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Gita 
Ketua DESBUMI  

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat1 
 

Gita (27 tahun), Ketua Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di sebuah desa di Lombok Tengah, adalah sarjana 
muda yang lebih memilih mengabdi dan mengamalkan ilmu dan pengalaman yang ia dapatkan selama 
berkuliah, ketimbang mencari kerja di kota-kota besar. Dengan bekal pengetahuan yang ia gali selama kuliah, 
Gita bergerak secara pasti untuk memberdayakan masyarakat desanya. Setelah menghabiskan masa kanak-
kanaknya di desa di Lombok Tengah ini, dia melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah dengan beasiswa 
prestasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selama empat tahun, dia berkuliah di Jurusan Kimia, 
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.  

Setelah lulus kuliah pada tahun 2011, Gita kembali ke desa dan terlibat dalam Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri (PNPM) pada tahun 2013. Kesempatan untuk bekerja dalam program 
PNPM muncul tidak hanya karena ia adalah salah satu perempuan desa yang berpendidikan, melainkan juga 
karena ia memiliki modal sosial yang kuat. Dia adalah perempuan dari kalangan bangsawan lokal, dan 
merupakan keponakan dari Kepala Desa saat itu. Kebangsawanan di desa di Lombok Tengah ini menjadi modal 
besar bagi seseorang yang ingin terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik.  

Keterlibatan Gita dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan berlanjut ketika Perkumpulan Panca Karsa 
(PPK) Mataram memulai program perlindungan pekerja migran di desanya tahun 2014. Oleh karena 
keikutsertaan dalam program PNPM, Gita diajak oleh staf lapangan PPK untuk melakukan pendataan mobilitas 
penduduk desa.  

“Setelah adanya pendataan itu, terus kita disuruh entry [masuk], barulah ditetapkan jadi kader, baru 
diadakan kegiatan-kegiatan, setelah terorganisir baru kita mulai mengumpulkan masyarakat.” (Gita, 
desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019) 

Gita adalah orang pertama yang melakukan survey migrasi penduduk dengan salah satu staf desa. Kegiatan ini 
membutuhkan ketangguhan dan kesabaran. Gita harus mendatangi keluarga pekerja migran satu per satu 
untuk menanyakan mengenai keberangkatan, negara tujuan, dan durasi kontrak mereka. Ketiadaan data 
tentang siapa pernah menjadi pekerja migran menuntut kreativitas Gita untuk bertanya kepada responden 
mengenai siapa lagi yang bisa didata di sekitar rumah responden.  

Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, Gita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar warga 
bersedia untuk berbagi data pribadi. Dalam hal ini, modal sosial yang dimiliki Gita sangat berguna.  

“Beda juga sih, kalau di PNPM kan tidak [seperti] ini, sudah ada kader yang membantu jadi tidak kita 
yang sendiri yang ngajak, misalnya kita mau pelatihan untuk ibu-ibu hamil, tinggal kasih undangannya 
di kader masing-masing dusun, sudah, kita tinggal nunggu di kantor desa, kalau di DESBUMI ini kan 
benar-benar kita door-to-door.” (Gita, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019) 

 
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.  
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Data migrasi penduduk hasil kerja Gita dan kawan-kawan inilah yang menjadi dasar bagi PPK untuk mendesak 
pemerintah desa membuat DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran). DESBUMI adalah program bentukan 
Migrant CARE untuk mendorong terwujudnya perlindungan pekerja migran, terutama perempuan. Setelah 
DESBUMI terbentuk, program sosialisasi migrasi aman dan juga pelayanan pengurusan dokumen berjalan 
lancar. Hal ini dapat dijalankan karena kepemimpinan Gita yang berdedikasi tinggi untuk membagikan 
informasi dan mencari tahu tentang pengalaman migrasi.  

“Kita sosialisasi, dari masing-masing dusun, per dusun dulu kan dibuatkan jadwal misalkan yang 11 
dusun, awalnya dulu kan 11 dusun, itu kita bagi, misalnya hari ini dapat di dusun apa saja, nah kita 
rame-rame ke sana turun, nanti kita hubungi minta tolong sama Kadus, untuk kita juga ikut terus nanti 
dari Pak Kadus kan kita tanya siapa aja, selain dari hasil pendataan dulu kan kita bisa tau juga siapa 
yang sudah pernah pergi, kalau orang yang kita kenal berarti itu yang langsung kita kasi undangan 
sendiri, kekurangannya baru minta tolong Pak Kadus.” (Gita, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 
2019)  

Menjadi pemimpin DESBUMI juga menuntut Gita memiliki kemampuan komunikasi publik yang kuat dan 
mumpuni. Meskipun sudah terlatih untuk menjadi guru, bagi Gita berbicara di depan orang dewasa 
membutuhkan keterampilan tersendiri.  

“Tidak pernah diajarkan sebelumnya, jadi sebelum mau tampil itu kita persiapkan dulu kira-kira apa 
yang harus [disampaikan] ini, kadang dilatih juga. Ndak papa sudah sambil dibaca … Dibaca dulu 
katanya kalau belum hapal, jadi pelan-pelan kita belajar komunikasi.” (Gita, desa penelitian di Lombok 
Tengah, 10 Juli 2019) 

Selain kemampuan berkomunikasi, Gita memperkaya pengetahuannya melalui program-program DESBUMI 
yang ia ikuti, seperti pelatihan gender dan paralegal. Ia menjadi lebih akrab dengan pengetahuan tentang cara 
mendokumentasikan kasus pelanggaran hak kerja, kekerasan, dan calo pekerja migran yang harus diawasi 
DESBUMI. Sebagai Ketua DESBUMI, Gita sering menemui perempuan yang mengalami kesulitan ketika bekerja 
di luar negeri, terutama yang mengalami pelanggaran hak kerja. Kesempatan ini sangat penting bagi Gita 
untuk mempraktikkan keterampilan sosial dan cara pendampingan korban. Keterlibatannya di DESBUMI juga 
memungkinkan Gita berinteraksi dengan perempuan-perempuan dari daerah lain, baik level regional maupun 
nasional. Kesempatan untuk bertemu dengan perempuan dari pulau lain, dia manfaatkan untuk menimba 
ilmu, sekaligus berbagi pengalaman kerjanya di desa.  

