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ABSTRAK 

 

Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah perlu diperhatikan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui 

Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang 

Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah 

Ke Daerah Asal, untuk itu Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 

(LINJAMSOS), Bidang Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan 

Pekerja Migran (PS. KTK-PM),) adalah pemangku kewajiban dan tanggung jawab 

untuk memberikan perlindungan sosial kepada Pekerja Migran. Program yang  

dilaksanakan Di Kota Tanjungpinang ini bertujuan untuk memberikan pelayanan 

mulai dari pelayanan transportasi darat, tempat penampungan (permakanan) 

selama masa penanmpungan, serta pemulangan ke daerah asal melalui Jakarta 

Penelitian ini dilakukan melalui analisis dekriftif kualitatif dari hasil 

wawancara baik kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang 

selaku Ketua Satuan Tugas dan selaku Koordinator Lapangan, Kepala Pendaratan 

Imigrasi Kota Tanjungpinang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas 

Perhungan (DISHUB) Kota Tanjungpinang, Kepala Seksi Bea Cukai, Dokter dari 

Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Pihak keamanan yakni Kepolisian, Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, dan PT.PELNI. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Peran Satuan Tugas dalam 

Program Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Di Kota 

Tanjungpinang.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran aktor dalam Program 

Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah adalah memberikan 

pelayanan penanganan pemulangan Pekerja Migran bermasalah ke negara asal 

melalui Kota Tanjungpinang. Guna keberhasilan dari tujuan Program Penanganan 

Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah ini untuk itu perlu adanya komitmen dan 

peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas serta perlu adanya sarana dan 

perasarana yang cukup dan memadahi agar tujuan dari Program yang dibuat oleh 

Kementerian Sosial ini dapat terlaksana seperti yang diharapkan.  

 

Kata kunci: Peran, Kebijakan, Program  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Repatriantion of migrant workers problems need to be considered by the 

Government of the repbulic of indonesia. Ministry of social affairs of the repbulic 

of indonesia through the minister of social repbublic of indonesia number 22 year 

2013 about the retrun of migrants and social security (Linjamsos), field of 

proterction of victims of vio;ence and migrant workeres of destination 

management programs (PS. KTK-PM), are strakeholders obligation and 

responsibility to provide protection to migrant workers. The program in 

tanjungpinang city aims to provide service ranging from ground transportatian 

services, shelter (feed) during storage, as well the repariation stricken area of 

origin throug Jakarta.  

This researh was conducted through analysis of descriptive kuanlitatif 

from interviews both the departement of social welfare and labor tanjungpinang, 

chirman of the task froce and as aemployment department of transportation 

(Transportation agency) Tanjungpinang, section chief of customs, doctor of 

health office of tanjungpiang, security forces namely police, mincipal police unit 

in tanjungpinang, and PT pelni. This study aims to provide an overview of how 

the task froce’s role in the handling of the repatriation program troubled migrant 

workersin the city of Tanjungpinang.  

These results indicate that the role of actros in the repatriation of migran 

workers management program problemetic is giving out service handing the 

return of migrant workes to the country of origin through the city of 

tanjungpinang. For the successof destination management and increased 

performance in carrying out the task and the need for facilites and infrastructure 

are adequate and sufficient for the objectives of the program created by the 

ministry of social affairs can be implemented as expected 

 

Keyword: Strategy, Police, Programs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan Pekerja Migran 

yang selanjutnya disingkat dengan 

PM, dewasa ini menjadi masalah 

yang luas, kompleks dan menjadi 

konsentrasi banyak pihak, Hal ini 

karena bersentuhan dengan banyak 

aspek kehidupan masyarakat, yang 

tentunya berkaitan dengan masalah 

kemiskinan yang sering kali dituding 

sebagai pemicu utama penyebab 

masyarakat mencari kerja di luar 

negeri. 

Masalah pekerja migran perlu 

mendapat perhatian dan penanganan 

yang serius dari berbagai pihak, baik 

pemerintah maupun masyarakat 

melalui Lembaga Swadaya 

Masyarakat. Kebijakan penanganan 

pekerja migran merupakan realisasi 

dari amanat konstitusi, aturan 

legalitas dan operasionalisasi dari 

sistem penanganan pekerja migran 

yang universal. Oleh karena itu 

aplikasinya harus dituangkan dalam 

program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang. 

Dalam hal program jangka 

panjang lebih ditekankan pada 

perwujudan sistem legislasi 

mengenai hak–hak dan kesejahteraan 

korban, baik sebagai individu, 

anggota keluarga maupun sebagai 

anggota masyarakat. Program jangka 

panjang ini lebih mengarah kepada 

adanya upaya pencegahan terjadinya 

tindak kekerasan, ada tinjauan yang 

maksudnya agar tidak terjadi, tidak 

meluas atau tidak terulang tragedi 

kekerasan di dalam masyarakat. 

 

 

Kementerian Sosial Republik 

Indonesia melalui Direktorat 

Jenderal Perlindungan dan Jaminan 

Sosial (LINJAMSOS), bidang 



 

 

 

 

Perlindungan Sosial Korban Tindak 

Kekerasan dan Pekerja Migran (PS. 

KTK-PM),) adalah pemangku 

kewajiban dan tanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan sosial 

kepada korban tindak kekerasan dan 

pekerja migran. Baik itu di tingkat 

pusat maupun di daerah, dalam 

upaya tersebut antara lain: 

perlindungan sosial penjangkauan 

(outreach) untuk kepada korban 

tindak kekerasan dan pekerja migran, 

assessment, pelayanan untuk 

kebutuhan dasar manusia (bantuan 

permakanan, perawatan kesehatan 

umum), reintegrasi, rehabilitasi 

sosial dan rujukan ke keluarga atau 

keluarga pengganti dan bantuan 

pemberdayaan melalui bantuan 

stimulan. 

Sebagai penyelenggara dalam 

rangka peningkatan taraf hidup 

masyarakat dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, 

Kementerian Sosial Republik 

Indonesia telah merancang dan 

membuat suatu program untuk 

mengatasi masalah sosial dan 

lapangan kerja di masyarakat, 

dengan melaksanakan program 

penanganan pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) yang di 

deportasi dari Negara Malaysia 

Khususnya, melalui salah satu Enrty 

point (Pintu Masuk) yaitu di Kota 

Tanjungpinang. Program ini 

merupakan program kegiatan 

penanganan pemulangan tenaga kerja 

Indonesia yang mencari pekerjaan 

dengan melakukan migrasi ke negara 

tetangga Malaysia khususnya, serta 

negara-negara lain pada umumnya. 

