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ABSTRAK 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada zaman sekarang ini sangat sulit sekali untuk 

mencari lapangan pekerjaan, khususnya di sektor formal. Hal ini menyebabkan 

tingginya angka pengangguran di tanah air. Faktor pemicu tingginya angka 

pengangguran disebabkan rendahnya pendidikan seseorang, dan tidak terlepas 

dari rendahnya taraf ekonomi seseorang. Untuk itu, banyak masyarakat yang 

memilih bekerja di sektor informal seperti menjadi TKI di Malaysia.  

Malaysia adalah salah satu negara yang banyak menggunakan jasa TKI sebagai 

pekerja di sektor informal. Selain itu, negara Malaysia merupakan negara tetangga 

dan telah lama mengadakan kontrak kerjasama dengan Indonesia dibidang 

ketenagakerjaan. Salah satu faktor seseorang menjadi TKI di Malaysia karena 

menginginkan perolehan gaji yang besar dan dibayar dengan mata uang Ringgit.  

Pada kenyataannya, banyak TKI yang memang berhasil selama bekerja. Tetapi 

ternyata banyak juga para TKI yang tidak beruntung selama bekerja. Berdasarkan 

data yang diperoleh, bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan TKI 

ditangkap dan dideportasi ke tanah air karena penggunaan dokumen kerja tidak 

resmi seperti penggunaan paspor pelancong. Selain itu, ada juga dari para TKI 

yang menggunakan jalur ilegal melalui jasa sindikat dan calo ilegal untuk dapat 

bekerja di Malaysia.  



Sindikat dan calo ilegal sangat berperan penting karena banyak para calon TKI 

yang menggunakan jasanya untuk bekerja di Malaysia. Hal ini berimbas kepada 

peraturan pemerintah yang telah ditetapkan mengenai ketenagakerjaan tidak 

berfungsi dengan semestinya.  

Kata kunci : TKI-B dan Deportasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

It is undeniable that in this day and age is very difficult to find jobs, especially 

in the formal sector. This led to high unemployment in the country. Factors 

triggering high unemployment due to lower one's education, and not in spite of the 

low level of economic man. For that, a lot of people who choose to work in the 

informal sector as a migrant worker in Malaysia. 

Malaysia is one of the many countries that use the services of workers as 

workers in the informal sector. In addition, Malaysia is a neighboring country and 

have long entered into cooperation agreement with Indonesia in the field of 

employment. One of the factors a person is a migrant worker in Malaysia for want 

of acquiring a big salary and paid to the Euro currency. 

In fact, many workers who did successfully during the work. But it turns out 

many of the workers who are not lucky during the work. Based on the data 

obtained, that one of the main factors that cause workers arrested and deported to 

their homeland because of the use of unofficial employment documents such as 

travelers use passports. In addition, there is also of the workers who use illegal 

channels through services to illegal syndicates and brokers can work in Malaysia. 

Syndicates and illegal brokers play an important role because many prospective 

workers who use their services to work in Malaysia. This affected the government 

regulations that have been set on employment is not functioning properly. 

Keywords: TKI-B and Deportation 



Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah  

Di Transito Tanjungpinang  

 

A. Latar Belakang 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada zaman sekarang ini sangat sulit sekali untuk 

mencari lapangan pekerjaan, khususnya pekerjaan di sektor formal. Hal ini 

berimbas kepada tingginya angka pengangguran di tanah air terlebih lagi kepada 

usia produktif untuk bekerja. Selain itu, dengan tingginya angka pengangguran 

maka akan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita yang berada dibawah level 

rata-rata. Salah satu faktor pemicu tingginya angka pengangguran adalah 

rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Rendahnya pendidikan seseorang tidak 

terlepas dari materi yaitu rendahnya taraf ekonomi seseorang.  

Pada kenyataan sekarang ini, banyak masyarakat yang tidak dapat 

menyambung pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi. Saat ini, 

lapangan pekerjaan khususnya di sektor formal merekrut calon pegawai dan 

karyawan yang memiliki ijazah pendidikan tinggi untuk dapat bekerja. Selain itu, 

seseorang juga harus memiliki bakat dan skill khusus untuk dapat menjadi nilai 

tambahan bagi dirinya. Tidak heran jika banyak sekali terdapat masyarakat yang 

menganggur karena tidak dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan.  

Untuk itu, banyak dari masyarakat yang tidak memiliki ijazah pendidikan 

tinggi memilih untuk mencari pekerjaan di sektor informal. Kenyataan yang 

terjadi bahwa saat ini juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan di sektor informal 

karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan para pencari 



kerja. Untuk itu, banyak dari masyarakat yang memilih untuk bekerja menjadi 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri khususnya Malaysia.  

Hingga saat ini, Malaysia adalah salah satu negara yang banyak menggunakan 

jasa TKI sebagai pekerja untuk bekerja di sektor informal. Malaysia memiliki 

daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat yang akan bekerja menjadi TKI. 

disatu sisi, Negara Malaysia masih banyak memerlukan jasa TKI untuk bekerja. 

Disisi lain, negara Malaysia merupakan negara tetangga yang dekat dengan 

Indonesia, sehingga menyebabkan banyak sekali masyarakat yang bekerja 

menjadi TKI.  

Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang ingin bekerja 

di Malaysia adalah karena ingin mendapatkan perolehan gaji yang lebih besar. 

Kurangnya lapangan pekerjaan ditanah air juga menjadikan banyak masyarakat 

yang mencari pekerjaan hingga ke luar negeri khususnya Malaysia. Sulitnya 

mendapatkan pekerjaan tentu menjadikan seseorang rela bekerja apapun agar 

dapat memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga.  

