
 

 

Profil  Informan 

 

 

No

. 

Nama Usia 

/tahun 

Nikah 

/Belum 

Negara 

Tempat 

Bekerja 

Lama 

Bekerja 

Faktor Pendorong 

jadi TKW 

1. Sulastri 56 Nikah Hongkong 20 

tahun 

Ingin punya rumah. 

pingin anak bisa 

sekolah. 

2. Bu Martin 43 Nikah Hongkong 12 

tahun 

Ekonomi 

3. Sulami 60 Nikah Arab 

Saudi 
2 tahun Desakan ekonomi 

sulitnya cari kerja 

di Ponorogo 

4. Mulati 29 Nikah Hongkong 11 

bulan 

Sulitnya cari kerja 

di Ponorogo 

5. Lilis Tika 

Rejeki 

38 Nikah Dubai dan 

Arab 
11 

tahun 

faktor ekonomi 

6. Hanifah 

Nidin 

(Miki 

Kuuga) 

26 Belum Jepang 3 tahun Coba-coba/sulitnya 

cari kerja di 

Ponorogo 

7. Hariyanti 39 Nikah Malaysia 14 

tahun 

Karena minimnya 

upah di Indonesia 

8. Siti 

Khotimah 

32 Nikah Hongkong 6 tahun Menyempitnya 

lapangan kerja dan 

upah yang rendah 

di dalam negeri 

9. Sri 

Rahayu 

24 Belum Hongkong 3 tahun Kurangnya 

lapangan pekerjaan 

untuk lulusan 

tingkat SMA 

10. Septiana 

Sari 

27 Belum Taiwan 3 tahun Meningkatkan 

ekonomi keluarga 

11. Merita 

Nur Laili 

35 Nikah Hongkong 6 tahun Belajar Mandiri. 

Faktor Ekonomi 
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PEDOMAN  WAWANCARA  

 

Nama Informan : ............................................................................................. 

Hari/Tanggal  : ............................................................................................. 

Jam   : ............................................................................................. 

Tempat Wawancara : ............................................................................................. 

Topik Wawancara : ............................................................................................. 

 

No. Materi wawancara 

1. Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

2. Berapa lama Anda menjadi TKW? 

3. Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

4. Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain? 

5. Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya 

upah tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, 

kesempatan kerja yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau 

tingkat pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang 

mendorong Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

6. Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

7. Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

8. Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang 

kelak juga akan menjadi TKW? Mengapa? 
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9. Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

10. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 01 

 

Nama Informan : Bu Sulastri  

Jabatan  : Purna TKW  

Hari/Tanggal  : Senin, 22 Januari 2018 

Jam   : 08.15 – 08.30 WIB 

Tempat Wawancara    : Rumah Bu Sulastri 

Topik Wawancara : Faktor penyebab jadi TKW  

Peneliti/ 

Informan 

Materi wawancara 

Peneliti Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

Informan Hongkong 

Peneliti Berapa lama Anda menjadi TKW? 

Informan 20 tahun 

Peneliti Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

Informan Pertama ingin punya rumah seperti teman-teman, lagian kerja di rumah 

pas-pasan buat ma’am. Kedua pingin anakku bisa sekolah.  

Peneliti Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain?  

Informan Dari diri sendiri 

Peneliti Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah 

tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan kerja 

yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau tingkat 

pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang mendorong 
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Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

Informan Upah kerja yang tinggi 

Peneliti Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

Informan Gaji tinggi, urusan makan udah ditanggung sama majikan 

Peneliti Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

Informan Masih ingin (tapi sama suami udah gak boleh) (tertawa) 

 

Peneliti Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang kelak 

juga akan menjadi TKW? Mengapa? 

Informan Mungkin ya, ada. Ada saudara yang udah lulus sekolah tapi gak bisa kerja 

di sini karena cari kerjaan sulit. 

