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YUDI RIOKA SUFLAN 

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH 

 

A B S T R A K 

 

 Dalam rangka mewujudkan tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar 

negeri, maka di bentuklah Badan Nasional dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) 

sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan 

dan perlindungan TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi. Untuk kelancaran 

pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang diemban, maka 

BNP2TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI 

(BP3TKI) di ibukota propinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang 

dianggap perlu. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) khususnya pada Pasal 3 

Tentang Fungsi BP3TKI Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di 

Kota Tanjungpinang. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 7 orang. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

deskriptif kualitatif.  

 Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional 

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Kota 

Tanjungpinang Tahun 2013 (studi pasal 3 tentang fungsi BNP2TKI) belum 

berjalan dengan baik dan masih banyak hal yang harus diperhatikan, seperti dalam 

sosialisasi seharusnya lebih menyeluruh agar dapat diketahui oleh seluruh lapisan 

masyarakat fungsi dan beran BP3TKI. Tidak hanya itu BP3TKI Tanjungpinang 

selama ini hanya memberikan sosialisasi ketempat tertentu seperti Sekolah 

menengah kejuruan kemudian pada tempat-tempat penampungan, sehingga 

keberadaan BP3TKI tidak dapat berjalan efektif. Kemudian dari segi informasi 

juga belum menyeluruh, kurangnya koordinasi antara pihak atau instansi terkait 

membuat fungsi dari BP3TKI menjadi tumpang tindih. 

 Adapun yang dapat disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

Seharusnya ada sosialisasi menyeluruh, yaitu BP3TKI seharusnya sering 

membuat kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat khususnya masyarakat 

ekonomi menengah kebawah agar mereka mengetahui keberadaan BP3TKI 

Seharusnya BP3TKI dapat melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang 

pelaksanaan fungsinya agar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 

Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI) Kota Tanjungpinang Tahun 2013 dapat mencapai 

tujuannya. 

 

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia 
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YUDI RIOKA SUFLAN 
Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH 

 

A B S T R A C T 

 

 

 In order to realize the purpose of the placement and protection of migrant 

workers abroad, then in the form a National Agency and Protection of Migrant 

Workers (BNP2TKI) as the government agency that is implementing policies on 

the placement and protection of migrant workers are coordinated and integrated. 

For the smooth execution of the placement and protection of migrant workers 

ministry carried, then BNP2TKI forming Service Center for Placement and 

Protection of Migrant Workers (BP3TKI) in the provincial capital and / or place 

of departure workers were deemed necessary. 

 

 The purpose of this study was to determine the Indonesian Presidential 

Regulation No. 81 Year 2006 on National Agency for Placement and Protection of 

Indonesian Workers (BNP2TKI) particularly on Article 3 About Function BP3TKI 

In Labor Placement and Protection In Tanjungpinang. In this study the authors 

used qualitative descriptive research type. Informants in this study consisted of 7 

people. The data analysis technique used in this study is descriptive qualitative 

data analysis techniques. 

 

 From the research it can be concluded that the Indonesian Presidential 

Regulation No. 81 Year 2006 on National Agency for the Placement and 

Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI) Tanjungpinang in 2013 (article 3 of 

the study BNP2TKI function) has not been going well and there are still many 

things to be considered, as in socialization should be more thorough in order to 

be known by the whole society functions and Beran BP3TKI. Not only that 

BP3TKI Tanjungpinang far only give a certain place of socialization such as 

vocational high schools later in the shelters, so the existence BP3TKI can not run 

effectively. Then in terms of the information is also not comprehensive, the lack of 

coordination between the parties or related institutions to make the function of 

BP3TKI be overlapping. 

 

 As can be suggested in this study are as follows should be a thorough 

socialization, ie BP3TKI should often make activities that touch the society 

especially middle-income people so that they know where BP3TKI Should 

BP3TKI can complete facilities and infrastructure to support the execution of its 

functions to Presidential Decree Republic of Indonesia Number 81 Year 2006 on 

National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Workers 

(BNP2TKI) Tanjungpinang in 2013 can achieve its objectives.Keywords: Political 

Campaigns, Election 

 

Keywords: Evaluation Policy, the National Agency for the Placement and 

Protection of Indonesian Workers 
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EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2006 TENTANG BADAN NASIONAL 

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 

(BNP2TKI)  

(Studi Kota Tanjungpinang) 

 

 

A. Latar Belakang 

 Pemerintah dalam salah satu fungsinya adalah mengatur kehidupan 

bermasyarakat. Maka dari itu tugas pemerintah adalah membuat kebijakan-

kebijakan maupun peraturan-peraturan yang melindungi warga negaranya. 

kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang 

dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang 

menyangkut kepentingan umum.  

