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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Bekerja lintas batas negara merupakan fenomena global sekaligus sebagai 

konsekuensi dari globalisasi itu sendiri. Bekerja atau menjadi pekerja migran di 

luar negeri kini menjadi sebuah pilihan banyak orang, termasuk warga indonesia. 

Bukan hanya warga negara berkembang saja bekerja di luar negeri tetapi warga 

dari negara maju juga melakukannya. Perbedaannya barangkali terletak pada 

bidang pekerjaan yang dimasuki. Warga dari Negara berkembang cenderung lebih 

banyak menjadi pekerja dalam bidang pekerjaan kasar yang lebih mengandalkan 

otot, sementara warga dari negara maju umumnya menjadi pekerja dalam bidang 

yang mengandalkan otak. 

Menurut catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI), pengiriman/pemberangkatan TKI ke luar negeri 

Pada tahun 2011 terdapat 38.000 orang, tahun 2012 terdapat 24.000 orang, tahun 

2013 terdapat 13.000 orang, dan 2014 sampai dengan 31 Oktober terdapat 3.018 

orang. Jika mengacu pada data Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), saat ini di 

luar negeri terdapat 4,8 juta WNI/TKI. 1 

Besarnya penempatan TKI di luar negeri berdampak pada timbul masalah- 

masalah yang baru. Masalah-masalah tersebut sering sulit dihadapi oleh TKI 

1(http//www.bnp2tki.go.id/, diakses 17 Nopember 2014).
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maupun pemerintah.Berdasarkan laporan Konsorsium Pembela Buruh Migran 

Indonesia menyebutkan bahwa terdapat masalah yang sangat kompleks saat 

penempatan TKI ke negara penempatan.Masalah tersebut dialami oleh TKI yang 

berdokumen (legal) maupun TKI yang tidak berdokumen (Ilegal). Masalah TKI 

sebagian besar dialami saat rekrutmen, di penampungan, sampai di negera tujuan, 

hingga pulang ke rumah daerah asal.2 

Berbagai persoalan perlindungan tersebut memerlukan sebuah sikap yang 

lebih serius dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

TKI yang berada di luar negeri dan mendesak negara tujuan untuk memberikan 

jaminan atas keberadaan mereka. Paradigma mengenai TKI sebagai pahlawan 

devisa, merupakan paradigma yang seakan-akan TKI adalah komoditas dagang, 

layaknya barang dagangan yang menguntungkan, padahal mereka adalah 

manusia, dan melekat juga hak-hak dasarnya yang harus dilindungi negara. 

Pemerintah yang mengatasnamakan BNP2TKI berupaya mencegah, memecahkan 

persoalan yang dimulai dari perekrutan sampai dengan purnatugas. Namun hal 

yang cukup berpengaruh terhadap munculnya persoalan TKI adalah karena 

rendahnya kualitas kerja TKI, pengetahuan yang dimiliki dan informasi yang 

diperoleh tenaga kerja terkait dengan persyaratan administrasi dan 

pekerjaan.Rendahnya perlindungan Pemerintah terhadap TKI juga menambah 

rumitnya persoalan mereka.Terutama perlindungan terhadap TKI di Negara 

                                                 
2
Rachmad Syafa’at, dkk. Menggagas Kebijakan Pro TKI. Penerbit: Pusat Pengembangan Hukum dan 

Gender Fakultas Universitas Brawijaya. 2002. Malang, hlm 4 
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tujuan.Pemerintah sesungguhnya sudah berupaya mencegah munculnya pekerja 

migran bermasalah, beberapa upaya yang telah dilakukan adalah membuat 

perjanjian dengan pemerintah setempat dalam bentuk Momerandum of 

Understanding (MoU). Terakhir Presiden RI bahkan membentuk lembaga khusus, 

yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Selain itu, 

Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di luar negeri (KBRI dan 

KJRI) sudah berupaya memperbaiki pelayanan, dengan menganut paradigma 

“melayani rakyat” dan belakangan membentuk satuan tugas khusus yang disebut 

Citizen Services. Sementara itu, peran Departemen Sosial sampai sejauh ini baru 

sebatas membantu pemulangan pekerja migran bermasalah dari pelabuhan 

embarkasi di daerah perbatasan ke daerah asal, dan menyelenggarakan terapi bagi 

korban tindak kekerasan di Trauma Center di dalam negeri.  