Peneliti Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

Informan Harus menjaga pergaulan (dari pengaruh lesbian) dan pandai 

mengelola/mengatur uang (banyak yang habis gajian terus berfoya-foya) 

(Nadanya khawatir) 

Peneliti Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 

Informan KJRI (Hongkong) beberapa bulan sekali diadakan kursus (menjahit, masak) 
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TRANSKRIP WAWANCARA 02 

 

Nama Informan : Bu Martin  

Jabatan  : Purna TKW  

Hari/Tanggal  : Senin, 22 Januari 2018 

Jam   : 08.45 – 09.05 WIB 

Tempat Wawancara    : Rumah Bu Martin 

Topik Wawancara : Faktor penyebab jadi TKW 

Peneliti/ 

Informan 

Materi wawancara 

Peneliti Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

Informan Hongkong 

Peneliti Berapa lama Anda menjadi TKW? 

Informan 12 tahun 

Peneliti Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

Informan Ekonomi (tertawa)  

Peneliti Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain?  

Informan Dari diri sendiri  

Peneliti Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah 

tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan kerja 

yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau tingkat 

pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang mendorong 
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Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

Informan Susah cari kerja. Kalaupun ada gajinya tak seberapa. Jadi, ya, lebih baik ke 

sana tho! (tertawa) 

Peneliti Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

Informan Karena ekonomi dan ingin menyekolahkan anak. Sekarang anak sudah 

kerja dan saya pulang. 

Peneliti Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

Informan Nggak! (tertawa). 

Peneliti Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang kelak 

juga akan menjadi TKW? Mengapa? 

Informan Nggak ada. Di sini semua sudah lari kok! Maksudnya di sini udah ke sana 

semua jadi udah gak ada lagi. Lihat aja di ini udah gak ada lagi orang-orang 

(tertawa). 

Peneliti Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

Informan Saran gak ada. 

Peneliti Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 

Informan Sebaiknya di sini banyak lapangan pekerjaan gitu. Jadi kita gak susah lari 

ke luar negeri. Ya kayak purnawirawan. Pengen kerja di negaranya dewe, 

mas. Gak usah adoh-adoh.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 03 

 

Nama Informan : Bu Sulami (60 tahun).  

Jabatan  : Purna TKW 

Hari/Tanggal  : Senin, 22 Januari 2018 

Jam   : 09.15 – 09.35 WIB 

Tempat Wawancara    : Rumah Bu Sulami 

Topik Wawancara : Faktor penyebab jadi TKW 

Peneliti/ 

Informan 

Materi wawancara 

Peneliti Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

Informan Arab Saudi. Dulu di dalam negeri (Jogja) 6 bulan. 

Peneliti Berapa lama Anda menjadi TKW? 

Informan Kaleh (2) tahun 

Peneliti Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

Informan Dari keluarga/suami. Karena desakan ekonomi dan sulitnya mencari 

pekerjaan di sini (tambahan dari saudara). 

Peneliti Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain?  

Informan Sempitnya ekonmi. Suami gak punya pekerjaan.  

Peneliti Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah 

tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan kerja 

yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau tingkat 

pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang mendorong 
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Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

Informan Sempitnya ekonomi dan suami sakit-sakitan. Sekarang suami sudah 

meninggal. 

Peneliti Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

Informan Sempitnya ekonomi dan suami sakit-sakitan. Sekarang suami sudah 

meninggal. 

Peneliti Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

Informan Gak. Udah tua. 

Peneliti Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang kelak 

juga akan menjadi TKW? Mengapa? 

Informan Gak ada. (gak tahu). Anak udah besar-besar (24 tahun) dan kerja di Counter 

Madiun. 

Peneliti Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

Informan Mudah-mudahan selamat dalam mencari rezekinya. Tercapai cita-citanya. 

Diberi rezeki yang barokah dari gusti Allah. Yang penting kesehatan. 

Peneliti Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 

Informan Pemerintah harus ikut mengawasi harus nyuluri. Sampai di negara 

manapun. Jika ada anak Indonesia yang bekerja harus diawasi. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 04 

 

Nama Informan : Mulati  

Jabatan  : Purna TKW  

Hari/Tanggal  : Senin, 22 Januari 2018 

Jam   : 09.40 – 10.05 WIB 

Tempat Wawancara    : Rumah Mulati 

Topik Wawancara : Faktor penyebab jadi TKW 

Peneliti/ 

Informan 

Materi wawancara 

Peneliti Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

Informan Hongkong 

Peneliti Berapa lama Anda menjadi TKW? 