 Dalam rangka untuk mengkoordinir dan melindungi setiap warga negara 

Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, maka Pemerintah berupaya untuk 

mewadahi proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri 

dengan membentuk suatu lembaga yang khusus menangani bagi para pencari 

kerja yang berminat untuk bekerja ke luar negeri. Proses bekerja ke luar negeri 

telah berlangsung cukup lama dan pada awalnya dilakukan secara perseorangan 

dalam arti bahwa setiap orang yang berniat untuk bekerja ke luar negeri, 

berangkat bersama-sama dengan teman atau kerabatnya yang sudah bekerja di  

negara penempatan. Pelaksanaannya dilakukan tanpa prosedur dan tanpa dokumen 

sehingga keberadaan yang bersangkutan tidak dapat diketahui dan keselamatan 

mereka tidak terjamin. 

 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka 
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waktu tertentu dengan menerima upah. Kebijakan dan program pemerintah 

mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan 

salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan 

memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, TKI tidak saja mendapatkan 

penghasilan yang cukup besar, tetapi juga ikut menyumbang devisa bagi negara 

Indonesia. Banyak TKI yang sudah berhasil, tetapi tidak sedikit pula yang pada 

mulanya ingin bekerja untuk membebaskan diri dan keluarganya dari jeratan 

kemiskinan mengalami penganiayaan dan rudapaksa oleh majikan dan tindakan 

tidak semena-mena oleh sebagian perusahaan jasa tenaga kerja swasta (Hugo, 

2002). 

 Program Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri merupakan salah 

satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di dalam 

negeri. Program ini telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi 

masalah pengangguran yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh 

pemerintah. Sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar 

negeri, penempatan dan perlindungan calon CTKI/TKI bertujuan untuk 

memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi, menjamin dan melindungi CTKI/TKI sejak di dalam negeri, negara 

tujuan sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan 

TKI dan keluarganya 

 Dalam rangka mewujudkan tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar 

negeri, maka di bentuklah Badan Nasional dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) 
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sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan 

dan perlindungan TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi. Untuk kelancaran 

pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang diemban, maka 

BNP2TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI 

(BP3TKI) di ibukota propinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang 

dianggap perlu. 

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan 

Nasional Penempatan Dan Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia mengatur 

tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar 

negeri merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan instansi pemerintah 

terkait, sehingga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia beranggotakan wakil-wakil instansi terkait. 

 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNP2TKI 

menyelenggarakan tugas yaitu melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara 

tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja 

Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan Penempatan, 

memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan 

mengena dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian 

masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, 

peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia,  informasi,  kualitas 

pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan peningkatan kesejahteraan 

Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.  
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 Untuk kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja 

Indonesia di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi tertentu dibentuk pos-pos 

pelayanan di setiap daerah, yang dijalankan oleh BP3TKI. Dasar hukum BP3TKI 

ialah Peraturan Presiden Nomor 81 tentang BNP2TKI, khususnya pasal 5, pasal 

23, 24, 25,dan 26. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BP3TKI) mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan 

pemprosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian 

masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah 

kerja masing-masing unit pelaksana teknis penempatan dan perlindungan tenaga 

kerja Indonesia.  

 Sama halnya dengan beberapa daerah lainnya, BP3TKI juga dibentuk di Kota 

Tanjungpinang. Dalam menjalankan tugasnya, BP3TKI Tanjungpinang memiliki 

visi terwujudnya pelayanan terbaik dalam penempatan dan perlindungan TKI Ke 

luar Negeri. BP3TKI Tanjungpinang memiliki wilayah kerja di seluruh Propinsi 

Kepulauan Riau, di Kepulauan Riau sendiri BP3TKI terletah di ibukota Provinsi 

yaitu Kota Tanjungpinang, dari letak geografis Provinsi Kepulauan Riau memiliki 

tempat yang sangat strategis karena berdekatan dengan negara tetangga khususnya 

Singapura dan Malaysia, dimana kedua negara ini juga banyak dipilih Tenaga 

Kerja Indonesia untuk mencari nafkah  di negara tersebut.  

 Salah satu upaya Pemerintah yaitu BP3TKI Tanjungpinang dalam mengurangi 

permasalahan TKI adalah meningkatkan persentase penempatan TKI pada 

pengguna berbadan hukum atau yang biasa disebut sektor formal. Balai Pelayanan 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bertugas memberikan 
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kemudahan pelayanan pemprosesan seluruh dokumen penempatan TKI. Beratnya 

tugas BP3TKI pada saat ini membuat BP3TKI harus bekerja lebih profesional, 

dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 Dari latar belakang diatas maka penelitian ini dilaksanakan dengan judul 

“Evaluasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 

2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKI) (Studi Kota Tanjungpinang)” 

B. Landasan Teoritis 

Evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan 

implementasinya, melainkan berkenanan dengan perumusan, implementasi dan 

kebijakan publik. 