Sesuai tugas pokok dan fungsinya pada satu sisi, dan sumber serta bentuk 

permasalahan pekerja migran pada sisi lain, kiranya Departemen Sosial memiliki 

kewajiban untuk memberi kontribusi lebih optimal.Kewajiban tersebut dipandang 

demikian mendesak karena selain menyangkut hak azasi warga negara atas 

kesejahteraan sosial, juga menyangkut citra dan martabat bangsa Indonesia di 

dunia internasional. Departemen Sosial melalui unit-unit yang ada dapat 

mengoptimalkan peran, baik dalam bentuk tindakan preventif, tindakan 

rehabilitatif maupun pengembangan. Tindakan preventif merupakan upaya-upaya 

yang ditujukan kepada TKI di daerah asal yang dapat dilakukan melalui: 1) 

penyuluhan sosial di daerah asal; 2) pendampingan sosial sepanjang proses 
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perekrutan, penyiapan, sampai penempatan. Tindakan rehabilitatif dapat 

dilakukan dengan: 1) mengintensifkan pelayanan bagi TKI yang telah menjadi 

korban (TKI-bermasalah) di penampungan sementara di atau trauma center; 2) 

bantuan pemulangan dari pelabuhan embarkasi di daerah perbatasan ke daerah 

asal. Kegiatan pengembangan dapat dilakukan terhadap keluarganya di daerah 

asal melalui program pemberdayaan keluarga atau pemberdayaan fakir miskin. 

Melihat fenomena mengenai TKI, peran pemerintah dalam menangani 

permasalahan TKI dinilai masih belum maksimal. Peran pemerintah sangat 

dibutuhkan sejak awal, di mana dimulai sejak proses rekrutmen. Karena dari awal 

proses inilah kemudian para calon TKI akan diberikan bekal dan persiapan untuk 

bekerja di luar negeri. Di Jawa Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Pelayanan 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) 

Surabaya.UPT P3TKI Surabaya ini memiliki tugas melaksanakan seleksi, 

penempatan, pemberangkatan, dan pemu-langan tenaga kerja ke luar negeri. 

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI), pengiriman/pemberangkatan TKI ke luar negeri, 

Propinsi Jawa Timur menempati urutan kedua sebagai Propinsi yang memiliki 

tenaga kerja bekerja diluar negeri sampai dengan Oktober 2014 yaitu sebanyak 

66.016 tenaga kerja dengan rincian yang bekerja pada sektor formal sebanyak 

28.534 orang dan sector informal sebanyak 37.482 orang dengan total 66.016 

orang. Jumlah penempatan TKI tersebut merata hampir diseluruh Kabupaten dan 

Kota di propinsi Jawa Timur. 
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Berbagai permasalahan muncul adanya TKI illegal, Pemerintah Propinsi 

Jawa Timur melalui Unit Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (P3TKI) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) 

dan Instansi terkait, terus berupaya mencegah maraknya TKI ilegal dengan 

mencari terobosan baru agar para TKI illegal bisa membangun kampung 

halamannya. Berdasarkan kasus yang terjadi pada tahun 2014, Dari 20 orang TKI 

yang terancam hukuman mati itu, sebanyak 12 orang TKI berada di Malaysia, 

sedangkan 8 orang sisanya di Arab Saudi. Sebanyak 8 orang TKI yang terancam 

hukuman mati di Arab Saudi itu, satu diantaranya berasal dari Kabupaten 

Bangkalan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman 

para TKI tentang budaya dan tradisi masyarakat yang menjadi tujuan bekerja, 

juga karena para TKI itu berangkat ke luar negeri melalui jalur ilegal .3 

Berbagai program telah dilaksnaakan oleh pemerintah untuk mencegah 

maraknya TKI ilegal, baik melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Unit Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) bersama Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertran). Salah satu program yang dijalankan oleh Pemerintah 

Daerah Sumenep dalam mencegah maraknya TKI illegal antara lain pemberian 

tunjangan intensif terhadap para TKI yang pulang dan siap membangun usaha di 

Sumenep, dengan besaran tunjangan antara Rp 1 hingga Rp 4 juta. Pemda 

Sumenep juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk 

                                                 
3 ANTARA) Sabtu, 29 Maret 2014 06:52 WIB 
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juga Dinas sosial untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi mantan TKI 

ilegal yang bermasalah.4 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji optimalisasi 

program pencegahan pemberangkatan TKI illegal di Kabupaten Sumenep 

mengingat di Kabupaten Sumenep sendiri sampai dengan Oktober 2014 jumlah 

penempatan TKI di luar negeri mencapai 493 orang dengan bekerja pada sektor 

formalsebanyak 410 orang dan sektor  informal sebanyak 83 orang.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran Dinas Tenaga kerja dalam pencegahan Tenaga Kerja Ilegal 

Melalui Jasa Tekong Di Kabupaten Sumenep? 