Selama kepemimpinan Gita, DESBUMI mengalami kemajuan pesat. Migrasi penduduk tercatat dengan rapi, 
pengurusan dokumen transparan, dan orang tidak lagi sembunyi-sembunyi ketika berangkat menjadi pekerja 
migran. Sebagai puncaknya pada tahun 2015, setelah lobi dan pendampingan dari Migrant CARE dan PPK, 
pemerintah desa mengeluarkan Perdes tentang Perlindungan TKI Luar Negeri desa ini. Perdes ini mewajibkan 
setiap warga desa yang akan bekerja di luar negeri untuk melapor ke kantor desa dan memberikan dokumen 
secara lengkap; paspor dan visa harus disiapkan secara tertib. Dengan Perdes tersebut, pekerjaan Gita dan 
kader DESBUMI lain dalam pendataan dan pengawasan pekerja migran telah disahkan dan diintegrasikan 
dalam pemerintahan desa.  

Perubahan yang paling Gita rasakan setelah terlibat dalam kegiatan DESBUMI adalah kepekaan melihat 
persoalan sosial yang ada di sekitarnya. Sebelum menjadi ketua, Gita tidak begitu sadar bahwa ada persoalan 
pekerja migran di desanya termasuk persoalan calo, gaji, dan kasus kekerasan terhadap pekerja migran 
perempuan. DESBUMI memberinya peluang untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus mengasah 
kepeduliannya untuk membantu masyarakat. Pelatihan dan pengalaman yang didapatkan Gita bersama 
DESBUMI membuat dia mampu menjadi tempat curhat dan sumber informasi mengenai migrasi yang aman. 
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“Yang pertama lebih mengetahui informasi tentang buruh migran, dari yang awalnya dulu sama sekali 
tidak tahu, bagaimana proses keberangkatan, kami tidak pernah sama sekali untuk berfikir tentang ini 
ya masalah sosial, jarang ini kan dulu, di kampus juga kan tidak ikut di kegiatan kemahasiswaan, karena 
kita terikat dengan waktu jadi harus bener-bener ini, gitu. Terus yang kedua lebih mengenal masyarakat 
sendiri. Jadi kan kita lebih tau ‘oh ternyata desa itu begini’ yang dulu kan kita hanya taunya ya sekitar 
komplek sekitar saja, jadi kan setelah itu kan jadi tau.” (Gita, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 
2019) 

Pada tahun 2016, Gita memutuskan untuk menikah dengan laki-laki pilihan keluarganya. Meskipun begitu, 
pernikahan tersebut tidak menyurutkan keaktifan Gita dalam mengutamakan kegiatan DESBUMI, karena 
suaminya memang mendukung. Pada saat hamil pun dia tetap bisa menjalankan semua tugasnya dengan baik. 
Perubahan besar terjadi pada tahun 2017 ketika Gita mengambil keputusan untuk mendaftar program Guru 
Garis Depan dan diterima untuk menjadi guru di Sumba Barat Daya.2 Dengan membawa anaknya, dia 
mengajar dan juga melatih pengolahan pangan untuk warga sekitar. Pengalaman pelatihan dan 
pengorganisasian, terutama keterampilan advokasi dan komunikasi, Gita terapkan di desa yang sangat jauh 
dari rumahnya.  

“Karena belum mengenal lingkungannya di sana, sudah terbayangkan, terus dikasi tau lagi kalau 
awalnya kan teman- teman ada yang berangkat duluan, yang dari Lombok, kita yang dari Lombok ini 
ada 13 orang, saya karena habis melahirkan jadi berangkat terakhir … Dulu kan sama suami sama 
mertua ikut nganter, sampe suami juga melepaskan pekerjaan di sini.” (Gita, desa penelitian di Lombok 
Tengah, 10 Juli 2019) 

Saat ini secara simbolis dia masih menjabat sebagai Ketua DESBUMI, namun untuk aktivitas sehari-hari sudah 
diserahkan. Meskipun tidak lagi mengurus kegiatan secara langsung, Gita berharap bahwa DESBUMI tetap bisa 
menjalankan program pendampingan, pendidikan dan pengawasan. Perubahan kepemimpinan di tingkat desa 
menjadi tantangan bagi kader DESBUMI. Namun, ia yakin bahwa kader-kader sudah berpengalaman 
menghadapi birokrat yang macam-macam terhadap kelompok DESBUMI dan akan mengadvokasi secara terus-
menerus untuk peraturan, kebijakan, dan kesadaran mengenai migrasi yang aman. Selama berkecimpung di 
DESBUMI, sejak awal hingga akhir, Gita telah memperoleh rasa kepedulian yang luar biasa terhadap sesama. 
Ilmu dan keterampilan yang ia serap sejak kuliah dan di DESBUMI merupakan modal utama untuk menghapus 
segala permasalahan pekerja migran asal desanya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus perampasan hak 
terhadap mereka.  

 
2 Guru Garis Depan adalah sebuah inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk 
meratakan kualitas pendidikan di daerah terpencil.  




