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Malang sebagian besar warganya terutama perempuan banyak yang bekerja  

sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri sebagai Pembantu Rumah 

Tangga. Sebelum para calon TKW di berangkatkan ke luar negeri mereka ditampung 

terlebih dahulu di penampungan atau di  balai lat ihan kerja luar negeri (BLK-LN). 

Selama di BLK-LN, para TKW  harus menunggu masa tunggu yang lama.. 

kebanyakan TKW mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Mereka di 

bentak-bentak dengan segala peraturan. Di antara peraturan tersebut adalah tidak bisa 

pulang ke rumah, tidak bisa keluar dari penampungan kecuali izin dari petugas. Pada 

hal memperoleh izin ini sangat sulit. Bertemu dengan keluarga yang mengunjungi 

juga amat sulit.  

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka ada beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: yang pertama, Bagaimana upaya BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” Kota 

Malang dalam memberikan perlindungan terhadap calon TKW Dalam Perspektif 

Maqashid Syariah, yang kedua, Apa kendala-kendala yang dihadapi BLK-LN 

“Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan kepada calon 

TKW. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada 

wawancara dan dokumentasi pada BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya”  Kota Malang. 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif.  

 

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” 

Kota Malang telah memberikan upaya perlindungan terhadap calon TKW  

perlindungan tersebut ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan 

maqashid syariah. Adapun yang sudah sesuai dengan maqashid syari’ah ialah dalam 

hal memelihara agama, memelihara jiwa (jenis pekerjaan sesuai dengan fitrah dan 

tabiat), memelihara akal dan harta dan yang belum sesuai dengan (maqashid al-

syari’ah) ialah dalam hal memelihara keturunan dan memelihara Jiwa  (izin wali). 

sedangkan, dalam prosesnya terdapat kendala-kendala yang membuat kinerja BLK-

LN “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang tidak maksimal. diantaranya kurangnya 

tenaga pengajar dan tenaga pengajar yang kompeten.  

 