Program ini dilaksanakan untuk 

memberikan pelayanan penanganan 

pemulangan dari Negara asal 

Malaysia dengan menggunakan 



 

 

 

 

kapal laut, transportasi darat, tempat 

penampungan, permakanan selama 

masa penanmpungan, pemulangan ke 

daerah asal melalui Jakarta dengan 

menggunakan kapal laut (PT. Persero 

PELNI), yang dilanjutkan dengan 

transportasi darat (Bus Damri) dan 

atau kapal laut (PT. Persero PELNI), 

bagi Pekerja Migran yang berasal 

dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan 

Irian.  

Terkait dengan Penanganan 

Pekerja Migran Bermasalah ini 

pemerintah telah membentuk Satuan 

Tugas (SATGAS). Adapun 

pelaksanaan kegiatan tersebut 

berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2013 Tentang Pemulangan 

Pekerja Migran Bermasalah Dan 

Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah 

Ke Daerah Asal. 

Aktor yang melaksanakan 

program Pemulangan Penanganan 

Pekerja Migran Bermasalah (PMB) 

Di Kota Tanjungpinang melibatkan 

berbagai instansi terkait dalam 

pelaksanaan di lapangan seperti : 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang selaku Ketua Satuan 

Tugas (SAT. GAS), Imigrasi, KKP 

Pelabuhan Pendaratan (Entry point), 

Polisi (KP3, Intel dan Sabara) 

POLRESTA, Syahbandar, 

PELINDO, KPLP, Bea dan Cukai, 

Dinas Perhubungan, Dinas 

Kesehatan dan RSUD,  PT. Persero 

PELNI.  

Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kota Tanjungpinang selaku 

Ketua Satuan Tugas (SatGas) 

penanganan dilapangan yang telah 

melakukan hal-hal antara lain: 

Penjemputan Kedatangan dari 

Malaysia, Penampungan (Transito 



 

 

 

 

dan RPTC) dan permakanan, serta 

pemulangan ke Jakarta, untuk 

dilanjutkan pemulangan ke daerah 

asal Pekerja Migran tersebut.  

Mengenai Penanganan 

pemulangan deportasi Pekerja 

Migran Bermasalah yang telah 

dilakukan oleh Satuan Tugas 

(SatGas). 

Pelaksanaan penanganan 

pekerja migran bermasalah di Kota 

Tanjungpinang dipulangkan melalui 

pelabuhan Sri Bintan selanjutnya 

dijemput oleh Koordinasi Lapangan 

(Korlap) dan diantarkan ke ketempat 

penampungan. 

Dinas Sosial danTenaga 

Kerja Kota Tanjungpinang pada 

tahun 2015 meminta kuota 

pemulangan Pekerja Migran 

Bermasalah yang dideportasi dari 

Malaysia sebanyak 350 orang tetapi 

hal ini tidak sesuai dengan kenyataan 

dilapangan dimana pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) yang dideportasi 

dari Malaysia melebihi kouta yang 

diminta yakni melebihi 350 orang, 

maka hal ini akan mempengaruhi 

proses penanganan Pekerja Migran 

Bermasalah.  

Bertitik tolak dari pemikiran 

diatas, maka penanganan 

pemulangan Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) deportasi dari 

Malaysia melalui Enrty Point di 

Kota Tanjungpinang ini, selayaknya 

mendapatkan perhatian dan bantuan 

pelaksanaan penanganannya, 

mengingat Kota Tanjungpinang 

merupakan salah satu daerah terdekat 

dan berbatasan langsung dengan 

negara tetangga seperti : Singapura 

dan Malaysia, serta merupakan salah 

satu daerah transit bagi pemulangan 

Pekerja Migran Bermasalah (PMB) 

deportasi dari Malaysia yang 



 

 

 

 

berkaitan dengan   program 

pemerintah tersebut. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hasil 

pengamatan penulis pada lokasi 

penelitian,dan sesuai dengan 

permasalahan dan latar belakang 

yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang patut diteliti 

yaitu: Bagaimana Peran Satuan 

Tugas Dalam Program 

Penanganan Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) Kota 

Tanjungpinang? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan 

Adapun tujuan 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui 

bagaimana peran 

Satuan Tugas 

(SATGAS) dalam 

Program 

Penanganan 

Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah 

(PMB) di Kota 

Tanjungpinang.  

b. Untuk mengetahui 

faktor penghambat 

dan kendala-kendala 

yang dihadapi dalam 

pelaksanaan 

program 

Pemulangan 

Penanganan Pekerja 

Bermasalah, hal ini 

akan menjadi 

perbaikan 

pelaksanaan 

Program 

Penanganan 

Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah 

(PMB) Deportasi 

dari Malaysia Kota 



 

 

 

 

Tanjungpinang, 

kedepan lebih 

efektif, efisien, 

sistematik, disiplin, 

sesuai aturan dan 

ketentuan/ketetapan 

yang berlaku 

walaupun harus ada 

kebijakan, 

komunikatip, 

koordinatip, 

berdayaguna dan 

tepat sasaran. 

2. Kegunaan 

a. Secara akademis, 

hasil penelitian ini 

diharapkan dapat 

memberikan 

pemahaman yang 

mendalam tentang 

sebuah program 

kebijakan; 

b. Secara praktis, 

bahwa hasil 

penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai 

bahan informasi dan 

masukan serta 

referensi bagi 

pemerintah, pihak-

pihak terkait yang 

melakukan 

penanganan 

pemulangan PMB 

khususnya, agar 

pelaksanaan 

penanganannya lebih 

baik, kinerjanya 

lebih ditingkatkan 

dan optimal serta 

sistem yang 

sistematik, 

berdasarkan 

penilaian 

pemanfaatan dan 



 

 

 

 

kegunaan 

dilaksanakan 

Program Penanganan 

Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah 

(PMB) Deportasi 

dari Malaysia di 

Entry Point Kota 

Tanjungpinang,di 

daerah ini. 

D. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode Penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Deskriptif Kualitatif, menurut 

(Sugiono 2005:11) adalah penelitian 

yang dilakukan dengan variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih 

tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya, adapun 

alasan peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskriptif karena peneliti 

ingin mengungkapkan fenomena 

yang ada dengan menceritakan 

dalam bentuk kata-kata yang sesuai 

dengan kenyataan dilapangan.  

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang, adapun alasan 

penulis memilih lokasi penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Karena Dinas Sosial 

dan Lapangan Kerja 

Migran Bermasalah 

(PMB) yang dideportasi 

dari negara Malaysia 

khususnya melalui 

salah satu pintu masuk 

yaitu di Kota 

Tanjungpinang. 