Hingga saat ini, tidak sedikit dari para TKI yang bekerja di luar negeri 

khususnya Malaysia telah sukses bekerja dan membawa hasil gaji yang diperoleh 

selama bekerja. Bahkan sebagian dari mereka masih bertekad untuk dapat kembali 

bekerja di Malaysia. Antusias orang-orang disekitar lingkungan seseorang yang 

telah berhasil selama menjadi TKI ke Malaysia terbilang tinggi karena ingin 

berhasil seperti para pendahulunya menjadi TKI. Pada kenyataannya, tidak semua 



TKI yang sukses bekerja diluar negeri dan tidak mendapatkan hasil yang 

diharapkan. Banyak juga dari para TKI yang menjadi bermasalah ketika bekerja.  

Beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi bermasalah adalah 

penggunaan paspor pelancong (turis) untuk bekerja, penggunaan dokumen-

dokumen kerja tidak sesuai dengan standar prosedur, dokumen permit yang telah 

habis masa aktifnya tetapi seseorang tetap bekerja, bahkan tidak sedikit dari TKI 

yang tidak memiliki paspor. TKI yang tidak memiliki paspor ini rata-rata 

menempuh jalur tidak resmi untuk bekerja melelui jasa agen atau calo ilegal dan 

masuk ke Malaysia dengan cara ilegal.  

Biasanya para calo ilegal ini mencari dan menawarkan khususnya orang-orang 

didaerah terpencil untuk menjadi TKI ke Malaysia dengan diimingi perolehan gaji 

besar tanpa harus menggunakan dokumen bekerja legal, dan seseorang diminta 

sejumlah uang agar proses bekerjanya lebih cepat. Banyak dari mereka yang 

tertangkap aparat keamanan setempat saat dilakasnakan operasi razia identitas dan 

dokumen kerja baik itu di tempat umum maupun ditempat bekerja. Para TKI yang 

ditangkap kemudian dibawa ke tahan keimigrasian setempat. Selama ditahanan, 

Para TKI yang ditangkap menunggu jadwal dipulangkan ke tanah air melalui 

pelabuhan sri bintan pura Tanjungpinang. 

Berikut ini adalah beberapa rincian data-data pelaksanaan pemulangan TKI-B 

dari Malaysia ke Tanjungpinang (Indonesia) melalui pelabuhan Pasir Gudang ke 

pelabuhan Sri Bintan Pura pada tahun 2007-2011 :   

 



(sumber : Data Surveilens Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang tahun 2007-2011) 

 

Tabel 1 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang dipulangkan Dari Malaysia 

Ke Transito Tanjungpinang Tahun 2007 

BULAN 
TKI-B 

2007 2008 2009 2010 2011 

JANUARI 2.198 3.071 3.132 2.234 1.354 

FEBRUARI 1.539 1.297 2.852 1.288 1.427 

MARET 3.350 2.893 3.181 1.518 1.863 

APRIL 3.057 3.684 3.017 1.565 2.000 

MEI 3.714 2.656 3.086 1.892 1.383 

JUNI 3.351 3.468 2.039 2.049 1.889 

JULI 2.322 2.687 2.409 1.903 1.989 

AGUSTUS 3.520 3.411 3.168 2.090 1.049 

SEPTEMBER 2.906 2.697 2.633 1.536 1.321 

OKTOBER 3.289 3.280 3.122 1.972 695 

NOVEMBER 3.155 3.470 1.574 1.418 125 

DESEMBER 2.594 2.500 1.916 1.833 290 

TOTAL 34.995 35.114 32.129 21.298 15.385 

 

Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang tingkat pemulangan para 

tenaga kerja Indonesia bermasalah (TKI-B) yang di deportasi dari Malaysia sangat 

tinggi. Dalam seminggu, jadwal pemulangan TKI-B tersebut bisa mencapai 3-4 

hari. Misalnya, dalam pemulangan TKI-B minggu ini di jadwalkan mulai dari hari 

selasa-sabtu. Kepulangan para TKI-B yang dideportasi dari Malaysia ke 

Tanjungpinang ini melibatkan  5 (lima) satuan tugas (satgas) diantaranya Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan kota 

Tanjungpinang, Kepolisian Kawasan Pelabuhan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Tanjungpinang melalui pintu masuk  pelabuhan Internasional sri bintan 

pura. Selanjutnya para TKI-B di tampung di transito yang berada di jalan. D.I 

Panjaitan Km.8 Tanjungpinang. 



Dengan melihat latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apa yang menjadi penyebab TKI di deportasi dari Malaysia? 

2. Bagaimana peran pemerintah kota Tanjungpinang dalam menangani 

TKI-B yang dideportasi dari Malaysia? 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penyebab TKI di deportasi dari Malaysia. 

2. Untuk mengetahui peran pemerintah kota Tanjungpinang dalam 

menangani TKI-B yang dideportasi dari Malaysia. 

Didalam konsep operasional, adapun indikator-indikator yang mendasari 

seseorang yang ingin bekerja ke luar negeri khususnya Malaysia yang 

dioperasionalkan pada penelitian ini yaitu: 

1. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

a. Migrasi: merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat 

lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan 

tujuan untuk menetap. Sedangkan untuk para turis atau pendatang untuk 

jangga waktu pendek tidak disebut imigran.  

b. Tenaga Kerja Indonesia (TKI): merupakan seseorang yang bekerja  di 

luar negeri di sektor informal melalui jalur ketenegakerjaan resmi. 

 



2. Ganjaran yang diterima oleh TKI 

a. Proposisi sukses: dimana seseorang ingin sekali bekerja menjadi TKI di 

luar negeri dengan mendapat gaji yang tinggi. 

b. Proposisi rangsangan atau stimulus: dimana seorang TKI-B yang 

dideportasi ke tanah air tidak merasa takut, dan akan berusaha untuk 

kembali bekerja keluar negeri karena penadapatan gaji lebih tinggi. 

c. Proposisi nilai: dimana seseorang akan mencari berbagai macam cara 

dan peluang untuk menjadi TKI di luar negeri. 

d. Proposisi kejenuhan: seseorang yang telah dideportasi dari luar negeri 

sebagai TKI-B, jika tidak mendapatkan pekerjaan didaerah asalnya 

maka ada kemungkinan untuknya kembali bekerja menjadi TKI di luar 

negeri. 