Informan 11 bulan 

Peneliti Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

Informan Keinginan sendiri.  

Peneliti Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain?  

Informan Dari diri sendiri 

Peneliti Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah 

tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan kerja 

yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau tingkat 

pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang mendorong 
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Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

Informan Gak ada lapangan kerja di sini. Susah mencari kerja di sini. 

Peneliti Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

Informan Masalahnya, gimana, ya. Di sini khan gak ada pabrik. Usaha sendiri sulit 

toh, mas jika gak ada modale. Makanya lo mending lungo lui. 

Peneliti Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

Informan Masih. Di sini cari kerjaan susah. Gajinya dikit. Gak cukup buat makan 

(tertawa). Kalau buat makan aja cukup. Tapi buat kebutuhan tetap kurang. 

Peneliti Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang kelak 

juga akan menjadi TKW? Mengapa? 

Informan Kalau teman banyak. Kalau keluarga kayaknya gak ada. Saya kan aslinya 

orang solo, di sana kan gak ada yang poergi-pergi. 

Peneliti Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

Informan Saran, di sanaka kerjanya, namanya ikut orang china kan, ya gitu mas, 

pertama orangnya pelit juga, kedua orangnya disiplin. Ya, di sana yang 

penting hati-hatilah. Harus siap mental lahir bathin (tertawa). 

Peneliti Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 

Informan Tergantung diri sendiri. Kalau ada masalah pemerintah mau turun tangan 

gitu, lho. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 05 

 

Nama Informan : Lilis Tika Rejeki  

Jabatan  : Purna TKW  

Hari/Tanggal  : Senin, 22 Januari 2018 

Jam   : 10.15 – 10.25 WIB 

Tempat Wawancara    : Rumah Lilis Tika Rejeki 

Topik Wawancara : Faktor penyebab jadi TKW 

Peneliti/ 

Informan 

Materi wawancara 

Peneliti Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

Informan Dubai dan Arab 

Peneliti Berapa lama Anda menjadi TKW? 

Informan 11 tahun 

Peneliti Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

Informan Karena faktor ekonomi.  

Peneliti Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain?  

Informan Dari diri sendiri dan keluarga 

Peneliti Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah 

tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan kerja 

yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau tingkat 

pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang mendorong 
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Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

Informan Karena rendahnya upah pekerja yang sedikit sehingga tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Peneliti Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

Informan Upah yang rendah menjadi alasan karena harga sembako dan biaya 

pendidikan yang semakin naik 

Peneliti Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

Informan tidak. 

Peneliti Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang kelak 

juga akan menjadi TKW? Mengapa? 

Informan Tidak. Karena menjadi TKW itu sulit. Biar saya saja yang merasakan. 

Peneliti Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

Informan Sebaiknya bekerja dalan negeri saja 

Peneliti Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 

Informan Memperbanyak lapangan kerja dan menaikkan upah di negara sendiri 
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TRANSKRIP WAWANCARA 06 

 

Nama Informan : Hanifah Nidin (Miki Kuuga)  

Jabatan  : Purna TKW  

Hari/Tanggal  : Senin, 22 Januari 2018 

Jam   : 10.35 – 10.55 WIB 

Tempat Wawancara    : Rumah Hanifah Nidin (Miki Kuuga) 

Topik Wawancara : Faktor penyebab jadi TKW 

Peneliti/ 

Informan 

Materi wawancara 

Peneliti Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

Informan Jepang 

Peneliti Berapa lama Anda menjadi TKW? 

Informan 3 tahun 

Peneliti Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

Informan Hanya coba-coba/iseng.  

Peneliti Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain?  

Informan Diri sendiri 

Peneliti Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah 

tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan kerja 

yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau tingkat 

pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang mendorong 
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Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

Informan Karena menyempitnya lapangan kerja 

Peneliti Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

Informan Karena di Indonesia kebanyakan lapangan kerja menggunakan uang untuk 

bisa masuk instansi/perusahaan tertentu. 

Peneliti Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

Informan Kadang kala ingin 

 

Peneliti Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang kelak 

juga akan menjadi TKW? Mengapa? 

Informan Tidak karena lebih baik bekerja dalam negeri. 

