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A B S T R A K  

Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia bertugas memberikan 

kemudahan pelayanan pemprosesan seluruh dokumen penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan 

dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri sebagai landasan pemerintah tingkat 

Provinsi/Kabupaten untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja keluar negeri di 

wilayah masing-masing. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Tanjungpinang sepanjang tahun 2014 berhasil mencegah 3.527 Calon Tenaga Kerja 

yang hendak berangkat secara nonprocedural. Sementara di tahun 2015 sampai bulan 

maret, CTKI nonprocedural yang berhasil dicegah mencapai 945 (Sembilan ratus 

empat puluh lima) orang. 

 Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui 

Implementasi Kebijakan BP3TKI  Tanjungpinangdalam penempatan TKI di Luar 

Negeri. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Informan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik Purposive sampling. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa Implementasi 

Kebijakan BP3TKI Tanjungpinangdalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

Di Luar Negeri sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari sosialisasi sudah 

dilakukan.  Standar operasional prosedur sudah ada. Namun untuk sarana dan 

prasarana memang sudah ada. Ada pos pengaduan. Beberapa diantara sarana dan 

prasarana ini sudah berjalan dengan baik hanya saja memang tidak semua berjalan 

optimal seperti pos pengaduan yang sudah berjalan dengan baik. Adapun saran yang 

dapat disampaikan adalah sebaiknya ada sarana prasarana yang memadai dan 

berjalan lancar seperti pos pengaduan, pos pelaporan dan krisis center. Kemudian 

sebaiknya sosialisasi dilakukan secara intersif dan berkelanjutan sehingga bagi 

masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri memahami prosedur dan hak-hak yang 

akan diterimanya. 

 

Kata Kunci : Impelementasi, Kebijakan, Penempatan, Tenaga Kerja 
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A B S T R A C T 

 

 

 Indonesia Labor Placement Services give you the convenience of service 

processing the entire document Indonesia Labor placement. In accordance with Act 

No. 39 of 2004 concerning the placement and protection of labor to foreign countries 

as a cornerstone of Government provincial/district to carry out the placement of 

labor out of the country in their respective territories. Balai Indonesia Labor 

Placement Services Tanjungpinang throughout 2014 managed to prevent the Labor 

Candidate 3,527 departing in nonprocedural. While in the year 2015 until March, 

CTKI nonprocedural who successfully prevented reached 945 (nine hundred forty 

five) persons. 

 The purpose of this research is basically to find out BP3TKI Tanjungpinang in 

placement Policy Implementation TKI abroad. In the discussion of the thesis is 

descriptive qualitative research uses. Informants in this study is taken using a 

Purposive sampling technique. Data analysis techniques used in this research is 

descriptive qualitative data analysis techniques. 

Based on the results of the study so it can be analyzed that the implementation of the 

policy of Labor Placement Tanjungpinang in BP3TKI Indonesia (TKI) Abroad has 

been running well this can be seen from the socialization is already done. Standard 

operating procedure already exists. However for facilities and infrastructure already 

exist. There are postal complaints. Some infrastructure is already well underway it's 

just that it's not all walking optimal like post a complaint that is already well 

underway. As for suggestions that can be delivered are preferably there is adequate 

infrastructure and running smoothly as post complaints, the post reporting and crisis 

center. Then we recommend socializing done in intersif and sustainable so that for 

the people who want to work abroad understand the procedures and rights that will 

be received. 

 

Keywords: Implementation, Policy, The Placement, Labor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tenaga Kerja Indonesia 

disingkat (TKI) adalah sebutan bagi 

warga Negara Indonesia yang bekerja 

diluar negeri dalam hubungan kerja 

untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah. Namun demikian, 

istilah TKI seringkali dikonotasikan 

dengan pekerjaan kasar. TKI sering 

disebut sebagai pahlawan devisa karena 

dalam satu tahun dapat menghasilkan 

devisa sebesar Rp 113 Miliar. 

(sumberhttp://m.tempo.co/read/news/20

13/setahun-tki-sumbang-devisa-negara-

rp-113-miliar#). 

  Pada tanggal 9 Maret 2007 

kegiatan operasional di bidang 

Penempatan dan Perlindungan TKI di 

luar negeri dialihkan menjadi tanggung 

jawab Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan TKI (BNP2TKI). 

Sebelumnya seluruh kegiatan 

operasional di bidang penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di luar negri dilaksanakan oleh Ditjen 

Pembinaan dan Penempatan Tenaga 

Kerja Luar Negeri (PPTKLN) 

Depnakertrans.  

Seperti kita ketahui kurangnya 

lapangan pekerjaan di Indonesia lah 

yang menyebabkan besarnya minat 

masyarakat untuk mengadu nasib di 

negeri orang hingga rela meninggalkan 

keluarga agar mampu menghidupi dan 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Tentunya untuk menjadi seorang TKI 

perlu adanya dokumen yang lengkap 

dan tercatat oleh lembaga yang dikelola 

pemerintah agar jika terjadi suatu hal 

yang tidak diinginkan, Negara siap 

untuk membantu memberikan 

pertolongan baik secara moril dan 

hukum. 

Dalam hal ini keberadaan 

pengantar kerja saat ini masih sangat 

diperlukan, karena masih banyaknya 

TKI yang berangkat ke luar negeri 

secara nonprocedural atau tidak 

berdokumen resmi. Fungsional 

pengantar kerja terdapat pada instansi 

yang erat kaitannya dengan 

ketenagakerjaan seperti PNS di 

Kementrian Ketenagakerjaan, 

BNP2TKI dan pemerintah daerah. 

Dalam proses penempatan TKI, 

hubungan antara pencari kerja dan 

pencari kerja itu diperantarai oleh 

pengantar kerja. Fungsi pengantar kerja 

yakni melihat kondisi kemampuan para 

pencari kerja melalui dokumen-

dokumen yang ada serta melihat minat 

dan bakat seorang pencari kerja untuk 

disatukan dengan para pencari tenaga 

kerja. 