3. Fungsionalisasi sistem ketenagakerjaan: dimana peneliti akan 

mengetahui sistem manakah yang berfungsi dengan baik atau tidak 

berfungsi dalam konteks ketenagakerjaan Indonesia.  

a. Hukum yang mengatur tentang TKI: Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan TKI di luar 

negeri.  

Imigrasi: keimigrasian Republik Indonesia telah diatur dalam undang-

undang republik Indonesia nomor 6 (enam) tahun 2011. Dalam hal ini, 

staf Imigrasi yang berwenang berhak mengeluarkan dokumen 

keimigrasian berupa paspor kepada warga negara Indonesia untuk 

melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama janggka waktu 



tertentu. Paspor dibedakan menjadi dua, yakni paspor pelancong (turis), 

dan paspor untuk bekerja di luar negeri. 

b. Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI): memiliki peran 

penting terhadap TKI. Selain mencari dan merekrut calon TKI, PJTKI 

juga harus membekali dan mempersiapkan segala sesuatu dengan 

matang hingga calon TKI siap diberangkatkan ke luar negeri. 

c. Sindikat atau calo ilegal: selain PJTKI resmi, ternyata masih banyak 

agen-agen penyaluran TKI secara ilegal yang melakukan aksi tanpa 

turut campur tangan pemerintah. Mereka telah bekerja sama dalam 

melancarkan aksinya. 

d. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker): instansi pemerintahan yang berada di 

suatu wilayah yang bertugas mengkoordinasi penempatan dan 

keberangkatan TKI ke luar negeri, serta mengkoordianasi deportasi TKI 

dari Malaysia.  

Penelitian pada prinsipnya adalah untuk menjawab permasalahan yang ditemui 

dilapangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan suatu metode 

yang terukur secara sistematis dan ilmiah. 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif 

kualitatif yaitu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau 

berbagai fenomena realitas sosial yang ada didalam sebuah masyarakat yang 



menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan 

sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi dan fenomena tertentu 

(Bungin 2007:68). Dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk uraian, 

penjabaran, dan analisa mendalam tentang suatu keadaan yang nyata terjadi, yaitu 

pemantauan secara langsung di lokasi transito Tanjungpinang, mengamati kondisi 

TKI-B yang ada, dan menggali informasi terkait deportasi TKI-B kepada satgas 

terkait.  

b. Lokasi Penelitian  

 penelitian ini akan dilakukan di transito Tanjungpinang, sebagaimana 

dijelaskan bahwa Tanjungpinang sebagai daerah transit bagi TKI-B yang  

dideportasi dari Malaysia untung ditampung sementara di transito, kemudian 

dipulangkan kedaerah asal masing-masing melalui pengawasan satuan tugas 

(satgas) terkait. 

c. Populasi dan Sampel 

Sesuai dengan jenis penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa 

penelitian deskriptif kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel, tetapi 

yang digunakan dengan pendekatan secara intensif kepada responden yang akan 

dijadikan sebagai informan dalam penelitian (Sugiyono 2006).   

Dalam penelitian ini, informan merupakan subjek yang menjadi sumber 

peneliti dalam mendapatkan informasi sebagai data yang diperlukan sesuai  



dengan permasalahan dan kebutuhan peneliti. Bilamana dalam proses 

pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti 

tidak perlu untuk mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi 

dianggap sudah selesai (Bungin, 2010:53).  

Adapun key informan (informan kunci) dalam penelitian ini adalah ketua 

koordinator satgas pemulangan TKI-B tanjungpinang. Dalam penelitian ini, 

informan berjumlah 30 orang. Penentuan informan dilakukan secara purposive 

yaitu informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan yang 

dipilih sebagai sumber data dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang 

dianggap telah mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. 

d. Jenis dan Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini bersumber 

pada data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung diperoleh peneliti dari para TKI-B 

yang berada di transito Tanjungpinang sebagai informan dalam penelitian.   

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis dan 

berupa atau bersumber dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari 

beberapa instansi terkait yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota 

Tanjungpinang, Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Tanjungpinang. 



Sedangkan key informan adalah ketua koordinator satgas pemulangan 

TKI-B. 

e. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Pada usulan penelitian ini dalam memperoleh data, penulis menggunakan 

teknik dan alat pengumpul data antara lain :  

1. Observasi atau pengamatan 

Observasi adalah berusaha untuk memperoleh dan mengumpulkan data 

dengan melakukan pengamatan terhadap sesuatu kegiatan secara akurat,  

serta mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan 

antara aspek dalam fenomena tersebut. Observasi dilakukan dengan cara 

mendatangi lokasi penelitian. Pengamat sebagai pemeran serta dilakukan 

secara terbuka diketahui oleh umum, maka segala macam informasi dapat 

diperoleh dengan mudah, termasuk yang rahasia sekalipun (Moleong, 

2010:177). Pengamatan ini dilakukan langsung di dua tempat yaitu pada 

saat kapal yang mengangkut para TKI-B yang berlabuh di Pelabuhan 

Internasional Sri Bintan Pura dan transito tanjungpinang melalui 

pengawasan satgas terkait. Transito merupakan sebuah lahan 

penampungan sementara Para TKI-B deportasi dari Malaysia yang 

dikelola oleh dinas tenaga kerja Kota Tanjungpinang.  



Setelah itu mereka dipulangkan ke daerah asal masing-masing dengan 

menggunakan kapal perusahaan milik PT.Pelni melalui pelabuhan Sri 

Bayintan Kijang.  