Menurut Edward A. Suchman, seperti yang dikutip Nugroho (2003:199) 

ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu : 

1. Mengidentifikasi tujuan program 

2. Analisa terhadap masalah 

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan 

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi 

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

kegatan tersebut atau karena penyebab yang lain. 

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 

Untuk dapat melihat keberhasilan suatu program yang dilaksanakan baik 

oleh pemerintah maupun oleh dunia swasta, evaluasi sangat memegang peranan 

yang sangat penting. Suatu evaluasi sangat berguna dan merupakan fungsi 
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manajemen yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan dalam suatu 

organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna. Evaluasi juga dipakai untuk 

melihat dan mengetahui keberhasilan serta kekurangan suatu program dalam 

rangka penyempurnaan baik dalam tahap rencana maupun dalam tahap 

pelaksanaan berikutnya.  

Banyak sekali pendapat yang mengetengahkan makna dan arti evaluasi, 

namun yang dimaksud dalam rencana penelitian ini bukan untuk 

mempertentangkan apa itu evaluasi, akan tetapi lebih jauh evaluasi dipergunakan 

untuk menganalisa sebuah keputusan pemerintah yang di tujukan kepada publik 

ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan.  

Selanjutnya Compton dkk mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode 

scientific untuk mengukur proses maupun hasil, evaluasi ditujukan pada 

pengukuran hasil atau “ sumamative evaluation dan prosesnya atau formative 

evaluation yaitu suatu bentuk evaluasi yang mengandung  empat elemen, seperti 

yang dikutip oleh  Dahlan (1998:37) yaitu :  

1. Input yaitu sumber yang diperlukan untuk mengimplementasikan 

suatu program yang terdiri dari kondisi penyandang masalah, 

pembinaan dan dana. 

2. Kegiatan yaitu hal-hal yang dilakukan dalam melakukakan perubahan. 

3. Out put yakni hasil langsung dari program.  

4. Out come yaitu hasil kemudian dari program.  

Dalam evaluasi suatu kebijakan manfaat-manfaat yang diperoleh, 

menurut Al-Amin (2006:99) adalah sebagai berikut : 
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1. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja 

manajemen, kebijaksanaan, program, kegiatan. Dengan evaluasi ini 

dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan 

target tertentu. 

2. Evaluasi memberikan gambaran dasar bagi titik take of (menuju) 

untuk rencana selanjutnya, atau memberikan gambaran keadaan 

potensi maupun hambatan mengenai keadaan sewaktu akan dinilai 

pelaksanaan rencana berikutnya. 

3. Evaluasi bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas atau hasil 

kerja dimasa mendatang. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa evaluasi merupakan penilaian 

terhadap kinerja organisasi yang sedang atau telah dilaksanakan. Menurut          

Al-Amin (2006:100) ada tiga sasaran utama dalam melakukan evaluasi, antara 

lain. 

1. Evaluasi terhadap kegiatan. 

Evaluasi terhadap kegiatan menunjukkan capaian kinerja suatu unit kerja 

dala suatu kurun waktu tertentu. 

2. Evaluasi terhadap program 

Evaluasi terhadap program merupakan hasil komulatif dari berbagai 

kegiatan yang dilakukan dengan cara mengambil hasil dari setiap nilai 

capaian kinerja kegiatan tersebut dan kemudian memberikan 

pembobotan untuk dapat diperoleh nilai akhir capaian program. 

3. Evaluasi terhadap kebijakan 



10 

 

Evaluasi terhadap kebijakan merupakan evaluasi terhadap ketentuan-

ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah disepakati dan ditetapkan 

oleh pihak-pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan 

atau petunjuk dalam melaksanakan program untuk mencapai sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi. Evaluasi ini sangat berguna untuk 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

dijadikan sebagai landasan atau pedoman kerja, apakah sesuai dengan 

yang diinginkan atau mungkin perlu perbaikan terhadap kebijaksanaan 

tersebut. 