2. Kendala apa saja yang dialami Dinas Tenaga kerja  dalam rangka pencegahan 

Tenaga Kerja Ilegal Melalui Jasa Tekong Di Kabupaten Sumenep? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut ; 

1. Mengetahui peran Dinas Tenaga kerja dalam pencegahan Tenaga Kerja Ilegal 

Melalui Jasa Tekong Di Kabupaten Sumenep. 

                                                 
4 RRI.co.id. Senin, 17 Nopember 2014   13:1:11 
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2. Mengetahui Kendala yang dialami Dinas tenaga kerja dalam rangka 

pencegahan Tenaga Kerja Ilegal Melalui Jasa Tekong Di Kabupaten 

Sumenep. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Bahan referensi dalam rangka 

pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan 

bidang kependudukan dan social. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep 

diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam membuat kebijakan yang 

terkait  pencegahan Tenaga Kerja Ilegal. 

 

E. Definisi Konseptual 

1. Peranan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Peran adalah seperangkat tikah laku yang diharapkan orang lain 

terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem dan dipengaruhi 

oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersipat stabil untuk 
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membentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada pada situasi sosial 

tertentu.5 

Peranan yaitu aspek dinamis kedudukan atau status, Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia 

telah melaksanakan suatu peranan. Jadi peranan menentukan apa yang harus 

diperbuat oleh seseorang sehubungan dengan posisinya dalam masyarakat.6 

Berdasarkan konsep pengertian di atas dapat penulis simpulkan 

pengertian peranan adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari suatu 

badan yang mana badan ini dapat menjadi komando utama pada suatu 

kegiatan yang ada di dalam atau di luar organisasi. Dan dalam penelitian ini, 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kebupaten Sumenep sebagai 

perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, berperan dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkenaan dengan 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dalam hal penelitian ini adalah 

berkenaan dengan Pencegahan TKI Ilegal.   

2. Peranan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Peran adalah seperangkat tikah laku yang diharapkan orang 

lainterhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem dan 

dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat 

stabil untuk membentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada pada 

                                                 
5
Kozier, Barbara, 1995, Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat, Penerbit Gunung Agung, Jakarta. 

1995. hal 21 
6
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1990 . hal  10 
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situasi sosial tertentu. Maka keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang sedang membangun khususnya 

masyarakat kabupaten Sumenep memegang peranan yang amat penting yang 

artinya efektifitas pelaksanaan pencegahan TKI Ilegal dilapangan tidak 

terlepas dari besarnya peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 

melakukan tugasnya tersebut 

3. Tenaga Kerja Ilegal 

Tenaga Kerja adalah setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan 

yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik didalam atau 

diluar suatu hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat.7 

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah 

setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar 

negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima 

upah.8 

Ilegal adalah sesuatu yang tidak legal, tidak sesuai menurut hukum 

dan tidak sah.Sebagai contoh orang itu masuk ke Indonesia secara illegal. 

Tenaga Kerja Indonesia Ilegal adalah Tenaga Kerja Indonesia yang masuk 

                                                 
7 Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 
8 Pasal 1 ayat 1Undang - Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 
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maupun keberangkatannya di suatu negara secara tidak sah, dapat 

dikelompokkan menjadi 9: 

a. Illegal stay : Orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah tetapi 

masa berlakunya habis, orang demikian disebut over stay. 

b. Illegal entry : Orang yang masuknya kesuatu negara secara tidak sah, 

yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dengan menggunakan 

dokumen atau surat perjalanan dan atau visa paslu atau dipalsukan. 