BP3TKI merupakan perangkat 

dari BNP2TKI yang bertugas 

memberikan kemudahan pelayanan 

pemprosesan seluruh dokumen 

penempatan TKI. Pelaporan 

penempatan TKI perseorangan 

dilaksanakan oleh Balai Pelayanan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

(BP3TKI) yang juga bertugas sebagai 

pelaksana Pelayanan Penerbitan Kartu 

Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) 

dengan melaporkan jumlah KTKLN 

yang diterbitkan untuk TKI 

Perseorangan kepada Deputi Bidang 

Penempatan Direktorat Penyiapan dan 

Pemberangkatan secara berkala. 

Balai Pelayanan Penempatan 

dan Perlindunga Tenaga Kerja 

Indonesia (BP3TKI) Tanjungpinang 

mempunyai tugas memberikan 

kemudahan pelayanan pemprosesan 

seluruh dokumen penempatan, 

perlindungan dan penyelesaian masalah 

Tenaga Kerja Indonesia secara 

terkoordinasi dan terintegrasi di 

http://m.tempo.co/read/news/2013/setahun-tki-sumbang-devisa-negara-rp-113-miliar
http://m.tempo.co/read/news/2013/setahun-tki-sumbang-devisa-negara-rp-113-miliar
http://m.tempo.co/read/news/2013/setahun-tki-sumbang-devisa-negara-rp-113-miliar
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wilayah kerja masing-masing unit 

pelaksana teknis penempatan dan 

perlindungan tenaga kerja Indonesia. 

Sesuai dengan Undang-undang 

No. 39 tahun 2004 tentang penempatan 

dan perlindungan tenaga kerja ke luar 

negeri sebagai landasan pemerintah 

tingkat Provinsi/Kabupaten untuk 

melaksanakan penempatan tenaga kerja 

keluar negeri di wilayah masing-

masing. Tentu hal ini memberikan 

pencerahan terhadap para TKI yang 

bekerja diluar negeri karena memiliki 

perangkat hukum yang khusus 

mengatur hak dan kewajiban para TKI. 

Untuk menghindari adanya TKI 

Ilegal, perlu diadakannya sosialisasi 

untuk menjelaskan bagaimana prosedur 

yang baik yang seharusnya dijalankan 

sebagai Calon TKI dan perlu dijelaskan 

juga apa dampak buruknya jika mereka 

berangkat dengan status sebagai TKI 

Ilegal yang berarti tidak sesuai 

prosedur, seperti contohnya akan sulit 

jika para TKI Ilegal yang sedang 

bermasalah di Negara tempat ia bekerja 

untuk mendapat bantuan hukum. 

Berbeda dengan para TKI yang sesuai 

dengan prosedur, jika sewaktu-waktu 

mereka mendapat masalah maka 

Pemerintah melalui lembaga hukum 

yang dibentuk untuk membantu para 

TKI diluar negeri akan secepatnya 

mengambil tindakan untuk membantu 

para TKI yang bermasalah. 

BP3TKI Tanjungpinang 

sepanjang tahun 2014 berhasil 

mencegah 3.527 (tiga ribu lima ratus 

dua puluh tujuh) Calon Tenaga Kerja 

(CTKI) yang hendak berangkat secara 

nonprocedural. Sementara di tahun 

2015 sampai bulan maret, CTKI 

nonprocedural yang berhasil dicegah 

mencapai 945 (Sembilan ratus empat 

puluh lima) orang. (Tanjungpinangpos 

02/04/2015). Tentunya jika tidak 

dibarengi dengan kesadaran mesyarakat 

dan jajaran pemerintah beserta aparat 

keamanan mengenai mekanisme 

penempatan TKI yang benar, 

dikhawatirkan praktik pemberangkatan 

TKI nonprocedural akan marak 

dilakukan.  

Selama ini, Indonesia sudah 

memberlakukan moratorium 

pengiriman TKI sektor pekerja 

domestik ke Kuwait, Yordania, Suriah, 

dan Saudi Arabia. Indonesia juga sudah 

menunda pelayanan pengesahan 

kontrak pekerja rumah tangga dengan 

Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan 

Bahrain. Kini semua negara di kawasan 

Timur Tengah dinyatakan terlarang 

penempatan TKI domestic worker.  

Persoalan pengiriman tenaga 

kerja Indonesia ke luar negeri rupanya 

tak luput dari permasalahan 

pengelolaan sejumlah perusahaan 

pengerah tenaga kerja. Perekonomian 

Indonesia mengalami surplus tenaga 

kerja. Jumlah penawaran tenaga kerja 

melampaui permintaannya. Pemerintah 

memperkirakan angka pengangguran 

turun dari 7,9 persen di tahun 2009 

menjadi 7,6% pada 2010. Tetapi 

sebenarnya masih banyak orang dengan 

status bekerja, namun melakukan 

pekerjaan yang tidak layak. Sebelum 

krisis ekonomi 1997, angka elastisitas 

penyerapan tenaga kerja cukup tinggi. 

Sulitnya memperoleh pekerjaan 

di dalam negeri mendorong sebagian 

pekerja mengadu nasib di luar negeri. 

Tekanan penduduk (population 

pressure) dalam beberapa tahun 

mendatang akan semakin besar. Sekitar 

56% pekerja Indonesia hanya lulusan 

SD ke bawah. Semakin sedikit 

kesempatan kerja untuk para lulusan 

SD. Hal ini diperburuk tidak adanya 

sistem jaminan sosial. Setiap orang 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 
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Tidak ada pilihan lain, sehingga harus 

bekerja termasuk ke luar negeri. Aliran 

pekerja ke luar negeri menjadi salah 

satu solusi untuk mengatasi surplus 

tenaga kerja dalam negeri. Tetapi, jika 

tidak dikelola dengan baik, maka akan 

terus menimbulkan masalah. Data 

Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan TKI (BNP2TKI) 

menunjukkan adanya tren kenaikan TKI 

bermasalah dari sekitar 14% pada 2010 

menjadi lebih dari 20% pada 2012. 