2. Wawancara  

Wawancara terfokus adalah percakapan yang dilakukan secara 

mendalam yang diarahkan pada masalah tertentu, dengan tujuan 

tertentu dan dengan bertanya secara langsung dari informan pertama 

hingga informan terakhir. Metode wawancara merupakan metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari  

seseorang yang disebut responden melalui melalui suatu percakapan 

yang sistematis (Silalahi,2010:312). Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara (interview guid). Wawancara 

langsung tertuju kepada para TKI-B yang berada di transito 

Tanjungpinang. 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian, 

dimana peneliti mengumpulkan berbagai macam data berupa gambar 

dan sejenisnya. Hal-hal yang perlu didokumentasikan dalam penelitian 

ini meliputi melihat secara langsung kondisi bangunan transito, kondisi 



para TKI-B yang berada di transito, seperti kegiatan sehari-hari yang 

dilakukan, kerukunan antar sesama, solidaritas, dll.  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Hal ini 

dilakukan agar dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain dan digunakan untuk melengkapi hasil 

wawancara. Analisa data juga dapat dilakukan dengan cara trianggulasi, dimana 

peneliti mengambil beberapa masukan dan informasi penting yang kemudian 

ditarik kesimpulan dari beberapa informasi tersebut. 

Ada beberapa hal dalam menganalisa data, menurut Ian Dey dalam (Moleong, 

2010:289) mengatakan bahwa inti analisis terletak pada tiga proses yang berkaitan 

yaitu mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikan dan melihat bagaimana 

konsep-konsep yang muncul satu dengan lainnya saling berkaitan, dan agar dapat 

dipaparkan secara jelas sehingga memperoleh sebuah pemahaman dan fakta yang 

jelas tentang masalah dalam penelitian.  

B. Tinjauan Pustaka 

Teori Pertukaran Sosial  

Teori pertukaran sosial berangkat dari asumsi do ut des, saya memberi supaya 

engkau memberi. Menurut mereka semua kontak diantara manusia bertolak dari 

skema memberi dan mendapatkan kembali dalam jumlah yang sama. “All 

contacts among men rest on the schema of giving and returning the equivelence” 

(Wallace dan Wolf, 1860:163) yang diambil dari buku teori Sosiologi Modern 



oleh Raho. Dengan asumsi seperti itu, para pendukung teori ini mengemukakan 

bahwa ada begitu banyak pertukaran atau tingkah laku yang dipertukarkan dalam 

kehidupan sosial. Dengan demikian pendukung teori ini berpendapat bahwa 

tingkah laku manusia didasarkan pertimbangan untung dan rugi atau costs and 

rewards.  

Skema pemikiran seperti ini sudah nampak dalam karya-karya beberapa ilmuan 

sosial  sebelumnya seperti George Simmel dan Brosnilaw Malinowski. Simmel 

misalnya mencurahkan perhatiannya pada motivasi yang mendorong seorang 

individu berkontak dengan orang lain. Menurut dia, motivasi yang mendorong 

seseorang berkontak dengan orang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dan tujuan-tujuan tertentu. Kontak itu terus berlanjut atau timbal balik 

karena kedua belah pihak mendapat kepuasan atau keuntungan dari pertukaran 

tingkah laku itu.  

Selanjutnya, Malinowski yang membuat penelitian diantara orang-orang 

Torbariand, Melanesia berkesimpulan bahwa pertukaran yang bersifat timbal 

balik khususnya dalam bentuk hadiah-hadiah merupakan basis atau dasar kohesi 

sosial diantara penduduk Torbariand. Menurutnya, pertukaran seperti itu 

meningkatkan kesatuan didalam masyarakat (Wallace and Wolf, 1980:165-166). 

Kendati konsep-konsep tentang pertukaran sosial sudah ada dalam karya-karya 

Simmel dan Malinowski, namun orang-orang yang mengembangkan teori ini 

didalam sosiologi kontemporer adalah George Homans dan Peter Blau.   



Dalam mengembangkan teori pertukaran, Homans mengemukakan beberapa 

proposisi untuk menjelaskan tingkah laku sosial yang paling dasar. Menurut dia, 

tingkah laku sosial yang paling dasar dapat dijelaskan dengan beberapa proposisi 

dari pertukaran sosial. Adapun proposisi-proposisi dari homans adalah sebagai 

berikut:   

 

a. Proposisi sukses 

Proposisi ini berbunyi: Semakin sering tindakan seseorang dihargai atau 

mendapat ganjaran maka semakin besar kemungkinan orang tersebut melakukan 

tindakan yang sama. Homans memberi contoh bahwa seseorang cenderung 

meminta nasehat pada seseorang kalau dimasa lampau ia memperoleh keuntungan 

atau kegunaan dari nasehat itu (mendapat ganjaran). Lebih lanjut, semakin sering 

seseorang mendapat keuntungan dari nasehat-nasehat yang diberikan maka 

semakin besar kemungkinan orang tersebut meminta nasehat yang sama pada 

orang itu kalau pada masa lampau nasehat itu sungguh berguna baginya.  

Tetapi Homans memberikan beberapa catatan yang berhubungan dengan 

proposisi ini. Pertama, perulangan tingkah laku karena mendapat ganjaran ini 

tidak bisa berlangsung tanpa batas. Jadi, mesti ada batas-batasnya. Kedua, 

semakin pendek jarak waktu antara tindakan dan ganjaran, semakin besar 

kemungkinan orang melakukan tindakan yang sama. Ketiga, ganjaran (reward) 

yang bersifat tak terduga akan memancing perulangan tindakan yang sama 

dibandingkan dengan ganjaran yang bersifat tetap dan teratur.  



b. Proposisi Rangsangan atau Stimulus 

Proposisi ini berbunyi: Apabila pada masa lampau ada satu stimulus atau 

sejumlah stimuli didalamnya tindakan seseorang mendapat ganjaran, maka 

semakin stimulus atau stimuli yang ada menyerupai stimulus pada masa lampau 

itu, semakin besar pula kemungkinan bahwa orang tersebut akan melakukan  

tindakan yang sama. Dalam hubungan dengan proposisi ini, Homans cenderung 

membuat generalisasi. Artinya keberhasilan pada salah satu tindakan mengantar 

orang tersebut kepada tindakan lainnya yang mirip.  

c. Proposisi Nilai  

 Proposisi ini berbunyi: Semakin tinggi nilai tindakan seseorang, maka semakin 

besar kemungkinan orang itu melakukan tindakan yang sama. Dalam proposisi 

ini, homans sebetulnya memperkenalkan konsep-konsep ganjaran dan hukuman 

(rewards and punishments). Ganjaran adalah hal yang diperoleh dari tingkah laku 

positif, sedangkan hukuman adalah hal yang diperoleh karena tingkah laku 

negatif. Dalam pengamatannya, Homans memperhatikan bahwa hukuman 

bukanlah merupakan cara yang efekif untuk mengubah tingkah laku seseorang. 

