BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasrkan hasil penelitian yang di peroleh maka ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dan
ketermpilan bagi calon tenaga kerja begitu baik dari dinas dan perusahan begiru baik bekerja sama dalam
pendidikan dan keterampilan.
1. Pendidikan dan keterampilan
Pendidikan dan keterampilan calon tenaga kerja Indonesia sector informal atau bekerja rumah
tangga sebelum di berangkat harus memiliki keterampilan kerumahtangga. Kurangnya kesadaran dari
calon tenaga kerja Indonesia yang harus memiliki skil yang baik. Dengan tingkat rendahnya inisiatif
calon tenaga kerja sehingga membuat pemerintaan tenaga kerja harus lebih serius lagi menangani soal
pelatihan dan keterampilan .
2. Kecukupan informasi tentang Negara tujuan
Menurut hasil penelitian kecukupan informasi tentang Negara tujuan di tahun 2018, pemerintah
Dinas tenaga kerja selalu adakan sosialisasi tentang Negara tujuan yang akan di kirim tenaga kerja
Indonesia. Namun dari sisi CTKI sendiri tidak memperhatikan hal itu, mereka lebih memilih berangkat
dengan keluarga mereka yang pernah pekerja di luarnegeri. Sehingga menimbulkan banyak masalah saat
bekerja nanti.
3. Pencegahan keberangkatan TKI yang dokumen tidak layak
Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota kupang melakukan upaya pencegahan yang di setiap
perusahan yang merekrut CTKI tanpa mempunyai SK yang sha, sehingga mengurangi CTKI illegal .
Namun dari TKI sendiri tidak mau dengan aturan yang di paparkan oleh dinas dan perusahan .
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Secara normatif seorang CTKI harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk bekerja di
luar negri sebagai sektor informal seperti: pembantu rumah tangga,perawatan bayi dan perawatan
jompo, tetapi dalam kenyatanya masih banyak TKI yang tidak mempunyai ketrampilan sperti ini. Dari
wawan cara peneliti lakukan dengan TKI Informan peneliti mendapat informasi mereka yang berangkat
dibawa 2018 kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dari bidang pembantu rumah tangga,
perawatan bayi, dan perawatan jompo tetapi diatas tahun 2018 keterampilan dan pengetahuan di
butukan di luar negri.
B. Saran
1. Perlu dibekali pendidikan dan keterampilan bagi calon TKI akan di berangkatkan keluar negeri
serta keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, perawatan banyi, serta
perwatan jompo.
2. Sebelum berangkat diharapkan agar perusahan jasa tenaga kerja benar-benar melakukan saleksi
bagi TKI dalam hal ini TKI wanita yang sudahn siap untuk bekerja dan di tempatkan di sector
mana saja dengan memperhatikan kelengkapan dakumen yang di miliki TKI..
3. Perlu di tingkatkan komunikasi antara perusahan jasa tenaga kerja dengan Dinas Tenaga Kerja
dan Transimgrasi dan semua perangkat kepentinganya yaitu aparat dalam kepolisian kota,LSM
agar TKI wanita yang di berangkatkan keluar negri benar TKI wanita yang trampil, berwawasan
dan memiliki dokumen yang lengkap.
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