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Hj. Nisa 
Ketua Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa”  

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat1 
 

Hj. Nisa adalah Ketua Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa”. Nisa punya pengalaman yang cukup 
lama sebagai seorang ex-Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. la berangkat ke Arab Saudi untuk 
pertama kalinya pada tahun 2005, saat anak pertamanya berumur empat tahun. Kontrak pertama dia jalani 
selama dua tahun di pedesaan dekat kota Riyadh. Pekerjaan utamanya adalah mengasuh dua anak berumur 
empat tahun dan enam bulan. Setelah menyelesaikan kontrak pertamanya, dia sempat pulang kampung 
selama satu tahun dan kemudian berangkat lagi bersama suaminya. Kepergiannya yang kedua kali dia lalui 
selama empat tahun. Walaupun dia sudah minta untuk pulang setelah kontrak pertama selesai, majikannya 
menjanjikan untuk membiayai haji jika dia melanjutkan kontrak kedua. Demi haji yang dia idam-idamkan, dia 
bertahan dan melanjutkan kontrak kedua. Nisa berhaji pada tahun 2012, dan oleh sebab itu ia mendapatkan 
gelar “Hj/Hajjah” di depan namanya. Pada Maret 2013, ia memutuskan untuk kembali ke Lombok dan tidak 
mau menjadi pekerja migran lagi.  

Selama menjadi PMI di Arab Saudi, Nisa menganggap perlakuan majikannya kurang adil. Dalam satu rumah 
biasanya ada beberapa asisten rumah tangga terkait tugas khusus mereka. Pekerja ini berasal dari pelbagai 
negara termasuk Srilanka, Nepal, Pakistan, dan Filipina. Mereka mendapatkan perlakuan khusus dalam 
pembagian tugas dan gaji, mereka mendapatkan kebebasan untuk memilih tugas tetap seperti memasak, 
merawat anak atau lansia, sebaliknya, Nisa digaji lebih rendah dengan tugas serabutan. Kondisi demikian 
membuat Hj. Nisa bertanya-tanya tentang posisi dan haknya. Ia pernah menanyakan kepada majikannya, 
mengapa ada perlakuan khusus. Jawaban yang diterimanya mengindikasikan asumsi bahwa perempuan 
pekerja migran dari Indonesia, seperti dirinya, pantas digaji rendah.  

“Tapi pernah saya juga nanya sama majikan, kenapa kok begini? ‘Kita kan ndak beli, kita kan bayar. 
Pembantu itu ke Indonesia kita kan bayarnya mahal.’ Jadi kita udah dibeli gitu kesannya. Jadi terikat 
sama dia, apapun peraturan kita harus patuhi. Dia kalau nggak mau misalkan sekarang dia, jaga 
orangtua katanya, ada waktunya sekali-dua kali dia masak, ‘nggak mau karena kerjaan saya cuma ini. 
Kalau nggak mau, saya pulang.’ Ya beneran pulang mereka.” (Hj. Nisa, desa penelitian di Lombok 
Tengah, 8 Juli 2019) 

Pengalaman ini membuat Hj. Nisa memutuskan untuk pulang dan bekerja di kampung sendiri. Keputusan yang 
sudah bulat tersebut membuat Hj. Nisa resah dengan masa depan perekonomian keluarganya. Kondisi yang 
sama dirasakan oleh teman-temannya para eks-pekerja migran. 

“Walaupun sudah berangkat ke Saudi, sudah dapat uang banyak, sudah dapat sepeda motor, rumah, 
dll., ujung-ujungnya nanti kembali lagi seperti awal. Kembali ke laptop2 lah. Ujung-ujungnya pasti 
kembali ke masalah sulitnya ekonomi.” (Hj. Nisa, desa penelitian Lombok Tengah, 8 Juli 2019) 

Nisa bersama sekitar 30 perempuan eks-PMI dan keluarganya membentuk Kelompok Pemerhati Pekerja 
Migran “La Tansa”, dengan bantuan dari DESBUMI, sebuah inisiatif dari Migrant CARE untuk mendorong 
terwujudnya perlindungan migran. Dia memilih nama ini karena teringat kata yang sering diucapkan oleh 

 
1 Penulis: Mustaghfiroh Rahayu dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. Penyunting: Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina 
Hartoto. Disclaimer: Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan 
dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. 
Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.  
2 “Kembali ke laptop” adalah ucapan yang populer di masyarakat untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya kembali ke awal. 
Ujaran ini awalnya dipopulerkan oleh salah satu host acara TV “Empat Mata”, Tukul Arwana.  
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majikannya ketika masih bekerja di Arab Saudi yang berarti “jangan lupa”. Oleh karena keaktifan dan 
kekritisannya di setiap pertemuan eks-pekerja migran, dia didaulat menjadi ketua. Tujuan utama pendirian 
kelompok La Tansa ini adalah agar para eks-PMI dan keluarganya memiliki kegiatan ekonomi yang 
menghasilkan pemasukan, seperti membuat kue-kue tradisional dan kerajinan. 