Program ini merupakan 

program kegiatan 

penanganan 



 

 

 

 

pemulangan tenaga 

kerja Indonesia.   

2. Dengan alasan 

Koordinasi Dinas 

Sosial dan Tenaga 

Kerja Kota 

Tanjungpinang selaku 

ketua SatGas dan 

koordinator lapangan 

berdasarkan surat 

keputusan walikota 

Tanjungpinang.  

3. Sumber Data  

Adapun sumber data 

yang diperoleh penulis dalam 

melengkapi penelitian ini, 

melalui beberapa sumber 

informasi dan data yaitu : 

a. Data Primer: 

Data Primer 

adalah, data yang 

langsung diperoleh dari 

responden yangmeliputi 

data tentang peran aktor 

dalam mewujudkan 

tujuan dari program 

Program Penanganan 

Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah 

(PMB).  

b. Data Sekunder: 

Data Sekunder 

adalah, merupakan data 

tambahan guna 

melengkapi data primer. 

Data sekunder yang 

diperoleh melalui buku, 

laporan-laporan, 

dokumen-dokumen, 

catatan-catatan, kutipan 

yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

4. Informan 

Menurut Sugiyono 

(2013:216)dalam penelitian 

kualitatif tidakmenggunakan 



 

 

 

 

populasi, karena 

penelitiankualitatif berangkat 

dari kasus tertentu yangada 

pada situasi sosial tertentu 

dan hasilkajiannya tidak akan 

diberlakukan kepopulasi, 

tetapi ditransferkan ke tempat 

lainpada situasi sosial yang 

memiliki kesamaandengan 

situasi sosial pada kasus yang 

dipelajari. Sampel dalam 

penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden, tetapi 

sebagai nara sumber, atau 

partisipan, informan, teman 

dan guru dalam penelitian. 

Sampel dalam penelitian 

kualitatif, juga bukan disebut 

sampel statistik, tetapi sampel 

teoritis, karena tujuan 

penelitian kualitatif adalah 

untuk menghasilkan teori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABEL1. 2  

INFORMAN 

 

NO. INFORMAN KODE JABATAN ALASAN 

1 Key Informan KI KEPALA DINAS 

SOSIAL DAN 

TENAGA KERJA 

Bertanggung jawab secara 

penuh terhadap proses 

penaganan pemulangan TKI/B 

entrypoin Tanjungpinang  

2 Informan 1 I1 IMIGRASI pendaratan  

pelabuhan sri bintan 

Sebanyak 2 orang 

Anggota satgas berfungsi 

penerima pertama kedatangan 

TKI-B dari Malaysia berkaitan 

dengan jumlah dan dokumen.  

3 Informan 2 I2 Dinas Perhubungan 

Sebanyak 2 orang 

Berfungsi sebagai pelayanan 

transportasi jemput dan antar 

TKI dari pelabuhan 

kedatanagan ke penampungan 

ke pelabuhan keberangkatan.  

 

4 Informan 3 I4 DINAS KESEHATAN 

Sebanyak 2 orang 

Anggota di penanpungan 

berfungsi sebagai pelayanan 

kesehatan di penampungan  

5. Informan 4 I5 

 

PT. Persero PELNI 

 

Merupakanpelayanan 

pengadaan tiket TKI B 

dari Tanjungpinang ke 

Tanjung Priuk Jakarta 

5.  Informan 5 I5 Kepolisian 

Sebanyak 2 orang 

Merupakan sebagai 

Keamanan 

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2015 



 

 

 

 

Aktor yang melaksanakan 

program Pemulangan Penanganan 

Pekerja Migran Bermasalah (PMB) 

pelaksanaan di lapangan melibatkan 

berbagai instansi terkait seperti : 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang selaku Ketua Satuan 

Tugas (SATGAS), Imigrasi, KKP 

Pelabuhan Pendaratan (Entrypoint), 

Polisi (KP3, Intel dan Sabara) 

POLRESTA, Syahbandar, 

PELINDO, KPLP, Bea dan Cukai, 

Dinas Perhubungan, Dinas 

Kesehatan dan RSUD,  PT. Persero 

PELNI.  

6. Teknik dan Alat 

Pengumpul Data  

 Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan 

beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi : 

Observasi yaitu, 

suatu teknik 

pengumpulan data yang 

digunakan dengan cara 

mengamati secara 

langsung gejala-gejala 

atau masalah yang ada 

dilapangan. Alat 

pengumpulan datanya 

berupa daftar check list 

dan catatan harian.  

b. Wawancara : 

Wawancara 

yaitu, suatu teknik 

pengumpulan data yang 

digunakan dengan cara 

tanya jawab kepada 

PMB atau nara sumber 

yang tujuannya adalah 

memperoleh informasi 

dan bukannya 

memperoleh pendapat 

atau tanggapan. 



 

 

 

 

Alat yang dipakai 

berupa daftar 

pertanyaan sebagai 

pedoman untuk tanya 

jawab secara langsung 

mengenai permasalahan 

yang diteliti. 

7. Teknik Analisa Data 

Analisa data 

merupakan bagian yang 

sangat penting dalam 

metode penelitian, karena 

dengan analisa data tersebut 

dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam 

memecahkan masalah 

penelitian.Analisa data 

yang dilakukan semenjak 

awal dan akhir penlitian 

bertujuan untuk memahami 

makna yang terkandung 

dalam data. 

Data yang diperoleh 

akan dianalisa melalui 

deskriptif kualitatif, yaitu 

data yang diperoleh 

dilukiskan atau 

digambarkan secara 

sistematis sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan. 

Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan 

teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang 

dimanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding 

terhadap data itu. Pada 

metode triangulasi ini dapat 

diperoleh dengan berbagai 

cara yaitu : 

a. Membandingkan data 

hasil pengamatan 



 

 

 

 

dengan data hasil 

wawancara; 

b. Membandingkan apa 

yang dikatakan orang 

tentang situasi terbuka 

dan tertutup; 

c. Membandigkan 

keadaan dan perspektif 

seseorang dengan 

berbagai pendapat dan 

pandangan orang; 

d. Membandingkan hasil 

wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang 

berkaitan. 