(Sumber Dinas Tenaga Kerja tahun 

2015) 

Untuk itu penulis mencoba 

mengangkat judul penelitian : “Analisis 

Implementasi Kebijakan Penempatan 

TKI Ke Luar Negeri Oleh Balai 

Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BP3TKI) Tanjungpinang“. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Pelaksanaan penempatan TKI 

diluar negeri haruslah sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. Maka disini 

peran BP3TKI dalam proses 

penempatan TKI di luar negeri sangat 

penting. BP3TKI sendiri dibentuk oleh 

Pemerintah agar para TKI yang 

berkerja diluar negeri mendapatkan 

perlindungan. Yang dimana segala 

urusan penempatan TKI dilayani oleh 

BP3TKI dari proses perekrutan, 

pengurusan dokumen, pendidikan dan 

pelatihan, penampungan, persiapan 

pemberangkatan, pemberangkatan 

sampai ke Negara tujuan, dan 

pemulangan dari Negara tujuan.  

Adapun yang menjadi perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :‘’Bagaimana 

Implementasi Kebijakan Penempatan 

TKI Ke Luar Negeri Oleh Balai 

Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BP3TKI) Tanjungpinang? ‘’. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dan kegunaan 

yang ingin dicapai dalam penulisan 

penelitian ini sebagai berikut : Untuk 

mengetahui Analisis Implementasi 

Kebijakan Penempatan TKI Ke Luar 

Negeri Oleh Balai Pelayanan 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (BP3TKI) 

Tanjungpinang 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah tersebut di atas, 

maka penulis berharap penelitian ini 

dapat berguna: 

a. Praktis : Diharapkan dengan 

adanya penelitian ini mampu 

memberikan masukan dan 

sumbang saran agar pemerintah 

khususnya pada kantor 

Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Bintan dalam 

melaksanakan pelayanan publik 

b. Akademis : Dengan adanya 

tulisan penelitian ini dapat 

memberikan referensi dan data 

untuk penelitian-penelitian 

berikutnya khususnya dalam hal 

manajemen strategi. 

D. Konsep Operasional 

1. Faktor Komunikasi. 

Komunikasi diartikan sebagai 

proses penyampaian informasi 

komunikator kepada 

komunikan. Komunikasi 

kebijakan berarti merupakan 

proses penyampaian informasi 

kebijakan dari pembuat 

kebijakan (policy marker) 



 

6 

kepada pelaksana dan penerima 

kebijakan. Informasi kebijakan 

publik perlu disampaikan 

kepada pelaku kebijakan agar 

para pelaku kebijakan dapat 

mengetahui, memahami apa 

yang menjadi isi, tujuan, arah 

dan kelompok sasaran kebijakan 

(Target Groups). Hal ini dapat 

dilihat dari indikator : 

a. Penyampaian informasi 

yang jelas terkait adanya 

kebijakan BP3TKI 

Tanjungpinang 

2. Sumber daya. Faktor sumber 

daya ini juga mempunyai 

peranan penting dalam 

implementasi kebijakan.Sumber 

daya meliputi SDM, sumber 

daya keuangan, sumber daya 

peralatan yang diperlukan dalam 

melaksanakan kebijakan. 

Sumberdaya Manusia dalam 

implementasi kebijakan 

disamping harus cukup juga 

harus memiliki keahlian dan 

kemampuan untuk 

melaksanakan tugas, anjuran, 

perintah dari atasan (pemimpin). 

Selanjutnya mengenai Sumber 

daya Peralatan, terbatasnya 

fasilitas dan peralatan yang 

diperlukan dalam melaksanakan 

kebijakan, menyebabkan 

gagalnya pelaksanaan 

kebijakan. Sumberdaya 

peralatan merupakan sarana 

yang digunakan untuk 

operasionalisasi implementasi 

suatu kebijakan yang meliputi 

gedung, tanah, dan sarana yang 

semuanya akan memudahkan 

dalam memberikan pelayanan 

dalam implementasi kebijakan. 

Dan yang terakhir adalah 

sumber daya anggaran. 

Anggaran yang mempengaruhi 

efektifitas pelaksanaan 

kebijakan, selain sumber daya 

manusia adalah dana (anggaran) 

dan peralatan yang diperlukan 

untuk membiayai 

operasionalisasi pelaksanaan 

kebijakan. Hal ini dapat dilihat 

dari indikator: 

a. Tersedianya sumber 

daya manusia yang 

memadai 

b. Tersedianya fasilitas 

yang mendukung 

terlaksananya 

pelaksanaan di bidang 

penempatan TKI 

3. Disposisi atau kecendrungan – 

kecendrungan. Keberhasilan 

implementasi kebijakan bukan 

hanya ditentukan oleh sejauh 

mana pelaku kebijakan 

(implementor) mengetahui apa 

yang harus dilakukan dan 

mampu melakukanya, tetapi 

ditentukan juga dengan 

kemauan para pelaku kebijakan 

tadi memiliki disposisi yang 

kuat terhadap kebijakan yang 

sedang di implementasikan. Hal 

ini dapat dilihat dari indikator : 

a. Adanya dukungan 

pegawai BP3TKI 

b. Adanya kejujuran 

pegawai BP3TKI dalam 

pelaksanaan penempatan 

tenaga kerja 

4. Struktur birokrasi. Meskipun 

sumber – sumber untuk 

mengimplementasikan suatu 

kebijakan cukup dan para 

pelaksana (implementor) 

mengetahui apa dan bagaimana 

cara melakukanya namun 

implementasi kebijakan bisa 

jadi masih belum efektif karena 
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adanya ketidak efesienan 

struktur birokrasi. Struktur 

birokrasi mencangkup dimensi 

fragmentasi dan standar 

prosedur oprasi yang akan 

mempermudahkan dan 

menyeragamkan tindakan dari 

para pelaksana kebijakan dalam 

melaksanakan apa yang menjadi 

bidang tugasnya. Dengan 

diketahuinya dan dipahami 

subtansi kebijakan akan lebih 

mudah dalam menyusun 

Standard Operating Procedure 

(SOP) yaitu kejelasan subtansi 

kebijakan dan SOP 

melaksanakan kebijakan 

menjadikan disposisi para 

pelaku kebijakan semakin jelas. 

