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Semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang melakukan perpindahan ke luar 
negeri merupakan salah satu gejala yang menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia 
merasa hidup dalam kondisi ekonomi yang kekurangan. Bagi masyarakat pedesaan yang 

sebagian besar bergerak dibidang pertanian merupakan salah satu kesempatan untuk dapat 
memperbaharui taraf hidup mereka. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat nelayan yang juga 
hidup di daerah pesisir. 

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui: (1) factor yang menyebabkan migrasi 
tenaga kerja sektor perikanan menjadi tenaga kerja indnesia ke luar negeri. (2) dampak migrasi 

tenaga kerja sektor perikana menjadi TKI terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga nelayan.  
Penelitian ini merupakan penelitian survey yang menggambarkan apa adanya tentang variabel, 
gejala,atau keadaan suatu tempat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

studi kasus, data yang dikumpulkan berupa data primer angt diperoleh melalui wawancara dan 
observasi sedangkan data sekundernya diperleh dari instansi- instansi yang berhubungan dengan 

masalah penelitian ini, sampel dambil dengan cara acak dikelompokkan (cluster random 
sampling). Sampel dibagi dalam dua kelompok yaitu keluarga nelayan yang salah satu anggota 
keluarganya menjadi KI dan mantan TKI yang sudah kembali. Data yang dikumpulkan dianalisa 

dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.  
Penelitian ini dilakuikan di Desa Tajung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, 

NTB, pada tanggal 25 juni-28 jujuli 2006. 
Jumlah keseluruhan responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 50 orang terdiri dari 
22 orang keluarga TKI dan 28 orang mantan TKI. Sebagian besar dari respopnden berjenis 

kelamin laki- laki yaitu sebanyak 44 orang (88%), dan sisanya sebanyak 6 orang (12%) berjenis 
kelamin perempuan. Jenis pekerjaan keluarga responden sebanyak 26 orang (52%) 

bekerjasebagai anak buah kapal, 17 orang (34%) bekerja sebagai pedagang ikan, dan sisanya 
sebanyak 7 orang (14%)bekerja sebagai buruh pada usaha pengolahan ikan. Negara tujuan 
responden berkisar pada kawasan Asia tenggara dan Timur Tengah. 43 orang (86%) bekerja di 

negara Malaysia dan sisanya sebanyak 7 orang (14%) bekerja di Saudi Arabia. Faktor pendorong 
migrasi para TKI dari Desa Tanjung Luar antara lain sebanyak 31 orang (62%) memberi alasa n 

karena pendapatan yang rendah, 16 orang (32%) sulit mencari pekerjaan dan 3 orang (6%) 
karena konfli keluarga. 
Dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh keluarga TKI antara lain peningkatan pengetahuan 

dan pendidikan anggota keluarga TKI, peningkatan pendapatan keluarga, sertapeningkata status 
kepemiliikan barang berharga yang dimilioki oleh keluarga TKI.  

Kesimplan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan migrasi tenaga 
kera sektor perikana menjadi TKI ke luar negeri disebabkan beberapa faktor pendorong yang 
berasal dari daerah asalyaitu pendapatan yang renda, sempitnya lapagan pekerjaan, dan konflik 



keluarga yang terjadi pada keluarga nelayan. Seangkan faktor penarik yang berasal dari daerah 
negara tujuan yaitu gaji tinggi, dan peluang kerja di negara tujuan yang masih luas. Dari hasil 

menjadi TKI mampu meningkatkan status sosial mereka ditengah kehidupan masyarakat.  
Saran yang dsanjurkan antara lain mengembangkan dan membangun kawasan pesisir dengan 

mengalokasikan danapembangunan untuk membangun perusahaan-perusahaan yang mengelola 
hasil perikanan sehingga mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Memberi 
penyuluhan dan pelatihan kepada mantan TKI supaya memanfaatkan hasil kerjanya d lar negeri 

sebagai modal usaha di bidang perikanan.  

 