II. LANDASAN TEORI 

 

Bab ini berisi tentang konsep 

teori yang menjadi referensi atau alat 

bantu dalam penelitian ini yang 

berjudul peran aktor dalam program 

penanganan pemulangan pekerja 

migran bermasalah (PMB) deportsi 

dari Malaysia di Debarkasi Kota 

Tanjungpinang, adapun teori yang 

digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

A. Peran 

Toha (2012:10) menyatakan 

bahwa:  

“Peran dapat dirumuskan 

sebagai suatu rangkaian 

prilaku yang teratur, yang 

ditimbulkan karena suatu 

jabatan tertentu atau karena 

adanya suatu kantor yang 

mudah dikenal. Kepribadian 

seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana 

peranan yang harus 

dijalankan”.  

Harahap dkk (2007: 854) 

mengatakan bahwa: peran 

yang dijelaskan dalam status, 

kedudukan dan peran dalam 

masyarakat, dapat di jelakan 

melalui beberapa cara, yaitu 

pertama penjelasan sejarah. 

Menurut penjelasan sejarah, 

konsep peran semula di 

pinjam dari kelangan yang 

memiliki hubungan erat 

dengan drama atau teater 



 

 

 

 

yang hidup subur pada zaman 

yunani kuno atau romawi.  

 

Rivai (2009:156), 

menyatakan bahwa: “peran 

dapat diartikan sebagai perilaku 

yang diatur dan di harapkan dari 

seseorang dalam posisi tertentu. 

Pemimpin di dalam organisasi 

mempunyai peranan, setiap 

pekerjaan membawa serta 

harapan bagaiman penanggung 

peran berperilaku”. 

Giroth (2004:27) menyatakan : 

“Bahwa peranan seseorang akan 

berubah sesuai dengan situasi 

yang dihadapinya artinya sesuai 

dengan situasi dengan siapa ia 

sedang :mengadakan interaksi. 

Factor yang menentukan 

peranan yang akan dilakukan 

ditentukan oleh (1) norma yang 

berlaku dalam setuasi interaksi, 

yaitu sesuai dengan norma 

keseragaman yang berlaku pada 

kelompok/masyarakat dalam 

situasi yang sama, (2) Apabila 

norma itu menjalankannya. (3) 

apabila individu dihadapkan 

pada situasi lebih dari satu 

norma yang dikenalnya maka ia 

akan bersusaha untuk 

mengadakan kompromi dan 

modifikasi di antara norma-

norma”.  

Program adalah rencana atau 

rancangan kegiatan yang akan 

dilakukan. Program adalah suatu 

unit atau kesatuan kegiatan yang 

merupakan:  

1. realisasi atau evaluasi dari 

suatu kebijakan,  

2. berlangsung dalam proses 

berkesinambungan, dan  

3. terjadi dalam suatu 

organisasi yang 

melibatkan sekelompok 

orang.  

Sebuah program bukan hanya 

kegiatan tunggal yang dapat 

diselesaikan dalam waktu 

singkat tetapi merupakan 

kegiatan yang 



 

 

 

 

berkesinambungan. Ciri-ciri 

program: terencana, sistemik 

dan sistematik serta adanya 

kegiatan jamak-berangkai.  

Joan L. Herman & Cs, 1978, 

Evaluator’s Handbook, (dalam 

Tayibnapis 2008:9) “Program 

adalah segala sesuatu yang 

dicoba lakukan seseorang 

dengan harapan akan 

mendatangkan hasil atau 

pengaruh”.  

B. Kebijakan  

Tugas pokok pemerintah 

adalah menciptakan kebijakan 

melalui berbagai kebijakan publik. 

William N. Dunn (1994) mengatakan 

kebijakan publik merupakan 

serangkaian aktivitas intelektual 

yang dilakukan dalam proses 

kegiatan yang bersifat politis. 

Aktivitas politis itu nampak pada 

serangkaian kegiatan yang mencakup 

penyusunan agenda, formulasi 

kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi kebijakan, dan 

penilaian kebijakan. Sementara 

aktivitas perumusan masalah, 

forecasting, rekomendasi kebijakan, 

monitoring, dan evaluasi kebijakan 

sebagai aktivitas yang lebih bersifat 

intelektual.  

C. Program Penanganan 

Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB)  

Program Penanganan 

Pemulangan Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) merupakan 

program yang dirumuskan oleh 

Kementerian Sosial Republik 

Indonesia melalui Direktorat 

Jenderal Perlindungan dan Jaminan 

Sosial (LINJAMSOS), bidang 

Perlindungan Sosial Korban Tindak 

Kekerasan dan Pekerja Migran 

(PS.KTK-PM)) adalah pemangku 



 

 

 

 

kewajiban dan tanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan sosial 

kepada korban tindak kekerasan dan 

pekerja migran. Adapaun maksud 

kebijakan tersebut dalam upaya 

untuk perlindungan sosial 

penjangkauan (outreach) untuk 

kepada korban tindak kekerasan dan 

pekerjamigran, assessment, 

pelayanan untuk kebutuhan dasar 

manusia (bantuan permakanan, 

perawatan kesehatan umum), 

reintegrasi, rehabilitasi sosial dan 

rujukan ke keluarga atau keluarga 

pengganti dan bantuan 

pemberdayaan melalui bantuan 

stimulan.  

Kementerian Sosial Republik 

Indonesia telah merancang dan 

membuat suatu program untuk 

mengatasi masalah sosial dan 

lapangan kerja di masyarakat, 

dengan melaksanakan program 

penanganan pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) yang di 

deportasi dari Negara Malaysia 

Khususnya, melalui salah satu 

Enrtypoint (Pintu Masuk) yaitu di 

Kota Tanjungpinang.  

Selain Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang 

selaku Ketua Satuan Tugas Satuan 

Tugas (SATGAS) dalam Program 

Penanganan Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah ini juga 

melibatkan beberapa aktor yang 

berpartisipasi dalam melaksanakan 

program Pemulangan Penanganan 

Pekerja Migran Bermasalah (PMB) 

pelaksanaan di lapangan melibatkan 

berbagai instansi terkait seperti: 

Imigrasi, KKP Pelabuhan Pendaratan 

(Entrypoint), Polisi (KP3, Intel dan 

Sabara) POLRESTA, Syahbandar, 

PELINDO, KPLP, Bea dan Cukai, 

Dinas Perhubungan, Dinas 



 

 

 

 

Kesehatan dan RSUD,  PT. Persero 

PELNI.  

III. PEMBAHASAN 

A. Peran Aktor Dalam Program 

Penanganan Pemulangan 

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) Deportasi Dari 

Malaysia Di Debarkasi Kota 

Tanjungpinang 

Peran aktor dalam 

melaksanakan Program Penanganan 

Pemulangan Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) deportasi dari 

Malaysia di debarkasi Kota 

Tanjungpinang didasari adanya 

kebijakan yakni Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2013 Tentang Pemulangan 

Pekerja Migran Bermasalah Dan 

Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah 

Ke Daerah Asal. Maka dari itu 

Peraturan Kementrian Sosial ini 

wajib untuk diimplementasikan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan.  