Hal ini dapat dilihat dari 

indikator : 

a. Adanya standar 

operasional prosedur 

dalam pelaksanaan 

pekerjaan bidang 

penempatan 

b. Pembagian tugas dalam 

pelaksanaan kebijakan 

sudah sesuaia dengan 

aturan yang berlaku. 

 

E.  Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif 

Kualitatif, menurut Sugiyono (2014:14) 

penelitian deskriptif yaitu : “penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan 

antara variabel satu dengan variabel 

lainnya. Lebih lanjut dijelaskan 

menurut Nazir (2005:63) : “bahwa 

penelitian deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuat deskriptif, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antara fenomena yang 

akan diselidiki 

F.  Teknik Analisis Data 

Dalam analisis data, yaitu data 

reduction (reduksi data) dan data 

display (penyajian data), dan 

conclustion drawing verification 

(penarikan kesimpulan). 

a. Reduksi data  

Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah 

penelitian untuk melakukan 

pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencari 

bila diperlukan. 

b. Penyajian data 

Setelah data di reduksi, 

maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplay kan data. 

Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori 

flowchart dan sejenisnya. 

Miles and Huberman dalam 

Sugiyono (2013:249) 

menyatakan yang paling 

sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam 

bentuk kualitatif adalah 
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dengan teks yang bersifat 

naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam 

analisis data kualitatif 

menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap 

pengumpulan data 

berikutnya. Teknik analisis 

data ini yaitu menggunakan 

metode Deskriptif dengan 

analisia Kualitaitf. Yaitu 

suatu analisa yang nyata 

ketika peneliti melakukan 

penelitian di lapangan dan 

disusun secara teks atau 

tulisan. Penelitian secara 

kualitatif untuk 

mempermudah peneliti 

memahami fenomena atau 

gejala yang terjadi. 

 

II. LANDASAN TEORI 

A. Kebijakan 

 Secara umum, istilah 

“kebijakan” atau “policy” digunakan 

untuk menunjuk perilaku seorang aktor 

(misalnya seorang pejabat, suatu 

kelompok, maupun suatu lembaga 

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam 

suatu bidang kegiatan tertentu. 

Pengertian kebijakan seperti ini dapat 

kita gunakan dan relatif memadai untuk 

keperluan pembicaraan-pembicaraan 

yang lebih bersifat ilmiah dan 

sistematis menyangkut analisis 

kebijakan publik.Oleh karena itu, kita 

memerlukan batasan atau konsep 

kebijakan publik yang lebih tepat.  

Kebijakan publik menurut 

Thomas Dye (1981:1) (dalam 

Subarsono 2005:2) adalah apapun 

pilihan pemerintah untuk melakukan 

atau tidak melakukan (public policy is 

whatever goverments choose to do or 

not to do). Konsep tersebut sangat luas 

karena kebijakan publik mencakup 

sesuatu yang tidak dilakukan oleh 

pemerintah ketika pemerintah 

disamping yang dilakukan oleh 

pemerintah ketika pemerintah 

menghadapi suatu masalah publik. 

Defenisi kebijakan publik menurut 

Thomas Dye tersebut mengandung 

makna bahwa : 

1. Kebijakan publik tersebut dibuat 

oleh badan pemerintah, bukan 

organisasi swasta. 

2. Kebijakan publik menyangkut 

pilihan yang harus dilakukan 

atau tidak dilakukan oleh badan 

pemerintah. 

Menurut Anderson (dalam 

Subarsono 2005:2) mendefenisikan 

kebijakan publik sebagai kebijakan 

yang ditetapkan oleh badan-badan dan 

aparat pemerintah.Walaupun disadari 

bahwa kebijakan publik dapat 

dipengaruhi oleh para aktor dan faktor 

dari luar pemerintah.  Menurut 

Subarsono (2005: 11) dalam 

penyusunan agenda kebijakan ada tiga 

kegiatan yang perlu dilakukan yakni; 

1. Membangun persepsi 

dikalangan stakeholder 

bahwa sebuah fenomena 

benar-benar dianggap 

sebagai masalah.  

2. Membuat batasan masalah 

3. Memobilisasi dukungan agar 

masalah tersebut dapat 
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masuk dalam agenda 

pemerintah  

Menurut Eyestone (dalam 

Winarno 2014:20) ia mengatakan 

bahwa “secara luas” kebijakan publik 

dapat didefenisikan sebagai “hubungan 

suatu unit pemerintah dengan 

lingkungannya”. Konsep ini 

mengandung pengertian yang sangat 

luas dan kurang pasti karena apa yang 

dimaksud dengan kebijakan publik 

dapat mencakup banyak hal. 

Menurut Anderson (dalam 

Winarno 2014:23) konsep kebijakan 

publik mempunyai beberapa implikasi 

yakni; 

1. Titik perhatian kita dalam 

membicarakan kebijakan 

publik berorientasi pada 

maksud atau tujuan dan 

bukan perilaku secara 

serampangan. Kebijakan 

publik secara luas dalam 

sistem politik modern bukan 

sesuatu yang terjadi begitu 

saja melainkan direncanakan 

oleh aktor-aktor yang 

terlibat di dalam sistem 

politik. 