Peneliti Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

Informan Sebaiknya jika ingin menjadi TKW harus pintar-pintar menjaga diri. 

Peneliti Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 

Informan Menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya dan menghapus suap/korupsi 
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TRANSKRIP WAWANCARA 07 

 

Nama Informan : Hariyanti  

Jabatan  : Purna TKW  

Hari/Tanggal  : Senin, 22 Januari 2018 

Jam   : 11.05 – 11.25 WIB 

Tempat Wawancara    : Rumah Hariyanti 

Topik Wawancara : Faktor penyebab jadi TKW 

Peneliti/ 

Informan 

Materi wawancara 

Peneliti Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

Informan Malaysia 

Peneliti Berapa lama Anda menjadi TKW? 

Informan 14 tahun 

Peneliti Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

Informan Karena kebutuhan hidup.  

Peneliti Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain?  

Informan Diri sendiri 

Peneliti Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah 

tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan kerja 

yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau tingkat 

pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang mendorong 
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Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

Informan Karena minimnya upah di Indonesia 

Peneliti Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

Informan Upah di Indonesia yang tidak cukup untuk kebutuhan 

Peneliti Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

Informan Pengen tapi pikir-pikir 

Peneliti Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang kelak 

juga akan menjadi TKW? Mengapa? 

Informan Terserah saja. 

Peneliti Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

Informan Sebaiknya berhati-hati dan menjaga diri 

Peneliti Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 

Informan Meningkatkan upah di Indonesia sehingga kesejahteraan rakyat terjamin 
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TRANSKRIP WAWANCARA 08 

 

Nama Informan : Siti Khotimah  

Jabatan  : Purna TKW  

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 Januari 2018 

Jam   : 08.05 – 08.25 WIB 

Tempat Wawancara    : Rumah Siti Khotimah 

Topik Wawancara : Faktor penyebab jadi TKW 

Peneliti/ 

Informan 

Materi wawancara 

Peneliti Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

Informan Hongkong 

Peneliti Berapa lama Anda menjadi TKW? 

Informan 6 tahun 

Peneliti Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

Informan Faktor ekonomi.  

Peneliti Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain?  

Informan Dari diri sendiri 

Peneliti Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah 

tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan kerja 

yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau tingkat 

pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang mendorong 
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Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

Informan Menyempitnya lapangan kerja dan upah yang rendah di dalam negeri. 

Peneliti Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

Informan Karena kalau Cuma mengandalkan upah di Indoensia, tidak cukup untuk 

kebutuhan. 

Peneliti Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

Informan Kadang kala ingin 

Peneliti Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang kelak 

juga akan menjadi TKW? Mengapa? 

Informan Tidak karena menjadi TKW itu pengorbananannya banyak.. 

Peneliti Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

Informan Sebaiknya mencari majikan yang sayang kepada kita. 

Peneliti Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 

Informan Memperluas lapangan kerja dan menaikkan upah sesuai dengan 

pendidikannya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 09 

 

Nama Informan : Sri Rahayu  

Jabatan  : Purna TKW  

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 Januari 2018 

Jam   : 08.40 – 08.55 WIB 

Tempat Wawancara    : Rumah Sri Rahayu 

Topik Wawancara : Faktor penyebab jadi TKW  

Peneliti/ 

Informan 

Materi wawancara 

Peneliti Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

Informan Hongkong 

Peneliti Berapa lama Anda menjadi TKW? 

Informan 3 tahun 

Peneliti Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

Informan Kurangnya lapangan pekerjaan untuk lulusan tingkat SMA.  

Peneliti Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain?  

Informan Keinginan sendiri. 

Peneliti Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah 

tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan kerja 

yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau tingkat 

pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang mendorong 
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Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

Informan Karena sempitnya lapangan kerja, rendahnya upah 

Peneliti Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

Informan Jika gaji di Indonesia cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bisa memiliki 

tabungan dan beli barang-barang yang lain, maka tidak perlu ke luar negeri 

untuk menjadi TKW. Mayoritas besar pasak dari pada tiang. 

Peneliti Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

Informan Belum tahu 

Peneliti Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang kelak 

juga akan menjadi TKW? Mengapa? 

Informan Gak tahu. 