 

Sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2013 Tentang Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah Dan Tenaga 

Kerja Indonesia Bermasalah Ke 

Daerah Asal, bahwa peran aktor 

dalam program Penanganan 

Pemulangan Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) ini adalah 

diawali dari Proses Pemulangan 

Pekerja Migran Bermasalah (PMB) 

ke negara asal, kedatangan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) deportasi 

dari Malaysia entrypoint Kota 

Tanjungpinang, Penempatan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) Di 

Penampungan, Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) ke 

Jakarta.  



 

 

 

 

B.1 Kedatangan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) 

Deportasi dari Malaysia 

Entrypoint  Kota 

Tanjungpinang 

Adapun beberapa  aktor dari 

Satuan Tugas (SarGas) yang 

terlibat dalam penanganan 

kedatangan Pekerja Migran 

Bermasalah di Kota 

Tanjungpinang, sebagai berikut:  

Pelaksanaan Program 

Penanganan Pemulangan 

Pekerja Migran Bermasalah 

pastinya melibatkan beberapa 

instansi yang terlibat guna 

mensukseskan Program dari 

Kementrian ini maka Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang selaku Ketua 

Satgas (Satuan Tugas) 

berkoordinasi dengan berbagai 

pihak.  

Setibanya Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) di pelabuhan 

debarkasi Sri Bintan Pura. 

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) yang datang langsung 

diberi tanda pengenal atau 

Nametag oleh SatGas dari Sinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang, yang sekaligus 

mengawal Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) berbaris 

menuju pintu keluar dan 

mengatur kelompok barisan, 

serta memvalidasi jumlah PMB 

yang datang, baik itu yang Laki-

laki, Perempuan, Anak maupun 

Bayi. Dan tak luput juga dari 

pantauan keadaan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) yang 

hamil, stress dan tidak bisa jalan, 

dll.  

Proses dilanjutkan menuju 

ruangan kedatangan untuk 



 

 

 

 

diperiksa oleh petugas imigrasi, 

prihal dukumentasi dan validasi 

antara Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) yang ada 

dengan dokumen yang ada. Hal 

ini untuk memeriksa keadaan 

dan mengatur proses 

pemeriksaan dokumen dan 

validasi Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) yang 

datang/yang dideportasi. 

Pelaksanaan proses ini didukung 

oleh ADPEL, KPLP, dan Polisi 

SABHARA dalam fungsi 

pengamanan.  

Selanjutnya Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) yang datang 

melakukan pemeriksaan 

kesehatan bagi Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) yang 

bermasalah kesehatan di ruangan 

pemeriksaan Karantina 

Kesehatan Pelabuhan (KKP).  

Dalam pemeriksaan ini PMB 

diperiksa kesehatanya dan diberi 

obat-obatan serta akan diberi 

surat rujukan apabila diperlukan 

terkait penyakit yang diderita 

oleh PMB yang bersangkutan. 

PMB yang dating juga dilayani 

dengan fasilitas yang ada seperti 

kursi roda maupun ambulance.  

Setelah Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) melakukan 

pemeriksaan kesehatan, maka 

PMB harus melaksanakan 

pemeriksaan barang-barang 

bawaanya melalui mesin X-Ray 

dan atau Anjing Pelacak (K9) 

yang terlatih dan di fasilitasi 

oleh petugas dari unsure Bea 

Cukai pelabuhan.  

Pemeriksa tidak hanya 

sebatas itu saja, masih ada lagi 

pemeriksaan badan dan barang 

bawaan Pekerja Migran 



 

 

 

 

Bermasalah (PMB), oleh 

petugas dari Kepolisian yaitu 

dari Satuan Anti Narkoba 

dengan menggunakan Anjing 

Pelacak (K9). Petugas 

Kepolisian lainnya yang juga 

bertugas dalam penangan 

pemulangan PMB ini, seperti 

dari Satuan Keamanan 

Pelabuhan, Intelkam dan 

SABHARA, hal ini dikarenakan 

POLRESTA Tanjungpinang 

merupakan bagian dan anggota 

dari Tim SatGas Penanganan 

Pemulangan Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) yang 

dideportasi dari Malaysia.  

Dipangkal pelabuhan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) telah 

ditunggu oleh SatGas dari Dinas 

Perhubungan Darat, yang akan 

melayani PMB untuk 

menggunakan angkutan 

transportasi darat yang 

membawa PMB ke 

penampungan yaitu ke 

Penampungan Transito atau 

RPTC.  

Dinas Perhubungan Daratan 

akan membagi Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) dalam setiap 

angkutannya sebanyak 13-15 

orang per angkot, jumlah angkot 

yang akan dipergunakan 

tergantung kepada jumlah PMB 

yang datang baik itu Laki-laki 

atau Perempuan yang akan 

dibagi dalam setiap angkutan/ 

transportnya.  

B.2 Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) di 

Penampungan: 

Adapun Satuan Tugas 

(SatGas)  dalam Program 

Penanganan Pemulangan 

Pekerja Migran Bermasalah 



 

 

 

 

(PMB) yang terlibat di 

penampungan PMB. 

Rombongan Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) yang 

dikawal oleh Dis. Hub. Dar dan 

SABHARA tiba di 

penampungan ( Transito atau 

RPTC), maka Dis. Hub 

melakukan serah terima PMB 

kepada SatGas dari Satuan Polisi 

Pamong Praja (Sat.Pol. PP) 

Petugas dari Dis. Hub dan 

petugas dari Sat.Pol. PP 

bersama-sama melakukan 

validasi dan tally PMB yang 

datang, turun dari angkutan atau 

transport satu persatu, 

selanjutnya menandatangi berita 

acara serah terima dan dicatat 

dalam buku jurnal jaga 

penampungan oleh anggota 

Sat.Pol.PP.  

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) yang datang langsung 

dikumpulkan dan diberi makan. 

Setelah makan dan minum 

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) dikumpul kembali untuk 

diberi arahan dan didata oleh 

petugas dari SatGas Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang, data tersebut 

sesuai nama-nama berdasarkan 

manifest dari Imigrasi 

Malaysia/KJRI di Malaysia,  

Setelah dilakukan pendataan, 

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) diberikan kartu berwarna 

biru, kartu ini merupakan tanda 

indentitas sementara PMB 

selama berada di penampungan, 

isi data dari kartu biru ini 

adalah: nama, asal daerah, 

nomor badan, nomor kelompok, 

nomor urut dalam kelompok.  