2. Kebijakan merupakan arah 

atau pola tindakan yang 

dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan 

bukan merupakan 

keputusan-keputusan yang 

tersendiri. Suatu kebijakan 

mencakup tidak hanya 

keputusan untuk menetapkan 

undang-undang mengenai 

suatu hal, tetpi juga 

keputusan-keputusan serta 

pelaksanaanya. 

3. Kebijakan adalah apa yang 

sebenarnya dilakukan oleh 

pemerintah dalam mengatur 

perdagangan, 

mengendalikan inflasi, atau 

mempromosikan perumahan 

rakyat dan bukan apa yang 

diinginkan oleh pemerintah 

4. Kebijakan publik mungkin 

dalam bentuknya bersifat 

positif dan negatif. Secara 

positif kebijakan mungkin 

mencakup bentuk 

pemerintah yang jelas untuk 

mempengaruhi suatu 

masalah tertentu. Secara 

negatif, kebijakan mungkin 

mencakup suatu keputusan 

oleh pejabat-pejabat 

pemerintah, tetapi tidak 

untuk mengambil tindakan 

dan tidak untuk melakukan 

sesuatu untuk mengenai 

persoalan yang memerlukan 

keterlibatan pemerintah. 

Dengan kata lain, pemerintah 

dapat mengambil kebijakan untuk tidak 

melakukan campur tangan dalam 

bidang-bidang umum maupun khusus. 

Kebijakan tidak campur tangan 

mungkin mempunyai konsekuensi-

konsekuensi besar terhadap masyarakat 

atau kelompok-kelompok masyarakat. 

Menurut Nugroho (2007:466) 

bahwa kebijakan publik adalah 

keputusan dari administrasi publik, 

khususnya pemerintah, yang 

memberikan impak pada kehidupan 

bersama. Kebijakan publik adalah 

domain utama dari pemerintah, dan 

mempunyai arti strategis bagi 

pemecahan masalah dalam kehidupan 

bersama pada hari ini dan di masa 

depan. Kebijakan publik juga berarti 

“aturan main” yang mengatur 

kehidupan bersama atau kehidupan 
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publik, dan bukan mengatur kehidupan 

orang seorang atau golongan. 

Menurut Kartasasmita dalam 

Widodo (2012:12) mengartikan 

kebijakan merupakan upaya untuk 

memahami dan mengartikan (1) apa 

yang dilakukan (atau tidak dilakukan) 

oleh pemerintah mengenai suatu 

masalah, (2) apa yang menyebabkan 

atau yang mempengaruhinya, dan (3) 

apa pengaruh dan dampak dari 

kebijakan publik tersebut.  Proses 

kebijakan merupakan aktivitas yang 

berkaitan dengan bagaimana 

a. Masalah dirumuskan 

b. Agenda kebijakan 

ditentukan 

c. Kebijakan dirumuskan 

d. Keputusan kebijakan 

diambil 

e. Kebijakan dilaksanakan  

f. Kebijakan di evaluasi 

B. Implementasi Kebijakan 

Menurut Nugroho (2007:294) 

menjelaskan implementasi kebijakan 

pada prinsipnya adalah cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya, untuk itu ada dua langkah 

yang ada yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk 

program dan melalui turunan dari 

kebijakan publik tersebut. Adapun 

kebiajakn publik yang langsung 

operasional yaitu Keputusan Kepala 

Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan 

sebagainya. 

Dan menurut salah satu ahli 

mendefinisikan kaitanya implementasi 

kebijakan dengan muatan politik seperti 

yang diungkapkan oleh Hinggis dalam 

Pasolong (2010:57) mendifinisikan 

implementasi sebagai rangkuman dari 

berbagai kegiatan yang didalamnya 

sumber daya manusia mengunakan 

sumberdaya lain untuk mencapai 

sasaran strategi. Dan Grindle 

mengungkapkan implementasi sering 

dilihat sebagai suatu proses yang penuh 

dengan muatan politik dimana mereka 

yang berkepentingan berusaha sedapat 

mungkin mempengaruhinya. 

Purwanto dan Sulistyastuti 

(2012:64) Realitasnya, didalam 

implementasi itu sendiri terkandung 

suatu proses yang kompleks dan 

panjang Proses implementasi sendiri 

bermula sejak kebijakan ditetapkan atau 

memiliki paying hukum yang syah. 

Seorang ahli mengambarkan 

kompleksitas dalam upaya mewujudkan 

kebijakan dalam proses impementasi 

yaitu ‘’ it refres to the process of 

converting financial, material, 

technical, and human inputs into output 

– goods and services ‘’ 

Hanya setelah melalui proses 

yang kompleks tersebut maka akan 

dihasilkan apa yang disebut sebagai 

policy outcomes : suatu kondisi dimana 

implementasi tersebut menghasilkan 

realisasi kegiatan yang berdampak pada 

tercapainya tujuan-tujuan kebijakan 

yang ditetapkan sebelumnya. Dampak 

kebijakan yang paling nyata adalah 

adanya perubahan kondisi yang 

dirasakan oleh kelompok sasaran, yaitu 

dari kondisi yang satu ke kondisi yang 

lebih baik. 

Menurut Nugroho (2007:711) 

implementasi kebijakan dalam konteks 

manajemen berada dalam kerangka 

organizing-leading-controlling.Jadi, 

ketika kebijakan sudah dibuat, tugas 

selanjutnya adalah mengorganisasikan, 

melaksanakan kepemimpinan untuk 
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memimpin pelaksanaan, dan melakukan 

pengendalian pelaksanaan. Menurut 

Subarsono (2005:89) keberhasilan 

implementasi kebijakan akan 

ditentukan oleh banyak variabel atau 

faktor, dan masing-masing variabel 

tersebut saling berhubungan satu sama 

lain. 

Berkaitan dengan faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan 

suatu program, menurut Rondinelli 

dalam Subarsono (2005 : 60) 

mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

Implementasi kebijakan program-

program pemerintah yang bersifat 

desentralisasi. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya : 

1. Kondisi lingkungan. 

Lingkungan sangat 

mempengaruhi implementasi 

kebijakan, yang dimaksud 

lingkungan ini  mencakupsosio 

cultural serta keterlibatan 

penerima program. 