Hukuman bukanlah merupakan alat yang ampuh untuk memaksa seseorang 

melakukan sesuatu. Menurutnya adalah lebih baik kalau kita tidak memberikan 

hukuman apa-apa atas tingkah laku yang tidak diinginkan. Sebaliknya, orang akan 

terdorong untuk melakukan sesuatu jika ia mendapat ganjaran.  

d. Proposisi Kejenuhan  



Proposisi ini berbunyi: Semakin sering seseorang mendapatkan ganjaran pada 

waktu yang berdekatan, maka semakin kurang bernilai ganjaran itu untuk dia. 

Unsur waktu menjadi amat penting didalam proposisi ini. Ada hubungan dengan 

proposisi pertama tadi. Orang umumnya tidak akan lekas jenuh kalau ganjaran itu 

diperoleh sesudah waktu yang cukup lama.  

 

e. Proposisi Persetujuan dan Agresi  

Dalam bagian ini ada dua proposisi yang berbeda. Proposisi pertama berbunyi: 

Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran seperti yang diharapkannya 

atau mendapat hukuman yang tidak diharapkannya maka semakin besar 

kemungkinan bahwa dia menjadi marah dan melakukan tindakan yang agresif dan 

tindakan agresif itu menjadi bernilai baginya.  

Proposisi kedua lebih bersifat positif, apabila seseorang mendapat ganjaran 

yang diharapkannya khususnya ganjaran yang lebih besar daripada yang 

diharapkannya atau tidak mendapat hukuman yang diperhitungkannya maka ia 

akan menjadi senang, lebih besar kemungkinannya ia akan melakukan hal-hal 

yang positif dan hasil dari tingkah laku yang demikian adalah lebih bernilai 

baginya. (Raho:2007) 

Pertukaran sosial sosial juga dikemukakan oleh Peter M. Blau, dimana Blau 

berusaha mengembangkan sebuah teori pertukaran yang menggabungkan tingkah 

laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni 

antara kelompok, organisasi atau negara.  



Ia ingin memusatkan perhatiannya pada pemahaman struktur sosial yang lebih 

luas berdasarkan analisa proses-proses sosial yang terjadi pada relasi-relasi 

daiantara individu. Konsep Blau tentang pertukaran sosial terbatas kepada tingkah 

laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau 

dia berasumsi bahwa tidak bakal akan ada imbalan lagi. Imbalan yang 

dipertukarkan bisa bersifat instrinsik (seperti cinta, afeksi, dan penghargaan), 

dapat pula bersifat ekstrinsik (seperti uang atau barang-barang material lainnya).  

Apabila satu kelompok didalam asosiasi itu membutuhkan sesuatu dari 

kelompok lain tetapi tidak mungkin mengembalikannya dalam imbalan yang 

seimbang maka empat kemungkinan bisa terjadi. Pertama, orang dapat memaksa 

orang lain untuk menolongnya. Kedua, mereka mencari dari sumber yang lain 

bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketiga, mereka dapat bertahan dan 

hidup terus tanpa memperoleh apa yang mereka butuhkan itu. Keempat, dan yang 

paling penting bahwa mereka dapat takluk kepada orang-orang lain yang 

memberikan bantuan kepada mereka.  

 

Teori Struktural Fungsional  

Teori ini dapat digunakan sebagai landasan penelitian ini karena didalam teori 

ini dapat mengatur bagaimana sebuah fungsi yang mengatur tentang tenaga kerja 

ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fungsionalisme struktural 

adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang 

masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling 



berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada 

hubungan dengan bagian yang lain.  

Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan 

ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian 

lain. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa semua elemen atau unsur kehidupan 

masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara 

keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. (Raho:2007)  

Masyarakat terdiri dari dari berbagai elemen atau institusi. Elemen-elemen itu 

antara lain adalah ekonomi, politik, hukum, agama, pendidikan, keluarga, 

kebudayaan, adat istiadat, dan lain-lain. menurut pandangan teori ini, masyarakat 

luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen atau institusi menjalankan 

fungsinya dengan baik. Kemacetan pada salah satu institusi akan menyebabkan 

kemacetan pada institusi-institusi lain pada gilirannya akan menciptakan 

kemacetan pada masyarakat secara keseluruhan.  

Secara ekstrim teori ini mengatakan bahwa segala sesuatu didalam masyarakat 

ada fungsinya, termasuk hal-hal seperti kemiskinan, peperangan, atau kematian. 

Tetapi persoalannya ia berfungsi untuk siapa? Kemiskinan misalnya, pasti 

berfungsi untuk orang kaya sebagai diuraikan oleh Herbert Ganz (1972:275-289) 

tetapi tentu tidak berfungsi untuk orang yang miskin. Karena itu sebagai ilmuan 

sosial kita harus selalu dengan kritis bertanya entah sesuatu itu fungsional untuk 

siapa dan disfungsional untuk siapa.  



Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi 

kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem (Rocher, 1975:40). 

Dengan menggunakan definisi itu, Parsons percaya bahwa ada empat persyaratan 

mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat 

persyaratan itu disebut AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaptation (A), Goal 

Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L).  

- Adaptasi (adaptation): supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan 

dengan dirinya.  

