 orang. Sebagian besar pelaku 

mobilitas internasional sudah berumah tangga yakni sebanyak 7 orang, dan 3 orang masih 
lajang. Jumlah tanggungan keluarga berkisar antara 2-4 orang. Tingkat pendidikan pelaku 

mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara Malaysia adalah SMA 

sebanyak 4 orang dan SMK 6 orang. Tempat tinggal atau rumah pelaku mobilitas 

internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara Malaysia masih milik orang tua 

sebanyak 5 orang dan juga ada yang milik sendiri sebanyak 5 orang. Semua pelaku mobilitas 

internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara Malaysia memiliki jamkesmas atau 

yang sekarang beralih ke BPJS kesehatan. Faktor yang mendorong pelaku mobilitas 

internasional dari Desa Munggur bekerja ke Malaysia adalah dikarenakan pendapatan 

keluarga yang minim. Sementara itu faktor yang menarik pelaku mobilitas internasional dari 

Desa Munggur bekerja di Malaysia adalah akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri.   

Pelaku mobilitas internasional ke Hongkong 

Jumlah pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara 

Hongkong hanya sejumlah 2 orang. Karakteristik demografi, sosial dan ekonomi pelaku 

mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara Hongkong juga bervariasi. 

Pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara Hongkong berumur 

19 tahun dan 22 tahun.  Jenis kelamin pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur 

dengan tujuan negara Hongkong adalah laki-laki. Pelaku mobilitas internasional sudah 

berumah tangga yakni sebanyak 1 orang, dan 1 responden masih lajang. Jumlah tanggungan 

keluarga adalah 2 orang dan 3 orang. Tingkat pendidikan pelaku mobilitas internasional dari 

Desa Munggur dengan tujuan negara Hongkong adalah SMA sebanyak 1 orang dan SMK 1 
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orang. Tempat tinggal atau rumah pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan 

tujuan negara Hongkong masih milik orang tua sebanyak 2 orang. Semua pelaku mobilitas 

internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara Hongkong memiliki jamkesmas atau 

yang sekarang beralih ke BPJS kesehatan. Faktor yang mendorong pelaku mobilitas 

internasional dari Desa Munggur bekerja ke Hongkong adalah dikarenakan pendapatan 

keluarga yang minim dan sulit mendapatkan pekerjaan di daerah asal. Sementara itu faktor 

yang menarik pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur bekerja di Hongkong adalah 

akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan bekerja di dalam 

negeri dan kesempatan kerja yang luas.   

Pelaku mobilitas internasional ke Singapura 

Jumlah pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara 

Singapura sejumlah 4 orang. Karakteristik demografi, sosial dan ekonomi pelaku mobilitas 

internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara Singapura juga bervariasi. Jumlah 
pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan tujuan negara Singapura berumur 

antara 20-36 tahun.  Jenis kelamin pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan 

tujuan negara Singapura adalah laki-laki. Sebagian besar pelaku mobilitas internasional sudah 

berumah tangga yakni sebanyak 3 orang, dan 1 orang masih lajang. Jumlah tanggungan 

keluarga berkisar antara 2-3 orang.  

Tingkat pendidikan pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur dengan tujuan 

negara Singapura adalah SMA sebanyak 1 orang,  SMK 1 orang, dan lulusan perguruan 

tinggi sejumlah 2 orang. Tempat tinggal atau rumah pelaku mobilitas internasional dari Desa 

Munggur dengan tujuan negara Singapura masih milik orang tua sebanyak 2 orang dan juga 

ada yang milik sendiri sebanyak 2 orang. Pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur 
dengan tujuan negara Singapura memiliki jamkesmas atau yang sekarang beralih ke BPJS 

kesehatan sebanyak 2 orang dan yang tidak memiliki sebesar 2 orang.  

Faktor yang mendorong pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur bekerja ke 

Singapura adalah dikarenakan pendapatan keluarga yang minim dan sulit mendapatkan 

pekerjaan di daerah asal. Sementara itu faktor yang menarik pelaku mobilitas internasional 

dari Desa Munggur bekerja di Singapura adalah akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri.   

Pendapatan yang diperoleh dari migrasi internasional ternyata sangat besar sekali 

pengaruhnya. Hal tersebut dapat dilihat pada berbagai aspek kehidupan rumah tangga yang 

sebagian besar mengalami peningkatan, seperti peningkatan pada apek pemenuhan kebutuhan 

makan, pakaian, rumah, pendidikan dan kehidupan sosialnya. Besarnya sumbangan 

pendapatan mobilitas internasional terhadap pendapatan keluarga dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut: besarnya remittan dibagi dengan besarnya pendapatan dari mobilitas 

internasional dikalikan seratus persen. 