2. Hubungan Antar Organisasi. 

Dalam banyak program, 

implementasi  sebuah program 

perlu dukungan dan koordinasi 

dengan instansi lain. Untuk ini 

diperlukan koordinasi dan 

kerjasama antar instansi bagi 

keberhasilan suatu program. 

3. Sumberdaya organisasi untuk 

implementasi program. 

Implementasi kebijakan perlu 

didukung sumberdaya baik 

sumberdaya manusia (human 

resources) maupun sumberdaya 

non-manusia (non human 

resources). 

4. Karakteristik dan kemampuan 

agen pelaksana yang dimaksud 

karakteristik dan kemampuan 

agen pelaksana adalah 

mencakup struktur birokrasi, 

norma-norma, dan pola-pola 

hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi, yang semuanya ini 

akan mempengaruhi 

implementasi suatu program. 

Untuk mengidentifikasi unsur – 

unsur kapasitas organisasi dalam 

Implementasi Kebijakan  Crosby dalam 

Purwanto & Sulistyastiti (2012:129) 

menjelaskan beberapa poin, antaralain : 

1. Kemampuan untuk 

menjembatani berbagai 

kepentingan 

2. Kapasitas untuk menjaga 

dan menggalang 

dukungan 

3. Kemampuan untuk 

beradaptasi dengan 

tugas-tugas yang baru 

dan memiliki suatu 

frameworkuntuk 

melakukan proses 

pembelajaran 

4. Kemampuan untuk 

mengenali perubahan 

lingkungan 

5. Kemampuan untuk 

melakukan lobby and 

advokasi 

6. Memiliki kemampuan 

untuk memonitor atau 

mengendalikan 

implementasi  

7. Memiliki mekanisme 

koordinasi yang baik 

8. Memiliki kemampuan 

untuk memonitor 

dampak dari kebijakan 

Sebelum kegiatan penyampaian 

berbagai keluaran kebijakan dilakukan 

kepada kelompok sasaran dimulai, 

perlu didahului dengan penyampaian 

informasi kepada kelompok sasaran, 
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tujuan pemberian informasi ini adalah 

agar kelompok sasaran atau masyarakat 

memahami kebijakan yang akan di 

implementasikan sehinga mereka tidak 

hanya akan dapat menerima berbagai 

program yang diinisialisasi oleh 

pemerintah akan tetapi berpartisipasi 

aktif dalam upaya untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan kebijakan. 

Menurut Purwanto dan 

Sulistiatuti (2012:72) menjelaskan 

bahwa proses implementasi berangkat 

dari adanya suatu kebijakan atau 

program. Yang pada dasarnya suatu 

kebijakan atau program diformulasikan 

dengan misi untuk mencapai tujuan dan 

sasaran tertentu. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka suatu kebijakan 

membutuhkan masukan-masukan 

kebijakan (policy input). 

Menurut Sabartier dalam 

Purwanto dan Sulistiatuti (2012:19) 

menyebutkan, setelah mereview 

berbagai penelitian implementasi, ada 

enam variabel utama yang dianggap 

memberi kontribusi keberhasilan atau 

kegagalan implementasi. Enam variabel 

tersebut adalah : 

a. Tujuan atau sasaran 

kebijakan yang jelas dan 

konsisten 

b. Dukungan teori yang kuat 

dalam merumuskan 

kebijakan 

c. Proses implementasi 

memiliki dasar hukum yang 

jelas sehingga menjamin 

terjadi kepatuhan para 

petugas di lapangan dan 

kelompok sasaran 

d. Komitmen dan keahlian para 

pelaksana kebijakan 

e. Dukungan para stakeholder 

f. Stabilitas kondisi sosial, 

ekonomi, dan politik.  

 

Salah satu pendapat yang sangat 

singkat dan tegas tentang keberhasilan 

implementasi atau kegagalan dari 

implementasi kebijakan disampaikan 

oleh Weimer dan Vining dalam 

Pasolong (2010:59), setelah 

mempelajari berbagai literature tentang 

implementasi, menurut mereka ada tiga 

faktor umum yang mempengaruhi 

keberhasilan yaitu : 

 

a. Logika yang digunakan oleh 

suatu kebijakan, yaitu sampai 

berapa benar teori yang menjadi 

landasan kebijakan atau 

seberapa jauh hubungan logis 

antara kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dengan tujuan atau 

sasaran yang telah ditetapkan 

b. Hakekat kerjasama yang 

dibutuhkan, yaitu apakah semua 

pihak yang terlibat dalam 

kerjasama telah merupakan 

suatu assembling produktif dan 

c. Ketersediaan sumber daya 

manusia yang memiliki 

kemampuan, komitmen untuk 

mengelola pelaksanaanya. 

C. Implementasi Kebijakan Model 

Edward III 

Edward III dalam widodo (2012:96) 

mengajukan empat faktor atau variable 

yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan atau kegagalan 

Implementasi Kebijakan. Empat 

variabel atau faktor tadi antara lain 

meliputi variabel atau faktor 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan 

struktur birokrasi 

1. Faktor Komunikasi 
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Komunikasi diartikan sebagai 

proses penyampaian informasi 

komunikator kepada komunikan. 

Komunikasi kebijakan berarti 

merupakan proses penyampaian 

informasi kebijakan dari pembuat 

kebijakan (policy marker) kepada 

pelaksana dan penerima kebijakan. 

