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BAB VI 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Bentuk remitensi PMI Desa Kebunagung meliputi remitensi sosial dan 

remitensi ekonomi. Remitensi sosial berupa keterampilan dan ide, 

sedangkan remitensi ekonomi berupa uang dan barang. Remitensi 

sosial dimanfaatkan untuk memberi nasehat kepada keluarga di daerah 

asal, seperti nasehat pentingnya pendidikan, etos kerja dan 

pengelolaan keuangan. Remitensi ekonomi dimanfaatkan untuk 

digunakan untuk  memenuhi kebutuhan hidup seperti merenovasi atau 

membangun rumah, membeli kendaraan bermotor, dan biaya 

pendidikan anak. Selain itu, remitensi ekonomi juga digunakan untuk 

mengembangkan usaha di daerah asal. 

2. Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdampak pada 

perkembangan kondisi ekonomi masyarakat Desa Kebonagung 

Adapun dampak positif dari remitansi ekonomi yang dikirim ke 

keluarga daerah asal antara lain bahwa dari segi ekonomi keberadaan 

remitan sangatlah penting karena mampu meningkatkan ekonomi 

keluarga dan juga untuk kemajuan bagi masyarakat penerimanya, 



133 

 

 

remitan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga 

PMI Desa Kebonagung, sementara untuk dampak negatifnya masih 

banyak keluarga yang menggunakan kiriman remintansi untuk 

kegiatan yang bersifat konsumtif. Sehingga dalam hal ini adanya 

remitansi TKI mampu memberikan dampak kepada perkembangan 

kondisi ekonomi masyarakat Desa Kebonagung.  

3. Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga berdampak pada 

perkembangan kondisi sosial masyarakat Desa Kebonagung. Adapun 

dampak negatifnya antara lain munculnya rasa ketergantungan 

terhadap penghasilan utamanya sebagai PMI, berubahnya gaya hidup 

yang berlawanan, bergesernya budaya yang dibawa PMI ke daerah 

asal, berkurangnya tingkat keharmonisan keluarga PMI, lalu untuk 

dampak positifnya yaitu dapat meningkatnya solidaritas antar PMI dan 

keluarga untuk sama-sama menyebarluaskan ilmu dan pengalamannya 

di daerah asal. Dampak-dampak tersebut merupakan dampak adanya 

remitansi TKI yang memberikan dampak terhadap perkembangan 

kondisi sosial masyarakat Desa Kebonagung. 

4. Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan pengaruh 

yang besar terhadap kondisi perekonomian dan sosial masyarakat desa 

Kebonagung. Dari segi ekonomi masyarakat Desa Kebonagung 

menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya lalu dari segi sosial menjadi 

seorang pekerja migran dapat meningkatkan status sosial 
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dimasyarakat. Beberapa dari remitansi sosial sebenarnya dapat menjadi 

bagian dari prestise, namun pengaruhnya lebih kecil jika dibandingkan 

dengan prestise dalam bentuk ekonomi. 

B. Saran 

1. Bagi Lembaga 

a. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.  

Diharapkan bisa mendampingi serta membina secara serius dan 

maksimal mengenai dampak pemanfaatan remitansi Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan sosial 

masyarakat Desa Kebonagung pada khususnya, tetapi juga pada 

Kabupaten Blitar pada umumnya. Tujuannya agar, alokasi pemanfaatan 

remitensi terutama remitensi ekonomi dapat lebih terarah dan 

berkelanjutan.  Selain itu, pemerintah juga harus menyikapi remitensi 

sosial yang diperoleh PMI. Pemerintah dapat memberikan program 

khusus bagi PMI yang telah kembali ke daerah asal agar remitensi sosial 

terutama keterampilan dapat dimanfaatkan dan menjadi peluang kerja 

mereka setelah tidak lagi menjadi  bekerja di luar negeri 

b. Bagi Pemerintah Desa Kebonagung. 

Diharapkan untuk terus melakukan pendampingan terhadap PMI 

dan Keluarga PMI agar mampu bersama-sama menjalin kerjasama dalam 
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mengembangan usaha, skill dan pengetahuan yang didapat dari proses 

remitansi PMI melalui Program Desmigratif secara maksimal.  

c. Bagi Keluarga PMI dan Masyarakat Desa Kebonagung 

Diharapkan mampu menjalin jaringan yang khusus dan solid yang 

turut serta membangun perekonomian keluarga maupun masyarakat Desa 

Kebonagung secara maksimal dan PMI atau keluarga seharusnya 

memprioritaskan pemanfaatan remitensi untuk mengalokasikan 

remitensinya pada kegiatan di sektor produktif. Tujuannya untuk 

membangun usaha sehingga dana remitan dapat berputar dan memberi 

keuntungan atau profit bagi keluarga 

2. Bagi Akademik  

Diharapkan bisa menambah pembendaharaan perpustakaan di Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, sehingga bisa menambah 

pengetahuan dan informasi bagi adik tingkat untuk melakukan penelitian 

yang sama. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan studi kasus yang 

lebih luas, sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah 

penulis teliti mengenai Dampak Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

Terhadap Perkembangan Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa 

Kebonagung