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak 

akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, 

pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa 

Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu 

“evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran menurut Echols dan Shadily, 

(2000:220). Sedangkan menurut Yunanda (2009) pengertian istilah “evaluasi 

merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek 

dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur 

untuk memperoleh kesimpulan”. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu 

program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu 

diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut 

seperti yang diungkapkan oleh Hikmat (2004:3) bahwa ”evaluasi adalah proses 

penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk 
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memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek”. Pengertian 

evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Griffin & Nix (1991:3) menyatakan : 

Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses 

pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah 

jalannya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. Soemardi (1992:165) 

mengatakan “Penilaian (evaluation) dapat diberikan pengertian/definisi sebagai 

suatu proses/rangkaian kegiatan pengukuran dan pembanding dari pada hasil-hasil 

pekerjaan/produktivitas kerja yang telah tercapai dengan target yang 

direncanakan”. Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi 

kebijakan bahwa: 

1. Efektivitas : Berkenaan dengan apakah program/kebijakan tersebut 

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari 

diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Efektifitas, yang secara 

dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit 

produk atau layanan atau nilai moneternya 

2. Efisiensi : Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 

menghasilkan  tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan 

sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara 

efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.   

3. Kecukupan : Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas 

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya 

masalah.  Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara 

alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan 
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4. Perataan : Kebijakan/program tersebut dilaksanakan merata serta 

terpenuhinya seluruh kebutuhan. 

5. Responsivitas: berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok 

masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis 

yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. efektifitas, efisiensi, 

kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan 

aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu 

kebijakan 

6. Ketepatan : suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya 

dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan 

ketentuan juklak dan juknis. 

Untuk dapat mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau 

maksud yang telah ditetapkan, maka pemimpin harus melakukan kegiatan-

kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian dan 

pelbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mangatur dan 

mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya yang 

mungkin terjadi. Apabila kemudian ternyata ada penyimpangan, penyelewengan 

atau ketidak cocokan maka pemimpin dihadapkan kepada keharusan menempuh 

langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Dan apabila semuanya berjalan 

baik, demi kemajuan organisasi, yang bersangkutan selalu harus diadakan 

aktivitas penyempurnaan atau melakukan evaluasi 
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 Menurut Agustino (2006:188) Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi 

kebijakan melingkupi : 

a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui 

tindakan kebijakan / program. 

b. Tindakan yang ditempuh oleh Implementing Agencies sudah benar-benar 

efektif. Responsive, akuntabel dan adil. 

c. Efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri 

C. Hasil Penelitian 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan 

Nasional Penempatan Dan Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia mengatur 

tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar 

negeri merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan instansi pemerintah 

terkait, sehingga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia beranggotakan wakil-wakil instansi terkait. 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNP2TKI 

menyelenggarakan tugas yaitu melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara 

tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja 

Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan Penempatan, 

memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan 

mengena dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian 

masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, 

peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia,  informasi,  kualitas 
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pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan peningkatan kesejahteraan 

Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.  

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja 

Indonesia di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi tertentu dibentuk pos-pos 

pelayanan di setiap daerah, yang dijalankan oleh BP3TKI. Dasar hukum BP3TKI 

ialah Peraturan Presiden Nomor 81 tentang BNP2TKI, khususnya pasal 5, pasal 

23,24,25, dan 26. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BP3TKI) mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan 

pemprosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian 

masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah 

kerja masing-masing unit pelaksana teknis penempatan dan perlindungan tenaga 

kerja Indonesia.  

Sama halnya dengan beberapa daerah lainnya, BP3TKI juga dibentuk di Kota 

Tanjungpinang. Dalam menjalankan tugasnya, BP3TKI Tanjungpinang memiliki 

visi terwujudnya pelayanan terbaik dalam penempatan dan perlindungan TKI Ke 

luar Negeri. BP3TKI Tanjungpinang memiliki wilayah kerja di seluruh Propinsi 

Kepulauan Riau, di Kepulauan Riau sendiri BP3TKI terletah di ibukota Provinsi 

yaitu Kota Tanjungpinang, dari letak geografis Provinsi Kepulauan Riau memiliki 

tempat yang sangat strategis karena berdekatan dengan negara tetangga khususnya 

Singapura dan Malaysia, dimana kedua negara ini juga banyak dipilih Tenaga 

Kerja Indonesia untuk mencari nafkah  di negara tersebut. 
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1.  Efektivitas 

 Dari jawaban beberapa responden maka dapat dianalisa bahwa Ini berarti 

sosialisasi yang dilakukan belum efektif.  Sosialisasi penting dilakukan agar 

seluruh masyarakat dan pihak swasta mengetahui tentang pentingnya keberadaan 

BP3TKI tersebut. Setelah dilakukan observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa 

untuk sosialisasi yang dilakukan baik kepada masyarakat maupun kepada pegawai 

maka ditemukan bahwa sosialisasi belum menyeluruh. Karena sosialisasi yang 

dilakukan hanya secara garis besar belum fokus pada Peraturan Presiden Nomor 

81 Tahun 2006 tersebut sehingga pegawai juga masyarakat tidak terlalu 

mengetahui tentang isi dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 ini. Hal ini 

tentu saja menjadi faktor penghambat keberhasilan Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2006 ini. Agar Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 dapat terlaksana 

dengan baik maka dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan para pegawai untuk 

menjalankannya. Sebelum dapat mengimplementasikan suatu kebijakan 

implementor harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dikeluarkan, 

seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang telah dikeluarkan agar 

tidak terjadi kesalahpahaman harus dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2006. 