- Pencapaian tujuan (goal attainment): sebuah sistem harus mampu 

menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah 

dirumuskan itu. 

- Integrasi (integration): masyarakat harus mengatur hubungan di antar 

komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. 

- Latensi (latency) atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada: setiap 

masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki dan membaharui baik 

motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan 

dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.  

Keempat persyaratan fungsional itu mempunyai hubungan erat dengan 

keempat sistem tindakan sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut nanti. 

Sistem organisme biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi 

adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan 

sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian 



tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumber daya untuk 

mencapai tujua-tujuan itu.  

Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasidengan mengontrol 

komponen-komponen pembentuk masyarakat itu. Akhirnya sistem kebudayaan 

berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur yang 

ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka 

dalam berbuat sesuatu.  

c. Hasil Penelitian 

1. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

a. Migrasi  

Migrasi diartikan perpindahan seseorang dari suatu wilayah ke luar negeri 

untuk bekerja mengadu nasibnya. Untuk beberapa waktu ia bekerja disana dan 

akan kembali lagi ke daerah asalnya di Indonesia. Dalam kasus ini, yang 

melakukan migrasi keluar negeri adalah WNI yang menjadi TKI khususnya ke 

Malaysia. Sebagaimana yang bisa kita ketahui bahwa arus tenaga kerja Indonesia 

yang ingin bekerja ke luar negeri sudah berlangsung sejak lama.  

Kegiatan imigrasi tersebut kebanyakan berasal dari pedesaan menuju kota-

kota besar ke negara orang lain. Tentu saja jika para TKI ingin bertahan lama 

bekerja di Malaysia maka mereka harus mengikuti prosedur-prosedur dokumen 

yang sah dan resmi. Setiap TKI yang bekerja di luar negeri termasuk Malaysia 



wajib memiliki dokumen kerja resmi seperti paspor, visa kerja, dan data-data diri 

resmi bersumber dari identitas individu. 

b. Tenaga Kerja Indonesia  

TKI merupakan seseorang baik itu laki-laki atau perempuan dimana mereka 

bekerja sebagai pekerja informal seperti dibidang pembantu rumah tangga, 

penjaga toko atau restoran, buruh bangunan, dan buruh perkebunan. TKI yang 

dibahas didalam penelitian ini seluruhnya bekerja di Malaysia. Para TKI 

umumnya berasal dari wilayah terpencil dan disekitar pedesaan.  

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang menganggur karena belum 

mendapatkan pekerjaan. Masyarakat yang berpendidikan rendah ini memutuskan 

untuk mencari pekerjaan di sektor informal. Banyak dari mereka memilih bekerja 

menjadi TKI khususnya di Malaysia. Dengan bekerja sebagai TKI, mereka tidak 

harus memiliki ijazah pendidikan tinggi. Mereka hanya akan mengandalkan 

kekuatan fisik dan stamina tubuh prima. 

Berikut ini penuturan responden yang berasal dari Madiun, yaitu:  

“waduh kalo dikampungku susah mau cari kerja mas. Apalagi kalo macam 

aku ni yang tak tamat SD. Kalo kerjaan dikampungku paling cuma bertani dan 

berkebun aja, tapi kerja dikebun orang la mas, aku mana ada sawah ato kebun. 

Mana kebun ma sawah yang punya tuh sikit, yang kerja buanyak. Mau cari 5 ribu 

aja susah mintaampun mas. Uang segitu manala cukup untuk keluarga. Buat bli 

rokok aja gak dapat. Mau cari kerja di kota ya gak mungkinla mas. Wong aku iki 

wong buodoh kok. Makanya aku kerja di Malaysia mas”. 



Dari penuturan kedua responden diatas jelas bahwa jumlah lapangan pekerjaan 

khususnya di wilayah terpencil sangat sedikit sekali. Ditambah lagi dengan 

banyaknya orang yang juga mencari kerja mengakibatkan sulitnya mendapatkan 

pekerjaan. Selain itu, pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap mata 

pencaharian seseorang. Hukum rimba terjadi persaingan mencari kerja, dimana 

yang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki kenalan disuatu lapangan 

pekerjaan menjadikan seseorang memperoleh pekerjaan. 

2. Ganjaran yang diterima oleh TKI 

a. Proposisi sukses  

Proposisi ini berbunyi bahwa semakin sering tindakan seseorang dihargai atau 

mendapat ganjaran maka semakin besar kemungkinan orang tersebut melakukan 

tindakan yang sama. Homans memberi contoh bahwa seseorang cenderung 

meminta nasehat pada seseorang kalau dimasa lampau ia memperoleh keuntungan 

atau kegunaan dari nasehat itu (mendapat ganjaran). Pada proposisi ini 

mengandung makna bahwa seseorang yang bekerja sebagai TKI di Malaysia tidak 

luput dari keberhasilan seseorang seperti kerabat atau teman yang telah 

memperoleh hasil yang diinginkannya serta memuaskan selama bekerja di 

Malaysia. Untuk itu, seseorang juga akan berusaha agar memiliki nasib yang sama 

seperti seseorang yang telah berhasil sebelumnya. Mereka akan mengikuti jejak 

para kerabat menjadi TKI yang berhasil bekerja di Malaysia. 

 

 



b. Proposisi rangsangan  

Proposisi ini berbunyi bahwa apabila masa lampau ada satu stimulus atau 

sejumlah stimuli didalamnya tindakan seseorang mendapt ganjaran, maka 

semakin stimulus atau stimuli yang ada menyerupai stimulus pada masa lampau 

itu, semakin besar pula kemungkinan bahwa orang tersebut akan melakukan 

tindakan yang sama. Pada proposisi ini mengandung makna dimana seseorang 

akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan 

keluarganya. Hal ini dilakukan dengan mencari pekerjaan sesuai dengan 

pendidikan dan kemampuan seseorang. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi 

TKI di Malaysia, karena hanya mengandalkan kekuatan fisik dan daya tahan 

tubuh. 

c. Proposisi nilai 

Proposisi ini berbunyi bahwa semakin tinggi nilai tindakan seseorang, maka 

semakin besar besar kemungkinan orang itu melakukan tindakan yang sama. 