Informasi kebijakan publik perlu 

disampaikan kepada pelaku kebijakan 

agar para pelaku kebijakan dapat 

mengetahui, memahami apa yang 

menjadi isi, tujuan, arah dan kelompok 

sasaran kebijakan (Trget Groups) 

2. Sumber daya 

Edward III dalam widodo (2012:95) 

mengemukakan bahwa faktor sumber 

daya ini juga mempunyai peranan 

penting dalam implementasi 

kebijakan.Sumber daya meliputi SDM, 

sumber daya keuangan, sumber daya 

peralatan yang diperlukan dalam 

melaksanakan kebijakan. Terkait 

Sumber daya Manusia Edward III 

dalam Widodo (2012:99) dengan 

demikian , Sumberdaya Manusia dalam 

implementasi kebijakan disamping 

harus cukup juga harus memiliki 

keahlian dan kemampuan untuk 

melaksanakan tugas, anjuran, perintah 

dari atasan (pemimpin). Oleh karna itu 

sumberdaya manusia harus ada 

ketepatan dan kelayakan antara jumlah 

staf yang dibutuhkan dan keahlian yang 

dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan 

yang ditanganinya.Selanjutnya 

mengenai Sumber daya Peralatan 

Edward III dalam Widodo (2012:103) 

terbatasnya fasilitas dan peralatan yang 

diperlukan dalam melaksanakan 

kebijakan, menyebabkan gagalnya 

pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya 

peralatan merupakan sarana yang 

digunakan untuk operasionalisasi 

implementasi suatu kebijakan yang 

meliputi gedung, tanah, dan sarana 

yang semuanya akan memudahkan 

dalam memberikan pelayanan dalam 

implementasi kebijakan. Dan yang 

terakhir adalah sumber daya anggaran 

Edward III dalam Widodo (2012:100) 

mengatakan Sumberdaya Anggaran 

yang mempengaruhi efektifitas 

pelaksanaan kebijakan, selain sumber 

daya manusia adalah dana (anggaran) 

dan peralatan yang diperlukan untuk 

membiayai operasionalisasi 

pelaksanaan kebijakan. 

3. Disposisi atau kecendrungan – 

kecendrungan  

      Edward III dalam widodo (2012:96) 

menegaskan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan bukan hanya 

ditentukan oleh sejauh mana pelaku 

kebijakan (implementor) mengetahui 

apa yang harus dilakukan dan mampu 

melakukanya, tetapi ditentukan juga 

dengan kemauan para pelaku kebijakan 

tadi memiliki disposisi yang kuat 

terhadap kebijakan yang sedang di 

implementasikan. Disposisi ini 

merupakan kemauan, keinginan, dan 

kecendrungan para pelaku kebijakan 

untuk melaksanakan kebijakan tadi 

secara sunguh-sunguh sehinga apa yang 

menjadi tujuan kebijakan dapat 

diwujudkan.Pada akhirnya, intensitas 

disposisi para pelaksana (implementor) 

dapat mempengaruhi pelaksana 

(performance) kebijakan. Kurangnya 

atau terbatasnya intensitas disposisi ini, 

akan bisa menyebabkan gagalnya 

implementasi kebijakan 

4. Struktur birokrasi 

Meskipun sumber – sumber untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan 

cukup dan para pelaksana 

(implementor) mengetahui apa dan 

bagaimana cara melakukanya namun 

menurur Edward III dalam Widodo 
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(2012:107), implementasi kebijakan 

bisa jadi masih belum efektif karena 

adanya ketidak efesienan struktur 

birokrasi. Struktur birokrasi 

mencangkup dimensi fragmentasi dan 

standar prosedur oprasi yang akan 

mempermudahkan dan menyeragamkan 

tindakan dari para pelaksana kebijakan 

dalam melaksanakan apa yang menjadi 

bidang tugasnya.Dengan diketahuinya 

dan dipahami subtansi kebijakan akan 

lebih mudah dalam menyusun Standard 

Operating Procedure (SOP) sebagai 

dimensi dari struktur birokrasi.Edward 

III dalam Widodo  (2012:109) 

mengatakan kejelasan subtansi 

kebijakan dan SOP melaksanakan 

kebijakan menjadikan disposisi para 

pelaku kebijakan semakin 

jelas.Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Edward III dalam Widodo (2012:108) 

struktur birokrasi merupakan variabel 

kedua yang menentukan berhasil 

tidaknya pelaksanaan 

kebijakan.Struktur birokrasi 

sebagaimana telah dikemukakan 

mencangkup aspek struktur organisasi, 

pembagian kewenangan, dan hubungan 

intra dan ekstra organisasi dalam 

melaksanakan kebijakan. Oleh karna 

itu, dimensi struktur birokrasi ini 

dibedakan menjadi dua macam, yakni 

dimensi fragmentasi dan dimensi 

Standard Operating Procedure (SOP). 

Sebagai tulang punggung dalam 

mengimplementasikan kebijakan, 

keberhasilan birokrasi sangat 

dipengaruhi oleh kapasitas organisasi 

tersebut. Argumen ini dikemukakan 

oleh Amstrong dalam Purwanto dan 

Sulistiastuti (2012:128): 

“Organizational capatity is the 

capacity of an organization to function 

effectively. It is about its ability to 

guarantee high levels of performance, 

achieve its purpuse (sustained 

competitive advantage in a commercial 

business), deliver results and, 

importantly, meet the needs of 

stakeholder”. 

Dalam implementasi kebijakan 

terdapat berbagai hambatan. Gow dan 

Mors dalam Pasolong (2010:59) 

mengungkapkan antara lain : 

1. Hambatan politik, ekonomi, dan 

lingkungan 

2. Kelemahan institusi 

3. Ketidakmampuan SDM di 

bidang teknis dan administratif 

4. Kekurangan dalam bantuan 

teknis  

5. Kurangnya desentralisasi dan 

parsitipasi 

6. Pengaturan waktu (timing) 

7. System informasi yang kurang 

mendukung 

8. Perbedan agenda tujuan antara 

actor 

Menjelaskan bahwa proses 

impelementasi berangkat dari adanya 

suatu kebijakan atau program. 

Sebagaimana pada dasarnya suatu 

kebijakan program diformulasikan 

dengan misi untuk mencapai tujuan 

sasaran tertentu. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka suatu kebijakan 

membutuhkan masukan-masukan 

kebijakan (policy input). 