 

 

 

 

Kartu biru ini berlaku sampai 

dengan adanya rencana 

pemulangan ke Jakarta, maka 

nantinya kartu biru akan diganti 

dengan kartu kuning dengan 

berisikan data yang sama. 

Setelah dilakukan pendataan dan 

pemberian kartu biru, Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) 

dapat beristirahan dan 

melakukan aktifitas lainnya di 

dalam penampungan.  

Mengenai kesehatan dari 

Pekerja Migran Bermasalah ini 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kota Tanjungpinang, karena 

kesehatan merupakan unsur 

yang paling utama yang harus 

diperhatikan. Tanpa kesehatan 

maka manusia tidak akan 

mampu untuk menjalani proses 

kehidupanya.  

Selama di penampungan 

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) diberikan pelayanan 

kesehatan, yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan Kota 

Tanjungpinang melalui petugas 

medis dari Puskesmas terdekat 

(Km. 10), dan apabila PMB 

membutuhan pelayanan lanjut 

maka akan dibawa serta dirujuk 

ke Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Tanjungpinang atau RSUD 

Provinsi Kepulauan Riau. Beban 

biaya kesehatan ini akan 

ditanggung oleh Negara 

(Kementerian Kesehatan) 

melalui rekomendasi Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang dan Direktur 

RSUD untuk diklaim ke 

Kementerian Kesehatan RI di 

Jakarta.  



 

 

 

 

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) selanjutnya diberi 

pengarahan, penjelasan, 

penyuluhan dan didata oleh 

Pendamping Debarkasi dari 

Kementerian Sosial RI. 

Pendamping memberikan 

pengarahan dan penjelasan 

tentang tatatertib di 

penampungan, penggunaan 

sarana prasarana yang ada. 

Memberikan penyuluhan tentang 

bagaimana menjadi pekerja 

migrant yang baik dan benar 

sesuai ketentuan yang berlaku.  

Pendamping Debarkasi juga 

melakukan pendataan dengan 

merekap nama jumlah Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) yang 

diizinkan keluar dari 

penampungan, baik itu dijemput 

keluarga, dijamin oleh saudara, 

diantar pulang SatGas dari Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang dengan 

menggunakan biaya sendiri, 

melalui pesawat udara dari 

Tanjungpinang atau Batam, dan 

atau melalui kapal laut Dumai 

Express ke Dumai. Data dan 

fotocopy berkas penjaminan 

dikirim ke Direktur KTK-PM 

Kementerian Sosial di Jakarta 

untuk diarsipkan dan dijadikan 

data pendukung/pembuktian 

apabila dilakukan pemeriksaan 

oleh Inspektorat, BPKP dan 

BPK terhadap proses dan 

pelaksanaan kegiatan 

Penanganan Pemulangan 

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) yang dideportasi dari 

Malaysia melalui entrypoint 

debarkasi Kota Tanjungpinang 

Provinsi Kepulauan Riau.  



 

 

 

 

Selanjutnya Pendataan kartu 

kuning ini juga merupakan 

validasi terakhir yang 

menyatakan bahwa, PMB ini 

dipastikan masih ada 

dipenampungan dan akan 

berangkat/dipulangkan ke 

Jakarta. Selanjutnya dibelakang 

kartu kuning diberikan nomor 

sesuai nomor yang tercantum 

dalam daftar hadir yang 

dipegang oleh SatGas Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang melalui PT. 

Pinang Siam selaku pendukung 

kegiatan di penampungan. 

Pemberian nomor di belakang 

kartu kuning bertujuan untuk 

mempermudah proses 

pembagian tiket Pelni kepada 

para Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) berdasarkan nama, umur, 

jenis kelamin dan status 

(Dewasa/Anak/Bayi) di 

pelabuhan embarkasi Sri Bintan-

Kijang.  

B.3 Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) 

ke Jakarta 

Adapun Satuan Tugas 

(SatGas)  dalam Program 

Penanganan Pemulangan 

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) yang terlibat pada 

pemulanagn PMB. 

Rencana pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) ke 

Jakarta berdasarkan jadwal 

pemberangkatan kapal Pelni dari 

Pelabuhan Embarkasi Sri Bintan 

selanjutnya ke pelabuhan Kijang 

Bintan untuk diberangkatkan ke 

Pelabuhan Debarkasi Tanjung 

Priok-Jakarta. 

Data Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) yang sudah 



 

 

 

 

pasti dipulangkan direkap 

menjadi satu berkas yang 

nantinya menjadi manifest 

(Daftar Penumpang) kapal yang 

akan membawa Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) ke Jakarta, 

data tersebut dikirim oleh pihak 

ketiga (PT. Pinang Siam) setelah 

disetujui oleh Ketua SatGas 

(Kepala Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja) Kota 

Tanjungpinang, kepada PT 

(Persero) PELNI Cabang 

Tanjungpinang untuk dibuat atau 

dicetak tiketnya. Tiket PMB 

penumpang kapal Pelni diberi 

nomor urut sesuai manifest, hal 

ini untuk mempermudah 

pelaksanaan pembagian tiket 

kepada PMB yang berdasarkan 

nama, jenis kelamin dan status 

PMB di Pelabuhan Embarkasi.  

Pada waktu yang telah 

diinformasikan dan ditetapkan 

oleh PT. Pelni tentang jadwal 

kedatangan dan keberangkatan 

kapal Pelni kepada Koordinator 

Lapangan Penanganan 

Pemulangan Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB), yang 

diteruskan kepada Petugas Dinas 

Perhubungan Darat.  

Koordinator Petugas Dinas 

Perhubungan Darat 

memberitahukan kepada PO. 

Angkutan (PO. Pacitan Indah) 

untuk merapat dan menjemput 

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) di penampungan ( 

Transito dan atau RPTC), serta 

membawa Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) dari 

penampungan ke pelabuhan 

embarkasi Sri Bintan-Kijang 

sesuai jadwal dan jam yang telah 



 

 

 

 

disepakati atau ditentukan. 

Transport yang membawa 

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) di isi dengan muatan 1 

transport 13-15 orang 

penumpang.  

Sesampainya di pelabuhan 

embarkasi Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) diarahkan 

masuk ke ruangan tugu terminal, 

dan langsung dibagikan tiket 

sesuai nama, jenis kelamin dan 

status (Dewasa, Anak dan Bayi) 

sambil memvalidasi jumlah 

PMB yang akan berangkat 

berdasarkan tiket yang tersedia. 

Setelah masing-masing PMB 

telah menerima tiket, maka PMB 

diarahkan berbaris dan berjalan 

menuju kapal yang akan 

membawa mereka ke Jakarta.  