“Demi perubahan ekonomi lah. Karena di sini kan sulit, waktu itu belum bisa bikin-bikin seperti ini. 
makanya jalan satu-satunya cuma itu, untuk mengubah ekonomi karena susah di sini.” (Hj. Nisa, desa 
penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019) 

Modal awal kegiatan mereka siasati melalui simpanan anggota kelompok. Setiap anggota wajib membayar 
iuran pokok sebesar Rp. 10.000 selanjutnya setiap pertemuan mereka membayar iuran wajib sebesar           Rp. 
5.000 per bulan. Uang tersebut kemudian diputar menjadi modal usaha anggota. 

Kegiatan ekonomi ini dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Ada beberapa kelompok dalam La 
Tansa, yakni kelompok pembuat kue basah dan kering, keripik, tenun dan pengolahan ikan, namun yang 
berkembang pesat adalah kelompok pembuat kue dan keripik. Mereka saling bekerjasama jika ada pesanan.  

“Kelompok ini hanya bikin pelatihan-pelatihan. Misalnya sekarang kita di kelompok itu kan banyak 
temen juga yang bikin kue-kue, misalnya sekarang ada pesanan, saya nggak bisa bikin, mintalah ke 
anggota lain.” (Hj. Nisa, desa penelitian Lombok Tengah, 8 Juli 2019) 

Hj. Nisa semangat beraktivitas dengan kelompok La Tansa. Uang hasil bekerja di Arab Saudi bersama suaminya 
sudah mereka habiskan untuk membeli tanah, membangun rumah, dan modal usaha ternak ayam. Kegiatan 
kelompok untuk saat ini bisa menjadi penopang kebutuhan hidup sehari-hari. Pesanan harian kue basah untuk 
hajatan, maupun oleh-oleh, dan penghasilan dari ternak ayam merupakan penolong perekonomian keluarga. 

Diskusi dengan anggota kelompok perempuan juga menghasilkan inovasi dalam pemasaran kue-kue 
produksinya. Selain menjualnya secara konvensional, saat ini ia juga melayani pesanan melalui akun Facebook 
dan WhatsApp. Semua anggota La Tansa juga memaksimalkan media sosial sebagai lahan promosi.  

“Iya. Lewat WhatsApp juga, dari luar desa ada yang mesen ke sini waktu lebaran. Kita seneng kalau 
puasa dan lebaran, bisa dapet banyak. Menjahit juga saya. Menjahit kalau ada pesenan. Siang bikin 
jajanan, malam baru jahit. Sekarang juga masih ada untuk baju anak sekolah.” (Hj. Nisa, desa 
penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019) 

Hj. Nisa sudah mandiri secara ekonomi karena usaha kue basah dan keringnya mendapat banyak pesanan. 
Semenjak dia pulang, dia juga dikaruniai anak perempuan yang saat ini berumur empat tahun. Dengan segala 
yang dimiliki saat ini, Nisa tidak lagi berkeinginan untuk mengadu nasib di luar negeri. Namun di balik semua 
itu, ada satu alasan kuat yang membuatnya tidak lagi berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, yakni relasi 
dengan anak pertamanya yang sangat buruk. Dia tidak ingin anak keduanya ditinggal karena ibunya harus 
bekerja jauh. 

“Iya, saya takut anak saya yang kecil juga seperti itu. Makanya saya nggak mau balik lagi. Kalau 
sekarang nyari-nyari rejeki di sini aja deh. Itu ah yang bikin saya miris, harus denger dari orang dulu 
apa kemauan anak sendiri. Kadang-kadang ngiri lihat anak tetangga sama ibu-bapaknya. Makanya 
anak saya yang kecil ini kan nggak bisa jauh dari saya. Makanya saya stop aja dulu. Walaupun dia 
[anak sulungnya] deket sama neneknya, tapi kan kita gimana gitu. Saya kadang-kadang nangis 
kenapa anak saya nggak mau deket sama saya.” (Hj. Nisa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 
2019) 

Selain melakukan kegiatan yang berdaya ekonomi, Hj. Nisa bersama-sama dengan anggota Kelompok La Tansa 
sering berdiskusi dan berbagi pengalaman mereka semasa menjadi PMI. Kegiatan ini biasanya dilakukan sekali 
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sebulan. Pengalaman mereka ini penting untuk orang-orang, khususnya para perempuan, yang ingin bekerja 
keluar negeri untuk mengenal dan menyadari lebih dalam seluk beluk migrasi yang aman.  