Dalam proposisi ini sebenarnya Homans memperkenalkan konsep-konsep 

ganjaran dan hukuman (reward and punishment). Proposisi ini mengandung 

makna bahwa seseorang akan mencari pekerjaan yang menjanjikan akan 

perolehan gaji dan bonusnya. Perolehan gaji yang besar sangat berperan penting 

terhadap individu didalam melakukan suatu pekerjaan. Seseorang akan terus 

berupaya agar mendapatkan pekerjaan yang memiliki perolehan gaji tersebut. Gaji 

yang besar banyak terdapat pada pekerjaan di sektor formal.  



Hanya saja, untuk dapat bekerja di sektor formal maka seseorang harus 

berpendidikan tinggi dan memiliki bakat dan kemampuan tertentu. Bagi orang 

yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh perkantoran 

dan perusahaan, maka dapat mencari pekerjaan di sektor informal seperti 

pembantu rumah tangga, penjaga toko atau restoran, buruh kasar, dan buruh 

pabrik dan perkebunan. Hanya saja, persaingan ketat menjadikan mereka harus 

bersaik dengan pesaing lainnya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang 

memilih bekerja sebagai TKI di Malaysia. Hal ini dipengaruhi karena perolehan 

gaji yang lebih besar. 

d. Proposisi kejenuhan 

Proposisi ini berbunyi bahwa semakin sering seseorang mendapatkan ganjaran 

pada waktu yang berdekatan, maka semakin kurang bernilai ganjaran itu untuk 

dia. Proposisi ini bermakna bahwa jika seorang TKI yang ditangkap dan 

dideportasi ke tanah air merasa tertekan jiwa dan batinnya karena mereka belum 

siap untuk dipulangkan. Perasaan kecewa  

dan amarah yang besar menyelimuti fikiran mereka saat ditangkap. Bahkan ada 

beberapa TKI yang tidak ingin kembai lagi bekerja di Malaysia. 

3. Fungsionalisasi Sistem Ketenagakerjaan 

a. Hukum yang mengatur TKI 

Pemerintah telah menetapkan rancangan Undang-Undang yang mengatur 

tentang perlindungan TKI diluar negeri, yaitu Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 3 (Tiga). Sejalan dengan semakin meningkatnya animo TKI 



yang ingin bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang bekerja di luar 

negeri, meningkat dan beragam pulapermasalahan yang dihadapi oleh TKI. 

Bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan 

sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. TKI di luar negeri sering dijadikan 

objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban 

kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, 

dan perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.   

b. Imigrasi : keimigrasian Republik Indonesia telah diatur dalam undang-

undang republik Indonesia nomor 6 (enam) tahun 2011.  

Dalam hal ini, staf Imigrasi yang berwenang berhak mengeluarkan dokumen 

keimigrasian berupa paspor kepada warga negara Indonesia untuk melakukan 

perjalanan antar negara yang berlaku selama janggka waktu tertentu. Paspor 

dibedakan menjadi dua, yakni paspor pelancong (turis), dan paspor untuk bekerja 

di luar negeri. didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011, terdapat pasal 

24 yang teriri dari 4 ayat tentang dokumen perjalanan Republik Indonesia, yaitu: 

- Dokumen perjalanan Republik Indonesia terdiri atas paspor dan surat 

perjalanan laksana paspor. 

- Paspor terdiri atas paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. 

- Surat perjalanan laksana paspor terdiri atas surat perjalanan paspor 

untuk warga Negara Indonesia, orang asing, dan surat perjalanan lintas 

batas atau pas lintas batas. 



- Dokumen perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 merupakan dokumen negara.  

c. Perusahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) 

Umumnya PJTKI resmi akan dengan mudah diakses keberadaannya, baik 

melalui media elektronik seperti internet, media massa, bahkan melalui kantor 

Disnaker setempat. PJTKI resmi juga mencantumkan alamat kantor dan surat ijin 

pendirian PJTKI yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan. PJTKI resmi 

memiliki menejemen kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan tidak ada 

data yang dirahasiakan. Pencantuman kepemilikan perusahaan ini juga 

dipublikasikan, daftar kepengurusan perusahaan, dan tercantum pula alur-alur 

yang harus dilalui seseorang untuk menjadi TKI. PJTKI juga akan berkoordinasi 

dengan instansi terkait mengenai kelengkapan dokumen kerja resmi TKI sebelum 

diberangkatkan ke negara tujuan. Sebelum berangkat, para TKI diberi pelatihan 

seputar bekerja di luar negeri. 

d. Sindikat atau agen ilegal 

Dari data-data yang diperoleh melalui wawancara yang menjadi responden 

adalah TKI-B, bahwa sindikat atau calo ilegal sangat berperan penting didalam 

menyalurkan TKI. Tentunya para sindikat melewati jalur ilegal dalam 

menyalurkan TKI ke Malaysia. Kerjasama yang dilakukan antar sesama sindikat 

tanah air dengan sindikat Malaysia sangat terencana dengan rapi dan matang. 

Jaringan sindikat calo ilegal ini juga tersebar luas di beberapa penjuru nusantara. 



Tujuan utama sebuah jaringan ilegal ini adalah mencari keuntungan sebesar-

besarnya dari perekrutan TKI. Semakin banyak TKI yang menggunakan jasa 

mereka maka akan semakin banyak raup keuntungan besar yang akan diperoleh 

para sindikat ilegal. Para agen ilegal tidak memperdulikan hal terburuk yang akan 

menimpa TKI. para oknum agen ilegal juga akan melancarkan aksinya dan 

mengelabui masyarakat khususnya di wilayah terpencil untuk bekerja di Malaysia 

dengan prosedur yang mudah.  