Peneliti Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

Informan Manfaatkan kesempatan yang ada. Sebaiknya untuk menabung sebanyak-

banyaknya, karena di Indonesia susah cari uang. 

Peneliti Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 

Informan Anggap TKW sebagai pekerja. Berlakukan kontrak Mandiri. Berikan 

perlindungan penuh pada TKW di manapun berada. 

 

 

 



78 
 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 10 

 

Nama Informan : Septiana Sari  

Jabatan  : Purna TKW  

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 Januari 2018 

Jam   : 09.03 – 09.25 WIB 

Tempat Wawancara    : Rumah Septiana Sari 

Topik Wawancara : Faktor penyebab jadi TKW 

Peneliti/ 

Informan 

Materi wawancara 

Peneliti Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

Informan Taiwan 

Peneliti Berapa lama Anda menjadi TKW? 

Informan 3 tahun 

Peneliti Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

Informan Meningkatkan ekonomi keluarga  

Peneliti Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain?  

Informan Keluarga  

Peneliti Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah 

tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan kerja 

yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau tingkat 

pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang mendorong 
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Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

Informan Karena rendahnya upah kerja di Ponorogo dan sempitnya lapangan 

lapangan pekerjaan. 

Peneliti Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

Informan Untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan modal usaha untuk masa depan 

keluarga 

Peneliti Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

Informan Iya. 

Peneliti Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang kelak 

juga akan menjadi TKW? Mengapa? 

Informan Mungkin sekali karena sempitnya lapangan pekerjaan di Ponorogo 

Peneliti Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

Informan Siapkan mental dan berhati-hati dalam pergaulan. 

Peneliti Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 

Informan Meningkatkan keamanan dan perlindungan untuk para TKI/TKW dari 

Indonesia.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 11 

 

Nama Informan : Merita Nur Laili  

Jabatan  : Purna TKW 

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 Januari 2018 

Jam   : 09.30  – 09.55 WIB 

Tempat Wawancara    : Rumah Merita Nur Laili 

Topik Wawancara : Faktor penyebab jadi TKW 

 

Peneliti/ 

Informan 

Materi wawancara 

Peneliti Anda pernah menjadi TKW di negara mana? 

Informan Hongkong. 

Peneliti Berapa lama Anda menjadi TKW? 

Informan 6 tahun 

Peneliti Apa yang mendorong Anda menjadi TKW? 

Informan Belajar Mandiri. Faktor ekonomi. 

Peneliti Apakah faktor itu berasal dari diri anda sendiri, keluarga atau pengaruh 

lingkungan setelah melihat kesuksesan orang lain?  

Informan Diri sendiri.  

Peneliti Menurut Anda, apakah menyempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah 

tenaga kerja di Ponorogo, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan kerja 

yang luas di daerah tujuan, upah kerja yang tinggi atau tingkat 

pendidikan/terbatasnya kemampuan/keahlian yang rendah yang mendorong 
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Anda dan teman-teman menjadi TKW? 

Informan Kesempatan kerja yang luas di daerah tujuan. 

Peneliti Jika salah satu faktor di atas menjadi pendorong Anda menjadi TKW, 

bisakah Anda menjelaskannya secara lebih terperinci? 

Informan Karena di Ponorogo/di dalam negeri, kesempatan kerjanya tidak seluas di 

daerah tujuan. Selain itu gaji di negara tujuan lebih besar sehingga saya 

dapat membantu perekonomian keluarga. 

Peneliti Jika masih terdapat kesempatan, Anda masih ingin menjadi TKW? 

Informan Mungkin masih. 

Peneliti Adakah kemungkinan ada di antara keluarga atau teman Anda yang kelak 

juga akan menjadi TKW? Mengapa? 

Informan Ada karena faktor ekonominya. 

Peneliti Apakah yang anda sarankan jika ada di antara keluarga atau teman Anda 

yang akan menjadi TKW? 

Informan Harus bisa menyesuaikan diri di negara tujuan. Berhati-hati dalam memilih 

teman dan bergaul. 

Peneliti Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi 

berbagai permasalahan berkaitan dengan TKW? 

Informan Memberi pengarahan kepada calon TKW. 
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 Peneliti Ketika Mewawancarai Ibu 
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