 

III. GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

Dalam ketentuan umum yang 

dimaksud dengan Arsip rekaman 

kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 

bentuk dan media sesuai dengan 

perkambangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dibuat dan diterima 

oleh lembaga Negara, pemerintahan 

daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, 
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organisasi kemasyarakatan, dan 

perseorangan dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Berdasarkan Undang-

undang no.43 tahun 2007 tentang 

perpustakaan. Dalam ketentuan umum : 

yang dimaksud Perpustakaan adalah 

institusi pengelola koleksi karya tulis, 

karya cetak dan atau karya rekam 

secara profesional dengan system yang 

baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi, dan rekreasi para pemustaka. 

 

IV. ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN 

1. Komunikasi 

  Dalam dimensi keterlibatan 

Dimensi komunikasi diketahui bahwa 

sosialisasi penting dilakukan agar 

seluruh masyarakat dan pihak swasta 

mengetahui tentang pentingnya 

keberadaan BP3TKI tersebut. Agar 

setiap peraturan 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 

berkaiatan dengan BP3TKI kemudian 

pegawai BP3TKI sebagai implementor 

sudah dapat memahami permasalahan 

berkaitan dengan penempatan tenaga 

kerja, maupun kuantitas yaitu jumlah 

pegawai yang menjadi implementor 

2. Sumber daya 

Dimensi Sumber daya 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. Namun 

sarana dan prasarana yang di siapkan 

oleh BP3TKI Tanjungpinang untuk 

mendukung penempatan tenaga kerja 

belum tersedia dengan baik.  Ada 

beberapa sarana dan prasarana yang 

disipakan seperti pos pengaduan hanya 

dari beberapa fasilitas tersebut yang 

berfungsi adalah pos pengaduan 

3. Disposisi 

Sikap pegawai sudah mendukung 

mereka mau mendengarkan keluhan 

serta mencari solusi berjalan dengan 

baik karena sudah bersedianya pegawai 

untuk menampung keluhan dari TKI 

sehubungan dengan permasalahan yang 

dihadapi oleh TKI. Hal ini menurut 

responden terlihat dari, bersedianya 

para pegawai dengan segera mengambil 

tindakan untuk merespon keluhan-

keluhan yang disampaikan oleh TKI 

terhadap permasalahan yang dihadapi. 

Selain itu para pegawai yang tidak 

dapat mengambil tindakan dengan 

segera, maka keluhan-keluhan tersebut 

dicatat dan disampaikan kepada pejabat 

yang bersangkutan atau kepada orang-

orang yang memahami langsung. Untuk 

menyampaikan keluhan terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh pihak 

BP3TKI bisa dalam berbagai cara baik 

secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Secara tidak langsung dapat 

berupa penyampaian melalui kotak 

saran. Tetapi hal ini menjadi tidak 

efektif karena terkadang tidak selalu 

direspon baik. tetapi jika keluhan 

disampaikan secara langsung maka 

pegawai akan memberikan solusi secara 

langsung. 

 

 



 

16 

4. Struktur Birokrasi 

Dimensi orientasi masa depan diketahui 

Standar operasional prosedur sudah 

ada. Standard operational procedure 

(SOP) merupakan perkembangan dari 

tuntutan internal akan kepastian waktu, 

sumber daya serta kebutuhan 

penyeragaman dalam organisasi kerja 

yang kompleks dan luas. Kerjasama 

tentu saja sudah dilakukan dengan 

berbagai instansi. komunikasi dan 

koordinasi pelaksanaan penempatan 

tenaga kerja khususnya dalam 

penanganan pekerja. Tujuannya 

terbangunnya kesepakatan dan 

kesepahaman penanganan pekerja jika 

terjadi bermasalah secara khusus. Sikap 

pegawai BP3TKI selama ini dalam 

menanggapi keluhan TKI berhubungan 

dengan permasalahan yang dikeluhkan 

sudah baik dan cepat tanggap, TKI 

sudah dilayani secara baik jika 

menyampaikan keluhan tidak hanya itu 

kejujuran pegawai BP3TKI sudah baik. 

Di BP3TKI selama ini pegawai masih 

bersikap wajar dan komit terhadap 

jalannya peraturan tersebut. 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

      Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat dianalisa bahwa 

Implementasi Kebijakan Penempatan 

TKI Ke Luar Negeri Oleh Balai 

Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BP3TKI) Tanjungpinang sudah 

berjalan dengan baik hal ini dapat 

dilihat dari sosialisasi sudah dilakukan 

B. Saran 

1.  Sebaiknya sosialisasi 

dilakukan secara intersif dan 

berkelanjutan sehingga bagi 

masyarakat yang mau bekerja ke 

luar negeri memahami prosedur 

dan hak-hak yang akan 

diterimanya. Seperti soalisasi 

dilakukan rutin ke tempat-

tempat penampungan TKI 

kemudian ke masyarakat 

sehingga memahami tentang 

prosedur dan tata cara jika ingin 

bekerja di luar negeri. 

2. Sebaiknya ada sarana prasarana 

yang memadai dan berjalan 

lancar seperti pos pengaduan, 

pos pelaporan dan krisis center 

3. Seharusnya pegawai merespon 

cepat permasalahan yang 

berkaitan dengan penempatan 

tenaga kerja, seperti tanggap 

dalam permasalahan yang ada 

yang tidak sesuai dengan hak-

hak yang diterima oleh pekerja. 

4. Dalam struktur birokrasi 

sebaiknya ada pembagian kerja 

yang khusus agar saat 

dilapangan tidak tumpang tindih 

kewenangan dalam penanganan 

penempatan tenaga kerja. 

Seperti antara BP3TKI dan 

Dinas Sosial dan tenaga kerja 

yang memiliki kewenangan 

dalam mengatur 

ketenagakerjaan 
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