Para oknum akan mencari sebanyak mungkin orang-orang yang dapat dibujuk 

dan diiming-imingi kesuksesan jika mengikuti prosedur yang ditetapkan agen 

ilegal tersebut. Tidak sedikit dari para TKI yang tertipu oleh bujukan dan tipu 

daya oknum agen ilegal yang mengiming-imingi akan sukses dan lancar bekerja 

jika meleweati agen ilegal tersebut. 

e. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnaker) 

Instansi pemerintah dalam hal ini Disnaker bertanggung jawab dalam 

memantau, mengakomodir, dan mengurus berbagai prosedur yang diperlukan 

untuk memberangkatkan dan menempatkan TKI di luar negeri. Untuk 

mewujudkan TKI yang sejahtera dan berkualitas tentu di dukung oleh keterlibatan 

Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pertama yang melakukan pendataan terhadap 

calon TKI yang mendaftarkan diri dan sebagai pemberi informasi sesuai dengan 

tugas masing-masing.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 14 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI diluar negeri 



disebutkan ada 3 fase untuk menjadi TKI yaitu dari proses pendaftaran, 

perekrutan dan seleksi. Menurut pasal 8 ayat 1 Nomor 14 Tahun 2010 

menyebutkan bahwa dalam proses pendaftaran pencari kerja yang berminat 

bekerja diluar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten/Kota dengan 

tidak dipungut biaya. 

berdasarkan pasal 10 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI 

di luar negeri menyatakan bahwa perekrutan calon TKI didahului dengan 

memberikan informasi. Tentu saja calon TKI ingin mendapatkan segala informasi 

mengenai keberangkatan, perekrutan, hingga sampainya para calon TKI untuk 

bekerja. Pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan 

bahwa calon TKI berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja sesuai 

dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Artinya, disnaker sangat berperan penting 

untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan ketenagakerjaan sebelum calon TKI 

bekerja di Luar negeri. 

 

D.  Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang membuat 

para TKI ditangkap dan dideportasi ke tanah air adalah karena penggunaan 

dokumen kerja tidak resmi. Salah satu contoh penggunaan dokumen kerja tidak 

resmi yaitu penggunaan paspor pelancong untuk bekerja. Bahkan banyak dari TKI 

yang tidak memiliki paspor. Fakta yang ditemukan bahwa banyak TKI yang 

bekerja ke Malaysia melalui jalur ilegal melalui agen penyaluran TKI ilegal. para 



oknum agen ilegal menjanjikan kepada seseorang akan aman selama bekerja dan 

tidak akan bermasalah.  

Salah satu alasan seseorang ingin bekerja sebagai TKI adalah karena melihat 

kesuksesan yang telah diraih oleh kerabat terdekat. Oleh karena itu, seseorang 

juga berkeinginan untuk meraih kesuksesan dalam bekerja. Selain itu, sulitnya 

mencari pekerjaan di tanah air mengakibatkan banyaknya masyarakat yang 

bekerja sebagai TKI. Tentu saja dengan perolehan gaji yang lebih besar 

menjadikan seseorang sangat antusias untuk menjadi TKI. Seseorang akan 

berusaha agar dapat bekerja di luar negeri khususnya Malaysia.  

Terbukti bahwa banyak TKI yang ditangkap karena tidak mengikuti prosedur 

yang ditetapkan pemerintah, serta melalui jalur ilegal. ada sebagian TKI yang  

telah merasa kapok untuk kembali bekerja di Malaysia karena telah 

dideportasi. Dengan banyaknya TKI yang ditangkap dan dideportasi menunjukkan 

bahwa masih lemahnya penerapan peraturan yang mengatur tentang 

ketenagakerjaan (dalam hal ini adalah Disnaker dan instansi terkait TKI).  

Terbukti bahwa hingga saat ini masih banyak TKI yang dideportasi menjadi 

TKI-B. Oleh karena itu, peraturan tentang ketenagakerjaan tidak berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang 

menyalahgunakan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sindikat agen 

penyaluran TKI ilegal sangat berperan penting karena banyak para TKI yang 

menggunakan jasanya untuk bekerja di Malaysia. Tentu saja keberadaan para agen 



ilegal ini dan bebrbagai kegiatan seputar pemberangkatan TKI tidak diketahui 

oleh oleh pihak pemerintah. 

Saran 

Untuk menindak lanjuti beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana 

yang telah dijelaskan dari hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran yang kiranya dapat bermanfaat yaitu: 

1. Seseorang sebaiknya lebih mengerti, memahami, dan mengikuti peraturan 

yang diatur pemerintah tentang prosedur pencalonan diri sebagai TKI, 

hingga keberangkatanbke negara tujuan.  

2.  Pemerintah terkhusus kepada instansi terkait ketenagakerjaan yakni 

Disnaker sebaiknya lebih selektif dan teliti dalam menseleksi masyarakat 

yang ingin bekerja sebagai TKI di luar negeri. 

3. Instansi terkait harus bekerja sama dengan baik dalam menangani prosedur 

yang harus dilakukan para calon TKI hingga pemberangkatan dan 

penempatan kerja TKI kepada majikan yang telah ditetapkan.  

4. Pemerintah diharapkan dapat menertibkan dan memberi sanksi yang akan 

diterima oleh para agen ilegal jika tetap membuka parktek agen ilegalnya.  

5. Sebaiknya pihak pemerintah berupaya untuk menambah jumlah lapangan 

pekerjaan yang memadai terutama di sektor informal. 

6. Sebaiknya seseorang belajar dari pengalaman para TKI-B sebelumnya 

agar tidak menjadi bermasalah dikemudian hari jika bekerja di luar negeri 

khususnya Malaysia. 



7. Sebaiknya diadakan pembangunan yang lebih baik lagi di semua wilayah, 

sehingga setiap orang akan berusaha untuk memenhui kebutuhannya 

cukup di daerah asal tanpa harus menjadi TKI di luar negeri khususnya 

Malaysia.  
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