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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Upaya Mantan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Meningkatkan
Ekonomi Keluarga
Upaya-upaya yang dilakukan para Mantan TKI tersebut yakni
antara lain:
a. Berdagang bumbu dan sayuran di pasar serta menjadi guru pengajar
Taman Posyandu
b. Usaha berjualan bakso dan bertani
c. Usaha membuka rumah bermain yakni Play Station (PS) dan toko
d. Menjadi pejabat dari susunan pemerintahan desa dan bertani
e. Sebagai nelayan di Bengawan Solo dan juga pekerja bangunan
f. Bekerja dibidang pertanian, perikanan, dan juga peternakan Hewan
Sapi.
2. Penyebab Mantan TKI Memilih Jenis Pekerjaan Tertentu Yang
Digunakan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga
Jenis pekerjaan tertentu dipilih karena pekerjaan yang terbilang
lancar, mudah untuk dilakukan, karena bisa secara bebas dan bisa diatur
sendiri tanpa terikat dengan kalender umum, karena warisan orang tua,
usaha tersebut belum ada saingannya, menjadi hobi dan kebiasaan yang
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sesuai dengan keahliannya, pekerjaan tersebut atas permintaan masyarakat,
dan juga lokasi kerjanya sangat dekat dengan tempat tinggal.
B. Saran
1. Bagi Mantan Tenaga Kerja Indonesia
a. Sisihkan sebagian tabungan yang didapat semasa menjadi TKI sebagai
modal usaha di tanah air dengan sebaik mungkin
b. Motivasi diri sendiri untuk berusaha mempertahankan atau setidaknya
menstabilkan perekonomian ketika menyandang status Mantan TKI
dengan membuka usaha
c. Jaga kepercayaan anggota keluarga walaupun terpisah jarak karena
tuntutan pekerjaan
d. Pelihara hubungan atau interaksi yang terkesan baik dengan
masyarakat dan tentunya juga dengan anggota keluarga.
2. Bagi anggota keluarga Mantan Tenaga Kerja Indonesia
a. Tanamkan rasa bangga kepada anggota keluarga yang rela
memutuskan untuk menjadi Mantan TKI
b. Berilah motivasi dan dampingi suami atau istri yang menjadi Mantan
TKI untuk memperjuangkan ekonomi keluarga pada kondisi yang
lebih stabil.
c. Sebagai istri, suami, atau anak, hendaknya jangan terlalu menuntut
yang berlebihan pada anggota keluarga yang menjadi Mantan TKI
untuk memenuhi segala keinginan yang bukan menjadi menjadi
kebutuhan mutlak
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d. Jalin dan buat hubungan yang baik dalam keluarga walaupun jika
ekonomi keluarga tidak berada dalam puncak kejayaan dengan
memelihara komunikasi, pengertian dan kepercayaan agar tercipta
keluarga yang dapat hidup sejahtera.
3. Bagi Masyarakat: hendaknya masyarakat melibatkan kembali kehadiran
Mantan TKI dalam setiap kegiatan maupun hajatan, jika Mantan TKI
tersebut eksistensinya dalam segi ekonomi dan sosial tidak begitu tinggi
maka jangan malah dikucilkan agar tercipta hubungan sosial yang baik
diantaranya.
4. Bagi pemerintahan desa/kecamatan: hendaknya memberikan suatu wadah
bagi para Mantan TKI untuk dapat bimbingan atau pelatihan usaha agar
mereka bisa merintis usaha sendiri selepas menjadi TKI, dengan begitu
mereka tetap bisa menstabilkan atau meningkatkan ekonomi keluarganya.

