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ABSTRAK 


Kisah sedih mengenai Tenega Kerja Indonesia di luar negan sering 
muncu!\ dan kemudian menjadi urusan pemerintah. Berbagai bentuk 
penganiayaan, pemerkosaan dan pelecehan-pe!ecehan seksual sejenisnya 
yang menimpa para TKW di luaf negri dan juga kekerasan fisik, menta!, 
pemerasan yang menimpa para TKI laki-Ieki di luar negeft Bahkan di 
Malaysia, TKI resmi pun tiba-Ilba bisa menjedi TKI ilege; Benyek perlakuan 
majikan dan agensi tenaga ke~a yang tidak berpelikemanusisan terhadap 
TKI tersebut KDndiS! di atas semakin diperparah dengan adanya penutupan 
dan pembatasan pengiriman pekerja melalui programwprogram formal dapat 
memancmg berkembangnya berbagai bentuk pengiflman lidak resmi, baik 
melaui jalur calo ten8ga kerja maupun jalur·jalur informal lain. 

Meskipun demikian, T enaga KeQa Indonesia (TKI) bdak pernah jere 
dengan kejadian yang menimpa ternan-ternan emu bahkan dlfinya sendiri. 
Kelerpaksaan lun!ulan hidup mambust marek. pantang menyerah dan 
selalu berharap mendapati<an sesuatu yang leblh balk dan nasibnya menjadi 
taruMn di luar negri. Tidak sed.kit cara yang digunakan untuk menekan 
jumlah tenaga kerja yang datang secara ilegat Cara para TKI illegal untuk 
menghadapi tantangan selama bekeQa inilah yang menarik untuk ditelitl, 
termasuk juga jenis periakuan yang selama ini meresahkan. 

Jika disusun dalam bentuk pertanyaan,permasalahan penelitian inj 
adalah sabagai berikut Penama, Faktor apa yang mempengaruhi para TKI 
memilih untuk bekerja dl luar negri. Kedua. Baga.mana proses yang dialami 
oleh para TKI mulai dari perekrutan sampai dengan kembali ke Tanah Air. 
Ketiga, Saiak kapan para TKI mengelahui bahwa statusnya adalah IlegaL 
Keempat, Bagaimana mekanisme sUNival TKI selama meniadi TKI ilegal di 
luar negen. 

Untuk menjawab permasalahan penilitian in! penulis menggunakan 
metode kualitatff dengan tipe peneli"an desknptif Dimana penentuan lokas! 
penelitian dilenlukan sacar. purposive dengan pertimbangan lersedianya 
data atau informasi dllokasr penelitian. Teknik pengumpulan data diiakukan 
dengan cara depth Interview dangan manggunakan pedoman wawancara, 
serta didukung dengan data sekunder lainoya. Kemudian 8 informan yang 
dipil!h dengan metode purposive sampling berdasarkan pert,mbangan 
tertentu, Selanjutnya hasil temuan data akan diseleksi dan dianalisa secara 
kualilatif dengan beberapa panakuan sebagai benkul : pertama, pamelaan 
dengan mencari persamaan dan perbedaan informasL Kedua, 
menghubungkan hasil pemetaan dengan referensi dan tlnjauan teoritik yang 
relevan dalam mengkaji permasalahan penelitian. Dalam membantu 
menganalisis temuan data, penelitian ini menggunakan teori migrasi dar! 
Everret S.Lee den leon pola adaplasi dan RKMerton. 

Berciasarkan temuan lapangan, maka penelitian ini menghasilkan 
Kes,mpulan : Kepergian Para TKI lIegal ke luar negeri di sebaoken oleh 
barbagai laklor, baik yang muncul dan daerah asal maupun dali daerah 
tujuan. Beberapa faktor tersebut antara lain, pertama, penghasilan yang 
fendah di daarah esal, sulllnya mendapatkan pakeljaan, bahasa yang 
mudah. pengahasilan yang baser di daerah lU)uan dan faktor lain sepertl 
Jauh-dekal daerah lujuan bekalja, siluasi sosio-poillik 
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