2.  Kecukupan 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden maka dapat 

dianalisa bahwa masih belum memadai sarana dan prasarana yang di siapkan oleh 

BP3TKI Tanjungpinang untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 
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2006.  Ada beberapa sarana dan prasarana yang disipakan seperti pos pengaduan 

hanya dari beberapa fasilitas tersebut yang berfungsi adalah pos pengaduan 

3.  Pemerataan 

 Dari jawaban seluruh informan diatas dapat dianalisa bahwa sudah ada dana 

yang jelas dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006  dana 

disiapkan untuk membuat kegiatan yang bersigat kemasyarakatan yang akhirnya 

nanti dapat sekalian mensosialisasikan tentang keberadaan BP3TKI maupun 

tentang pentingnya pengetahuan yang baik sebelum bekerja di Negara asing 

4.  Responsivitas 

 Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa 

bahwa BP3TKI Tanjungpinang sudah membagi tugas para pegawainya termasuk 

dalam  melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006  tersebut. Para 

pegawai diturunkan untuk mengawasi, serta melakukan peninjauan terhadap 

kegiatan yang berhubungan dengan penempatan tenaga kerja. Apabila terjadi 

penyimpangan para pegawai wajib melaporkan dan menindaklanjuti sesuai 

dengan aturan yang berlaku.  

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai 

(street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi 

kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup 

memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan 

jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan 

implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian 

dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 
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mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya merupakan variable yang sangat 

penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan sudah 

dikomunikasikan dengan jelas kepada aparat pelaksana, tetapi jika tidak didukung 

oleh tersedianya sumber daya secara memadai untuk pelaksanaan kebijakan,maka 

efektivitas kebijakan akan sulit dicapai. Sumber daya dalam hal ini meliputi: 

dana, sumber daya manusia (staf) dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu agar 

sumber daya yang ada dapat menunjang keberhasilan implentasi kebijakan, maka 

sumberdaya harus dipersiapkan sedini mungkin sehingga pada saat dibutuhkan 

sudah tersedia sesuai kebutuhan. 

5.  Ketepatan 

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dari BP3TKI serta mengacu dari 

tanggapan para responden dan key informan tersebut dan dari pengamatan yang 

dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk tindakan dalam 

menghadapi keluhan TKI sudah baik. Ini dapat dilihat jika TKI mengeluhkan 

sesuatu selalu langsung ditanggapi dengan baik. Jika ada masalah yang tidak 

dapat teratasi biasanya pegawai akan mencatatnya dan mengadukan ke atasan 

yang lebih tinggi dan berwenang untuk menyelesaikannya. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional 

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Kota 

Tanjungpinang Tahun 2013 (studi pasal 3 tentang fungsi BNP2TKI) belum 
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berjalan dengan baik dan masih banyak hal yang harus diperhatikan, seperti dalam 

sosialisasi seharusnya lebih menyeluruh agar dapat diketahui oleh seluruh lapisan 

masyarakat fungsi dan beran BP3TKI. Tidak hanya itu BP3TKI Tanjungpinang 

selama ini hanya memberikan sosialisasi ketempat tertentu seperti Sekolah 

menengah kejuruan kemudian pada tempat-tempat penampungan, sehingga 

keberadaan BP3TKI tidak dapat berjalan efektif. Kemudian dari segi informasi 

juga belum menyeluruh, kurangnya koordinasi antara pihak atau instansi terkait 

membuat fungsi dari BP3TKI menjadi tumpang tindih 

2. Saran 

Adapun yang dapat disarankan dalam penelitian ini adalah seharusnya ada 

sosialisasi menyeluruh, yaitu BP3TKI seharusnya sering membuat kegiatan-

kegiatan yang menyentuh masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah 

kebawah agar mereka mengetahui keberadaan BP3TKI 

Seharusnya BP3TKI dapat melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang 

pelaksanaan fungsinya agar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 

Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI) Kota Tanjungpinang Tahun 2013 dapat mencapai 

tujuannya. 
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