“Ada yang berangkat, ada yang pulang, ada yang bermasalah, nanti kita kasih taunya, nanti anggota ini 
kan kasih informasi ke tetangga, misalnya ada yang mau berangkat ke Saudi, di sini lebih aman, ngurus 
persyaratan harus lengkap. Jadi nggak dibuat-buatlah. Biasanya kalau dulu kita kan dipalsukan, kadang-
kadang umur KTP dipalsukan.” (Hj. Nisa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019) 

Bersama teman-teman kelompok perempuan ini, mereka menjadi “duta” desa mengenai bahayanya bekerja ke 
luar negeri tanpa dokumen lengkap dan benar. Nisa mengakui bahwa kepergiannya ke Arab Saudi tanpa 
pengetahuan sedikitpun tentang proses-proses yang mesti dilewati secara resmi. Walaupun sudah dua kali ke 
sana, ia menuturkan bahwa sebenarnya ia tidak pernah tahu siapa yang harus ia hubungi ketika mendapati 
sebuah masalah. Setelah berkecimpung dalam organisasi dan advokasi pekerja migran barulah ia menyadari 
semua kekurangan dan kesalahan yang pernah ia lakukan. 

Sekarang, La Tansa adalah organisasi penyambung lidah bagi orang-orang dari kampungnya, khususnya para 
perempuan, yang sedang bekerja di luar negeri. Melalui organisasi ini, ia juga ingin ikut mempermudah 
DESBUMI dalam menolong mereka-mereka yang sedang berada dalam masalah, seperti masalah ketidakadilan, 
kekerasan, masalah keimigrasian dan lain sebagainya. Setiap informasi yang didapatkan La Tansa akan langsung 
dilaporkan kepada DESBUMI, untuk kemudian dibantu dan ditindaklanjuti.  

“Kita akhirnya taunya ke kader, trus kaderlah yang menindaklanjuti. Kita sebatas ngasih informasi aja. 
Yang menindaklanjuti kader. Kita hanya penyambung lidahlah di masyarakat, ke tetangga-tetangga 
gitu. Iya, kita kan kalau pulang cerita, ada masalah, ada yang pulang. Nanti kita cuma kasih tau di 
kelompok, nanti temen-temen kader inilah yang menindaklanjuti.” (Hj. Nisa, desa penelitian di Lombok 
Tengah, 8 Juli 2019) 

La Tansa, sebagai asosiasi yang bermitra dengan DESBUMI, Panca Karsa dan Migrant CARE, sering diundang 
untuk kegiatan jaringan lembaga yang memiliki perhatian pada isu pekerja migran di level lokal, regional, 
maupun nasional. Pada level lokal, Hj. Nisa terlibat dalam penentuan dana APBDes yang terkait dengan 
DESBUMI. Dia juga terlibat dalam kegiatan mendorong terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan 
TKI di Kabupaten Lombok Tengah. Sayangnya, ketika ia diberi kesempatan untuk mengikuti forum skala 
nasional, ia tidak bersedia karena anaknya masih kecil, dan ia digantikan oleh teman La Tansa lain. Selain itu, 
saat ini, Nisa juga aktif sebagai kader Posyandu dan Kampung Keluarga Berencana di desanya. 

Banyak keuntungan yang diperoleh Nisa, juga para perempuan lainnya, setelah mendirikan La Tansa. Melalui 
La Tansa, Nisa dan teman-temannya mendapatkan pemberdayaan ekonomi yang cukup kokoh. Sumber 
penghasilan ini bukan hanya membantu kebutuhan pribadi para perempuan, namun juga ikut menopang 
perekonomian banyak keluarga di desanya. Melalui pelatihan-pelatihan yang diikutinya, Nisa semakin paham 
tentang cara dan kiat bermigrasi dengan lebih aman. Dia, melalui La Tansa, akan membagikan pengetahuan 
ini kepada khalayak luas yang ingin bekerja sebagai pekerja migran, ataupun yang sedang di luar negeri. 
Pengalaman dan kepemimpinan Nisa di dalam La Tansa juga sangat berguna bagi dirinya dalam forum-forum 
pengambilan keputusan, baik di tingkat desa, maupun tingkat yang lebih tinggi.  

Jika sebelumnya keaktifannya hanya diketahui oleh tetangga sekitar, saat ini perangkat desa 
memperhitungkan saran dan masukan-masukan darinya. Nisa, bersama-sama dengan ibu-ibu La Tansa, telah 
mengajukan permohonan kepada Kepala Desa untuk menyediakan ruang pamer produk-produk mereka di 
Balai Desa untuk kepentingan promosi. Dia juga berharap pemerintah selalu mendukung aktivitas 
kelompoknya agar perempuan-perempuan di desanya lebih bersemangat dan mendapatkan kemapanan 
ekonomi.  

  




