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Acap kali ke desa, saya terus terkesiap mendapati rongga kanan pada 
umur muda piramida penduduk. Piramida penduduk memuat gambar balok-balok 
melintang, yang merefleksikan jumlah jiwa menurut periode tahun, biasanya 
terbagi atas ukuran lima tahunan, 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya. Balok 
lelaki di sebelah kiri, sementara perempuan ditempatkan di kanan. Lazimnya 
periode umur di bawah lebih banyak daripada di atasnya, terlebih di Indonesia, 
hingga menyerupai piramida di gurun-gurun Mesir.  

Rongga piramida penduduk di Indonesia biasanya mengemukakan 
makna anomali situasi sosial. Rongga kanan di umur muda, dari 15 tahun hingga 
44 tahun, selalu membuhulkan was-was. Ke mana para wanita muda itu pergi? 
Memadati pabrik di kota? Atau melanglang jauh ke luar negeri? Di Lamongan 
bagian Utara, misalnya, pertanyaan terakhir lebih sering diiyakan. Wanita-wanita 
muda itu memeras keringat jauh ke seberang lautan, tersebar ke negeri jiran, 
Timur Jauh, dan Timur Tengah. Tapi secara formal cuma mendapat tempelan 
status TKW, tenaga kerja wanita. 

Media massa memaparkan derita sebagian buruh migran wanita itu. Dan 
itu memang benar. Sayang mereka kita tempatkan pada posisi bawah dalam 
hubungan kemasyarakatan, karena menjadi pembantu dan buruh kasar. 
Serentak dengan makna lapisan bawah itu, pengelolaan masalah buruh migran 
wanita menjadi sekunder. 
 Akar pandangan negatif ini bisa digali di Jawa Barat dan Banten. Migrasi 
lintas negara itu dimaknai sebagai kegagalan berebut sumberdaya desa. Kasus-
kasus yang dikemukakan acap berupa wanita yang lari dari utang atau frustasi 
dalam rumahtangga. Kesuksesan material dari migrasi bahkan dilirik miring. 
Status mereka telah jatuh begitu melangkah keluar desa. 

Padahal begitu menjadi TKW, sesungguhnya wanita menjajaki posisi 
sosial migran yang positif. Bagaimanapun, migran selalu selapis penduduk yang 
paling berani mengambil resiko, dan paling maju di lokus masyarakatnya sendiri. 
Tanpa meyakini diri mampu, tiada akan resiko kerugian diambil.  

Mari membanding, bagian terbesar dari penduduk kita memilih 
ketenteraman tinggal di desa dan kota kelahiran. Sebagian kecil berani 
bermigrasi ke kota lain. Tetapi lebih kecil lagi yang bernyali ke luar negeri. Di 
Desa Muntai di ujung Pulau Bengkalis sekalipun, yang dapat menatap 
Semenanjung Malaya tiap sore, sejarak beberapa jam berperahu kecil, tetap saja 
butuh keberanian untuk menjadi TKW. 
 Dalam makna keberanian inilah, uang ratusan hingga jutaan rupiah yang 
diberikan wanita sebagai jasa tumpangan tekong atau pencarian kerja oleh 
perusahaan tenaga kerja, merefleksikan kewirausahaan yang tinggi. Dana 
sebesar itu berarti seluruh harta benda, minimal hampir seluruh kekayaan 
mereka. Dan meruap keyakinan akan memperolehnya kembali dengan jumlah 
membesar. 
 Paling mudah mengukur keberhasilan mereka dari modernisasi perangkat 
rumahtangga, atau rumahnya sekalian. Identitas balkon pada atap depan rumah, 
sekalipun hanya berdiameter satu setengah meter, sudah cukup menebar arti 
kesuksesan. Dapat pula ditambah dinding keramik, plafon berhias gips, serta 
kendaraan bermotor. Semuanya mencolok, segera tertangkap mata, di tengah 
gersangnya sawah di Desa Taman Prijek, atau bau amis pesisir Desa Weru, 
keduanya di Lamongan. 



 Kemudian status sosial terangkat. Di Desa Murung Asam, pelosok yang 
tergenang air di Hulu Sungai Utara, Kalsel, wanita migran menggerakkan arisan 
dan kursus ketrampilan kaumnya, termasuk istri pambakalnya sendiri. Bagi 
masyarakat, merekalah sosok simpul sosial ke luar negeri. Kenyataannya 
memang tangan merekalah yang menerima tetangganya di luar negeri. 
 Kesuksesan kian menjulang manakala migran makin kerap pulang 
kampung. Di awal keberangkatan tidak terbayangkan untuk pulang dari luar 
negeri dalam beberapa bulan. Mungkin terpikir untuk pulang setahun lagi, 
mungkin dua tahun, bahkan lima tahun lebih. Tanpa kabar tertulis melayang ke 
desa. Maka ketika migran pulang hanya dalam beberapa bulan, sambil 
membawa berkah uang dan oleh-oleh, kemudian balik ke negeri seberang, dan 
begitulah siklus berulang, tahulah tetangganya akan kesuksesan di negeri sana.
 Puncak-puncak kesuksesan TKW, sebagaimana lazimnya migran lainnya, 
tentu saja tinggal di wilayah migran. Semula wanita migran itu membanggakan 
kartu identitas anaknya, yang lahir di tanah seberang, dan legal menjadi warga 
negara tanah migran yang ditaklukkannya. Selanjutnya tinggal menunggu waktu 
untuk turut memperoleh kartu identitas penduduk bagi dirinya. Bagaimana 
dengan identitasnya di Indonesia? Ah, bukankah selembar uang telah cukup 
untuk membubuhkan nama di KTP? 
 Mungkin di masa mendatang kesuksesan wanita migran kian mantap, 
sebab organisasi modern di kalangan mereka telah tumbuh. Di Hong Kong 
pertemuan rutin menjadi ajang pemberdayaan diri, di hadapan majikan sampai di 
hadapan hukum. Kita tahu, negara kita kerap alpa membela mereka di hadapan 
algojo hukum tanah seberang. Maka mereka bangkit sendiri. 
 