Besarnya sumbangan migran di daerah penelitian cukup besar. Hal ini dapat diketahui 

berdasarkan wawancara terhadap responden yang telah mengirimkan remittannya. Besarnya 

persentase sumbangan pelaku mobilitas internasional di daerah penelitian dapat 

dikelompokkan berdasarkan klasifikasi dan perhitungan dari data kuesioner yang  telah 

terkumpul dengan rumus sebagai berikut: 

KI : 
 – 

:
    – 

:

:  6,183% dibulatkan menjadi 6 % 
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Berdasarkan Perhitungan di atas dapat dihasilkan klasifikasi kelompok prosentase 

sumbangan yaitu prosentase sumbangan antara 14,29% - 20,29%, 20,30% - 26,30%, dan 

26,31% - 32,84%. Adapun struktur besarnya sumbangan dari aktivitas responden pelaku 

mobilitas internasional di daerah penelitian selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah: 

Tabel Besarnya Sumbangan Pelaku Mobilitas Internasional Daerah Penelitian 
No Besar Sumbangan (%) Frekuensi Prosentase (%) 
1 14,29% - 20,29% 2 12,5 
2 20,30% - 26,30% 2 12,5 
3 26,31% - 32,84% 12 75,0 

Jumlah 16 100 

Sumber: Analisis Data, 2016 

Tabel besarnya prosentase sumbangan pendapatan mobilitas internasional terhadap 

pendapatan keluarga dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: besarnya pendapatan dari 

mobilitas internasional dibagi dengan pendapatan total keluarga dikali seratus persen.  

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan sumbangan kepada 

keluarga sebesar 26,31% - 32,84% dari total pendapatannya sebanyak 12 responden. Adapun 

responden yang memberikan sumbangan antara 20,30% - 26,30% dan 14,29% - 20,29% 

hanya terdapat 2 responden. Hal Ini  menunjukkan bahwa besarnya sumbangan yang 

diberikan pelaku mobilitas dari pendapatannya terhadap pendapatan keluarga rata-rata relatif 

cukup tinggi. Hal ini jelas menandakan bahwa pendapatan yang diperoleh para pelaku migran 

internasional tersebut sangat dibutuhkan dalam menopang kehidupan anggota keluarga di 

daerah penelitian.  

PENUTUP 

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan sebagian besar pelaku mobilitas internasional 

dari Desa Munggur berumur produktif (15-64 tahun) dan pelaku mobilitas internasional 

terbanyak mempunyai rentang umur 18 - 26 tahun, yakni sebesar 50%. Sebagian besar pelaku 

mobilitas internasional dari Desa Munggur berjenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 12 

orang (75%). Sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur berstatus 
kawin yakni sebesar 68,8%. Sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa 

Munggur memiliki jumlah tanggungan keluarga sedikit yakni berkisar 3 - < 4 orang sebanyak 

56%. 

Sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur memiliki tingkat 

pendidikan menengah, yakni sebesar 87,5%. Sebagian besar pelaku mobilitas internasional 

dari Desa Munggur memiliki pendapatan keluarga yang rendah sebanyak 10 orang (62,5%). 

Sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur status kepemilikan 

rumahnya masih milik orang tua sebanyak 9 orang (56,25%). Sebagian besar pelaku 
mobilitas internasional dari Desa Munggur memiliki kartu Jamkesmas sebanyak 14 orang 

(87,5%).  

Dari penelitian ini juga diketahui faktor pendorong dan penarik pelaku mobilitas 

internasional. Faktor pendorong bagi sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa 

Munggur adalah pendapatan keluarga yang rendah, yaitu sebanyak 14 responden (87,5%) 

dari seluruh jumlah responden sebanyak 16 orang. Faktor penarik bagi sebagian besar pelaku 

mobilitas internasional dari Desa Munggur adalah gaji yang tinggi, yaitu sebanyak 15 orang 

(94%) dari 16 responden. 

Sebagian besar tujuan pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur adalah ke 

Negara Malaysia dengan alasan dekat dengan negara asal dan bahasa yang masih serumpun, 

yaitu sebanyak 10 orang (62,5%) dari 16 responden. Sumbangan yang diberikan sebagian 

besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur terhadap pendapatan total keluarga 

adalah besar, yakni antara 26,31% - 32,84% dengan jumlah 12 responden (75%) dari total 16 
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responden. Berdasar penelitian ini, bisa disampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak 

terkait. Di antaranya pemerintah agar bisa menciptakan lapangan kerja di daerah penelitian.  

Pemerintah  diperlukan  mengusahakan penanaman modal guna  terbukanya kesempatan 

kerja  di  pedesaan. Karena  laju  pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Karanganyar 

lebih tinggi di bandinggkan laju pertumbuhan penduduk. Masyarakat  Kabupaten 

Karanganyar khususnya  TKI hendaknya  mengubah  pola  pikir  serta pemahanan  akan 

pentingnya  pemanfaatan remitan ke  arah ekonomi produktif. Sehingga diharapkan mampu 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga di daerah asal.  

Perlu  adanya  perlindungan hukum terhadap  TKI  terkait  perundangan,  perjanjian kerja, 

upah,  jaminan  karena  selama  masa kontrak maupun setelah kembali ke daerah asal. Hal ini 

karena peranan TKI sangat penting bagi peningkatan  perekonomian  keluarga  serta mampu 

menambah devisa negara. 
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