Selain itu Pendamping 

Pekerja Migran Bermasalah 

memberikan pengarahan kepada 

PMB untuk tetap ditempat 

sampai kapal berangkat, dengan 

memegang tiket masing-masing 

pada saat pemeriksaan tiket oleh 

petugas Pelni, Kapal dan 

Keamanan. 

B. Kendala dan Hambatan 

Dalam Pelaksanaan Program 

Kendala dan permasalahan 

yang ada dan terjadi dalam 

Pelaksanaan program penanganan 

pemulangan Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) yang di deportasi 

dari negara Malaysia, antara lain: 

C.1 Di Saat Kedatangan 

a. Informasi rencana kedatangan 

PMB dari Malaysia yang bisa 

didapat lebih awal, karena 

menyangkut persiapan dan 

koordinasi;, demikian juga 

halnya dengan kelengkapan 

dokumen (manifest, paspor, 



 

 

 

 

splp,dll) pada saat 

pemulangan, akan lebih 

mudah dalam penanganan di 

pendaratan (kedatangan);  

b. Tidak adanya pembagian 

tugas dilapangan dan tupoksi 

serta disiplin waktu tugas 

penjemputan, khususnya 

Sat.Gas dari Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang dalam 

penanganan kedatangan PMB 

di pelabuhan  Sri Bintan Pura;  

c. Sering terjadi kurangnya 

bahkan tidak ada persediaan 

nametag (tanda pengenal) 

untuk Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) yang 

datang, hal ini merupakan 

permasalahan yang sangat 

penting, mengingat PMB 

yang datang di Pelabuhan 

Umum Internasional 

seringkali bersamaan dengan 

penumpang umum lainnya 

diwaktu dan pelabuhan 

pendaratan yang sama, 

sehingga tidak menutup 

kemungkinan PMB yang 

punya tujuan / niat tertentu 

melarikan diri dengan cara 

menyelinap di rombongan 

penumpang umum lainnya. 

C.2 Dipenampungan  

a. Tidak adanya kepatuhan dan 

ketaatan terhadap aturan serta 

ketentuan yang berlaku 

terhadap proses penanganan 

PMB di penampungan 

(Transito maupun RPTC), 

demikianjuga halnya 

administrasi yang baik, jelas 

dan dapat dipertanggung 

jawabkan;  

b. Masih kurangnya sarana dan 

prasarana pendukung, sebagai 



 

 

 

 

fasilitas penanganan 

pemulangan PMB, yang perlu 

dilengkapi dan dipenuhi;  

c. Sistem penanganan, 

penjemputan dan penjaminan 

oleh keluarga terhadap PMB 

di penampungan yang belum 

dilaksanakan dengan tertib 

dan sistematis, sehingga 

masih terdapat pengurangan 

jumlah PMB yang dalam 

manifest yang telah di 

tetapkan jumlah 

pemulangannya ke Jakarta;  

d. Ketentuan dan aturan 

pengeluaran PMB dari 

penampungan tidak 

dilaksanakan sesuai sistem 

dan ketentuan yang berlaku, 

walaupun perlu adanya 

kebijakan yang beralasan 

jelas;  

e. Kurangnya pemahaman 

dalam menjalankan tugas, 

tanggung jawab dan poksi 

masing – masing petugas 

dalam penanganan PMB, baik 

di penjemputan saat 

kedatanga, di penampungan 

(Transito maupun RPTC), 

pada saat pemulangan ke 

Jakarta, maupun pemulangan 

dari Jakarta ke daerah asal 

PMB;  

f. Masih ada yang akan 

menjemput oleh keluarga di 

penampungan, masih ada  

PMB yang tidak ingin pulang, 

kampung sendiri, tetapi ingin 

pulang ke kampung suami / 

istri, bahkan ke daerah lain;  

g. Belum ada ketentuan bersama 

dan baku dalam pelaksanaan 

pengeluaran dan penjaminan 

PMB dari penampungan, 



 

 

 

 

sehingga upaya penjaminan 

dan pengeluaran PMB masih 

terus dilakukan oleh berbagai 

pihak terkait, sementra sesuai 

dengan ketentuan PMB yang 

di deportasi harus 

dipulangkan ke kampung 

halaman / daerah asal;  

h. Sat. Pol PP tidak diberi data / 

manifest PMB yang dating, 

sehingga tidak dapat 

mengontrol jumlah dan data 

yang benar dari PMB yang 

keluar;  

i. Ada Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) yang 

berasal dari Prov. KEPRI 

mau pulang ke kampung 

halaman tidak punya ongkos, 

perlu adanya alokasi dana 

untuk masalah seperti ini, 

kerena  PMB yang berasal 

dari Prov. KEPRI pada saat 

kedatangan harusnya segera 

dikondisikan dan dipulangkan 

ke daerah asalnya, serta 

dibiayai oleh APBN/APBD 

Prov. Kepri, karena 

mempunyai permasalahan 

yang sama dengan daerah 

lainnya;  

j. Belum ada ketentuan tertulis 

dan tegas tentang aturan main 

/ SOP di Penampungan 

(Transito maupun RPTC), 

baik untuk petugas, fasilitas, 

dll, sementara sudah ada 

ketentuan tertulis yang tegas 

tentang aturan main 

penjaminan dari Dir. PS. 

KTK-PM KEMSOS RI, 

tetapi tidak dilengkapi aturan 

pelaksana yang jelas, untuk 

mempertegas ketentuan tsb, 

sehingga tidak ada kejelasan 

tentang proses, persyaratan, 



 

 

 

 

dokumen pendukung maupun 

aturan yang baku bagi 

keluarga penjemput / 

penjamin PMB yang 

dibenarkan keluar dari 

penampungan Transito atau 

RPTC;  

k. Sering terjadi ketidak 

cocokan jumlah menifes 

PMB yang akan berangkat, 

antara Dinas Perhubungan 

yang akan mengangkut dari 

penampungan ke pelabuhan 

keberangkatan ke Jakarta 

dengan SatGas. Karena sering 

kali nama yang sudah masuk 

ke daftar manifest untuk 

berangkat nke Jakarta 

dibatalkan lagi oleh SatGas, 

berdasarkan alasan tertentu, 

baik yang laki-laki maupun 

yang prempuan, pada hal tiket 

atas nama PMB tersebut 

sudah dibelikan ini tentunya 

akan merugikan Pemerintah 

yakni Kementerian Sosial RI 

selaku pengguna anggaran, 

penanganan pemulangan  

PMB;  

l. Seharusnya sewaktu 

pergantian kartu biru ke 

kuning, dibelakang kartu 

kuning harus diberi nomor 

urut sesuai nama PMB dalam 

manifes keberangkatan, 

sehingga mempermudah 

dalam pembagian tiket 

kepada PMB sewaktu di 

pelabuhan keberangkatan, 

dapat mengetahui PMB yang  

lari,dilarikan / tidak ada, 

dapat dengan cepat 

mengetahui PMB yang 

berkurang dengan berbagai 

kemungkinan yang terjadi  di 



 