c. Illegal entry dan illegal stay : Orang yang baik masuknya maupun 

keradaannya secara tidak sah 

4. Pencegahan Tenaga Kerja Ilegal 

Pengertian pencegahan adalah pencegahan atau penolakan 

.Pencegahan juga dapat diartikan sebagai larangan yang bersifat sementara 

terhadap orang – orang tertentu untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan 

alasan tertentu.10 Berdasarkan pengertian tersebut pencegahan yang di maksud 

adalah usaha atau upaya yang di lakukan untuk mengantisipasi agar Tenaga 

Kerja Indonesia yang berstatus ilegal di harapkan tidak muncul di kemudian 

hari. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang 

variabel  yang dengan penjelasan tersebut diketahui unsur unsur atau indikator- 

                                                 
9 Juniartha, Hepi, Fungsi Imigrasi Untuk Mendukung Pelaksanaan Pengiriman Tenaga Kerja 

Indonesia, Akademi Imigrasi, Jakarta 2002, hlm 16 
10 Pasal 1 ayat 28 Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian 
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indikator dari variabel tersebut. Dengan demikian definisi operasional berfungsi 

untuk data yang dikumpulkan agar peneliti lebih fokus lebih mendalam. Adapun 

indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tenaga Kerja Ilegal merupakan warga Negara Indonesia baik laki-laki 

maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang 

tidak berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Peranan 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalan pencegahan TKI Ilegal yang 

meliputi : 

a) Peran sebagai regulator dalam arti sebagai lembaga perantara dalam 

pencegahan tenaga kerja ilegal dengan cara memberikan saran melalui staf 

yang berwenang, memberikan kebijakan melalui keputusan Bupati, 

melakukan mediasi dan melakukan pengawasan lapangan. 

b) Peran sebagai mediator dalam arti disnakertrans sebagai penengah berada 

di tengah-tengah antara pengusaha jasa TKI dan TKI dengan cara 

penyediaan pelayanan masyarakat, pemerintah menanggapi laporan yang 

masuk dan nantinya akan ditangani sesuai prosedur dan ketentuan yang 

ada. Membantu menyelesaikan masalah pencegahan tenaga kerja ilegal 

dan masalah normatif juga berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. 

c) Peran sebagai Fasilitator dalam arti sebagai lembaga yang menciptakan/ 

memfasilitasi dengan sarana dan prasarana bagi TKI dan pengusaha jasa 

TKI  
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian tentang Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalan 

pencegahan TKI Ilegal dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif  

kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 11. Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif mempelajari masalah 

dalam masyarakat, termasuk di dalamnya tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu, antara lain tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses- proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, 

meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

seluruh alat indra12. Teknik observasi merupakan teknik penelitian mulai 

                                                 
11  Nazir, Moh. 2003. Metodologi Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm.54 
12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, (Jakarta: Rineka Cipta, 
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penjajakan lapangan guna mengenal segala unsur lingkungan sosial, 

sedangkan yang dimaksud dengan penelitian keadaan lapangan adalah 

untuk menilai keadaan, situasi, latar dan konteksnya, lebih spesifik lagi 

observasi dikatakan sebagai penelitian dengan cara pengindraan yaitu 

mengamati. Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan 

untuk melakukan pengukuran. “Akan tetapi observasi atau pengamatan 

disini diartikan lebih sempit, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.” Jadi dalam penelitian ini observasi Teknik observasi yang 

dilakukan di sini yaitu: participatory observation. Hal ini dilakukan untuk 

mengamati kondisi fisik, aktivitas yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep Dalam Pencegahan Tenaga Kerja 

Ilegal. Observasi dilakukan pula pada saat terjadi interaksi antara Dinas 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep dengan Para 

Pengelola Jasa TKI maupun dengan TKI  

b. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-

data yang sudah ada.13 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, dokumen, dan peraturan-

                                                                                                                                           
2002), hlm: 133 
13 Ibid hlm: 128 
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peraturan. Maupun segala informasi yang berhubungan dengan Dinas 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalan pencegahan TKI Ilegal. Teknik 

yang digunakan untuk menghimpun berbagai informasi dari bahan-bahan 

dokumentasi berupa dokumen kebijakan yang terkait dengan proses dan 

prosedur penempatan TKI, Pengawasan TKI, Pembinaan TKI (surat-surat 

keputusan, peraturan-peraturan daerah dan lain-lain), foto-foto atau 

dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional 

atau pelaksanaan Pencegahan Tenaga Kerja Ilegal.  

c. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan sebuah 

dialog yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada informan atau pihak 

yang berkompeten dalam suatu permasalahan14.“Wawancara (interview) 

dilakukan melalui tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. 

Wawancara dilakukan apabila keterangan atau pendapat dengan jalan lain 

sudah tidak dapat diperoleh atau jalan dianggap terlalu sulit diperoleh.” 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara face to 

face dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data maupun 

penjelasan dengan tujuan agar data yang diperoleh valid dan objektif.  

Wawancara dalam penelitian ini meliputi : 

1. Gambaran calon TKI di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep. 

                                                 
14 Ibid. hlm: 130 
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2. Penyebab calon TKI di Kabupaten Sumenep mendaftar di luar 

prosedur yang berlaku. 

3. Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep  

agar calon TKI di Kabupaten Sumenep mendaftar sesuai prosedur 

yang berlaku. 

4. Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep 

dalam penyelesaian TKI  Ilegal? 

5. Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep 

dalam memfasilitasi dengan sarana dan prasarana bagi TKI dan 

pengusaha jasa TKI. 

6. Upaya perlindungan yang diberikan Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Kabupaten Sumenep kepada TKI.  

7. Hubungan kerjasama yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Kabupaten Sumenep dengan PJTKI resmi yang ada di 

Kabupaten Sumenep. 

8. Kendala yang dialami Dinas Tenaga kerja  dalam rangka pencegahan 

Tenaga Kerja Ilegal Melalui Jasa Tekong Di Kabupaten Sumenep. 

3. Subyek penelitian 

Peneliti penetapkan para informan yang diharapkan bisa memberikan 

informasi seluas-luasnya terutama yang beruhubungan dengan Dinas Tenaga 

Kerja Dan Transmigrasi dalan pencegahan TKI Ilegal  

1. 5 orang TKI illegal  
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2. Pemilik Jasa TKI  

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep 

4. Lokasi Penelitian  

Dilakukannya oleh peniliti serangkaian penelitian berupa observasi, 

dokumentasi, dan wawancara agar mendapatkan informasi dengan mudah 

oleh karena itu yang menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep 

5. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yaitu menggambarkan realitas yang sedang terjadi. Peneliti 

mengumpulkan datanya dengan cara mengangsur atau menabung informasi, 

mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terahir memberi 

interpretasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Model 

Interaktif, dengan tiga prosedur 15  yaitu  

a. Reduksi data 

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses penyederhanaan data 

dengan cara memilah milah , mengelompokkan, mengarahkan memilih 

data-data pokok yang penting dan tidak penting, dari berbagai sumber dan 

berbagai metode pengumpulan data guna menentukan tema dan polanya 

serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

                                                 
15 Miles, Matthew. B, dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas 

Indonesia Press. hlm. 15-20 
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memudahkan menarik kesimpulan dan diverifikasi sesuai fokus penelitian  

yaitu Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Pencegahan 

Tenaga Kerja Ilegal di Kabupaten Sumenep dituangkan dalam uraian 

laporan yang lengkap dan terinci.  

Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan 

kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang 

terpenting kemudian dicari tema atau polanya ( melalui proses 

penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan ). Reduksi data dilakukan 

terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini 

setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan 

disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta 

untuk menarik kesimpulan sementara 

b. Penyajian Data 

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-

penyajian, peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data 

penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Data-data 

tentang Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Pencegahan 

Tenaga Kerja Ilegal di Kabupaten Sumenep kemudian dipilah-pilah dan 
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disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan 

katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan 

yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh 

pada waktu data direduksi. Penyajian data dilakukan dengan 

menggunakan tabel yang berkaitan dengan Peran Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Dalam Pencegahan Tenaga Kerja Ilegal di Kabupaten 

Sumenep 

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi merupakan 

kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganaisis 

selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk mengembangkan “kesempatan intersubjektif”, dengan kata 

lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya (validitasnya). 

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori 

data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju 

kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi 

dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka 

diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. Dengan kata lain, setiap 

kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verivikasi selama 
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penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Analisis data 

merupakan suatu kegiatan yang logis, data kualitatif berupa pandangan-

pandangan tertentu terhadap fenomena yang terjadi utamanya Peran Dinas 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Pencegahan Tenaga Kerja Ilegal 

di Kabupaten Sumenep. 

Verifikasi dalam penelitian dilakukan secara kontinyu sepanjang 

penelitian oleh peneliti yang dimaksudkan untuk menganalisis dan 

mencari makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari tema, 

pola hubungan, permasalahan yang muncul, hipotesa dan disimpulkan 

secara tentatif, sehingga terbentuk proposisi tertentu yang bisa mendukung 

teori ataupun penyempurnaan teori. Prosedur analisis dilakukan dengan 3 

(tiga) fase yang disebut sebagai “Model Interaktif”, seperti digambarkan 

berikut ini: 

 Gambar 1.1 

Analisis Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Miles dan Huberman ( 1992:15-20). 
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