 

 

 

pelabuhan keberangkatan (Sri 

Bayintan – Kijang); 

C.3 Pemulangan  

a. Pembagian tiket seharusnya 

dibagi oleh petugas PELNI 

dan Pendamping, pembagian 

tiket kepada PMB harus 

sesuai nama dan nomor urut 

PMB yang bersangkutan 

dalam daftar manifest 

keberangkatan yang ada di 

PELNI, dan tiket tersebut 

harus diberi nomor urut 

validasi sesuai manifest. Hal 

ini mangingat jika terjadi 

pemeriksaan dan 

permasalahan diatas kapal 

dapat lebih mudah di 

temukan (melahirkan, lompat 

kelaut, belum ada tiket, gila, 

stress, dll);  

b. Seharusnya jika ada sisa tiket 

PMB setelah pembagian tiket 

ke PMB yang akan berangkat 

dibuatkan berita acara, dan 

tiketnya diserahkan kepada 

Pendamping (Pek.Sos) 

Debarkasi KEM.MEN.SOS. 

RI untuk dikirim ke Jakarta 

sebagai upaya pertanggung 

jawaban penggunaan angaran 

APBN. Atau diserahkan 

kepada Pendamping untuk 

dibawa ke atas kapal, dalam 

hal antisipasi PMB yang 

belum memiliki tiket;  

c. Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) yang sudah naik ke 

atas kapal dan telah masuk ke 

ruangan / dek tertentu tidak 

dijaga agar tidak keluar 

ruangan sampai pelaksanaan  

pemeriksaan tiket selsai serta 

kapal sudah lepas tali untuk 

siap berangkat. Hal ini 

menjaga keamanan PMB dan 



 

 

 

 

mencegah PMB yang akan 

kabur atau diculik; 

C.4 Pendampingan di Atas 

Kapal  

Pendamping Debarkasi 

Kementeria Sosial RI, dalam 

melaksanakan tugas 

pendampingan Pekerja Migran 

Bermasalah (PMB) diatas kapat 

pernah mengalami 

permasalahan, hambatan dan 

kendala antara lain : 

a. Kurangnya pelayanan 

kesehatan bagi PMB, yang 

akan mendapatkan pelayanan 

kesehatan, khususnya obet - 

obatan dengan biaya PMB 

sendiri;  

b. Tidak adanya fasilitas 

ruangan tertentu bagi Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) 

yang mengalami gangguan 

jiwa, sehingga menggangu 

dan meresahkan penumpang 

yang lain;  

c. Tidak adanya fasilitas 

ruangan isolasi bagi Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB) 

yang mengidap penyakit 

menular, sehingga terjadi 

pencemaran bagi penumpang 

yang lainnya;  

d. Karena tidak Tidak adanya 

fasilitas ruangan tertentu bagi 

Pekerja Migran Bermasalah 

(PMB) yang mengalami 

gangguan jiwa, sehingga 

pernah terjadi PMB yang 

mengalami gangguan jiwa 

tersebut terjun ke laut dan 

meninggal, setelah dilakukan 

upaya penyelamatan;  

e. Pernah juga terjadi 

penumpang dari Pekerja 

Migran Bermasalah (PMB)  

yang terjun kelaut untuk 



 

 

 

 

melarikan diri, karena tidak 

mau pulang ke daerah asal 

disebabkan alasan tertentu. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Dari hasil pengamatan dan 

pembahasan penelitian ini , 

maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa:  

1. Peran Satuan Tugas 

dalam Program 

Penanganan Pemulangan 

Pekerja Migran 

Bermasalah dapat 

memberikan perlindungan 

sosial kepada pekerja 

migran mulai dari 

penjemputan, 

penampungan, 

permakanan, bantuan 

kesehatan, transportasi 

pemulangan, serta 

pemulangan ke Jakarta 

yang selanjutnya 

diteruskan pemulangan ke 

daerah asal.  

2. Program Penanganan 

Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah ini 

merupakan program 

kegiatan penanganan 

pemulangan tenaga kerja 

Indonesia yang mencari 

pekerjaan dengan 

melakukan migrasi 

negara – negara lain. 

Program ini dilaksanakan 

untuk memberikan 

pelayanan penanganan  

pemulangan  dari  negara  

asal.  

3. Untuk menunjang 

keberhasilan Program 

Penanganan Pemulangan 

Pekerja Migran 

Bermasalah ini 



 

 

 

 

Pemerintah Kota 

Tanjungpinang melalui 

Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kota 

Tanjungpinang selaku 

Koordinator Satuan 

Tugas (SatGas) telah 

melakukan kerja sama 

dengan berbagai instansi 

guna keberhasilan 

program seperti Imigrasi 

Pelabuhan Pendaratan, 

Karantina Kesehatan 

Pelabuhan (KKP), Bea 

dan Cukai, Polisi (KP3, 

Intel dan Sabara), Dinas 

Perhubungan, Dinas 

Kesehatan dan RSUD, 

PT. PELINDO, KPLP, 

Administrator Pelabuhan 

(Syahbandar), Sat.Pol. 

PP, TNI AL, TNI-AD, 

BIN, BAIS, PT. Persero 

PELNI, PT. Pinang Siam, 

dll. 

B. Saran  

1. Aktor yang terlibat dalam 

Program Penanganan 

Pemulangan Pekerja 

Migran Bermasalah perlu 

adanya komitmen dan 

peningkatan kinerja 

dalam melaksankan tugas 

guna keberhasilan tujuan.  

2. Perlu adanya kebijakan 

tentang sistem 

pemulangan yang tertata 

dan terencana dengan 

baik dalam bentuk SOP 

dan Job Discription bagi 

semua pihak, khususnya 

pelaku pemulangan, 

SatGas dan Pelni Cabang 

Tanjungpinang, 

mengingat alokasi tempat 

penampungan, kapasitas 



 

 

 

 

kapal dan quota 

pengiriman PMB ke 

Jakarta; 

3. Perlu sarana dan 

perasarana yang cukup 

dan memadahi, baik itu 

ATK, Komputer, printer, 

line (telepon, fax, email), 

listrik, air bersih, 

bangunan, dll; 
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