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ABSTRAK

KINERJA BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) LAMPUNG

(Studi Dalam Mengelola Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Pada Tahun
2017)

Oleh

SHERLY MEIRIZA PUTRI

Provinsi Lampung menempati posisi ke enam terbesar sebagai daerah pengirim
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, namun perlindungan terhadap TKI
belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus
TKI Bermasalah (TKIB) yang belum terselesaikan. Berkenaan dengan
permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukkan untuk mengetahui Kinerja
BP3TKI Lampung selaku instansi yang bertanggung jawab dalam penempatan
dan perlindungan TKI dalam menangani TKIB. Metode penelitian yang
digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, Kinerja BP3TKI Lampung dalam mengelola
TKIB Tahun 2017 belum mampu mengatasi permasalahan TKI Bermasalah
dengan baik karena indikator responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas tidak
terlaksana dengan baik. Konteks responsivitas tidak berjalan dengan baik karena
belum terlihat adanya langkah proaktif dari BP3TKI Lampung untuk
mengoptimalkan pendataan terhadap TKIB, Konteks responbilitas dibuktikan
dengan belum optimalnya koordinasi dengan penegak hukum dalam menangani
masalah yang dialami Oleh TKIB. Konteks Akuntabilitas, kebijakan Bekerjasama
dengan intansi dalam rangka pendampingan TKIB sampai ke rumah TKI.
Fasilitasnya sudah terlaksana dengan baik. Namun, BP3TKI Lampung perlu
meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar tidak terjadi
adanya dualisme kewenangan dalam memfasilitasi pemulangan TKIB. Penulis
menyarankan BP3TKI Lampung sebaiknya mengadakan pertemuan dengan Dinas
Sosial Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Lampung dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan dualisme
kewenangan yang terjadi dalam fasilitasi pemulangan TKIB, pemberdayaan TKI
Purna, serta penanganan pengaduan masalah TKI.

Kata Kunci : Kinerja, BP3TKI Lampung, dan TKIB



ABSTRACT

PERFORMANCE OF THE ORGANIZATION OF THE PLACEMENT
AND PROTECTION OF INDONESIAN WORKER (BP3TKI) LAMPUNG

(Study In Managing Indonesian Worker With Problem 2017)

BY

SHERLY MEIRIZA PUTRI

Lampung Province occupies the sixth place as the sending area for Indonesian
Migrant Workers (TKI) abroad, but the protection of Indonesian migrant workers
has not been well implemented, this is evidenced by the many unresolved cases of
TKIs (TKIB). With regard to these problems, this research is aimed at finding out
the performance of the Lampung BP3TKI as the agency responsible for the
placement and protection of migrant workers in handling TKIB. The research
method used is the type of descriptive research with a qualitative approach. The
results showed that, the performance of Lampung's BP3TKI in managing the 2017
TKIB had not been able to overcome the problems of Indonesian migrant workers.
Problems were problematic because the indicators of responsiveness,
responsibility and accountability were not implemented well. The context of
responsiveness is not going well because it has not seen any proactive steps from
Lampung's BP3TKI to optimize data collection on TKIB, the context of
responsiveness is proven by the lack of optimal coordination with law
enforcement in dealing with problems experienced by TKIB. Context of
Accountability, policy Working together with institutions in the context of TKIB
assistance to the homes of migrant workers. The facilities are well implemented.
However, Lampung's BP3TKI needs to improve communication and coordination
with relevant agencies so that there is no dualism of authority in facilitating the
return of TKIB. The author advises BP3TKI Lampung to hold a meeting with the
Lampung Provincial Social Service and the Manpower and Transmigration Office
of Lampung Province in order to discuss and resolve the issue of dualism of
authority that occurred in facilitating the return of TKIB, empowerment of Full
Migrant Workers, and handling complaints of migrant workers.

Key Words:Performance, BP3TKI Lampung, TKIB.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI di Luar Negeri menyatakan setiap Warga Negara Indonesia

(WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan

kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Calon Tenaga

Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan

bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan jenis pekerjaannya, TKI terbagi menjadi dua yaitu TKI formal

dan TKI informal. TKI formal adalah TKI yang bekerja di perusahaan negara

atau swasta di luar negeri yang berbadan hukum. TKI formal saat ini tersebar

di beberapa sektor seperti sektor industri, sektor perikanan, sektor perkebunan,

dan sektor kesehatan. Sedangkan, TKI informal adalah TKI yang bekerja

dengan perorangan dan/atau bukan perusahaan negara atau swasta di luar

negeri. Pada umumnya, TKI informal bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga
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(PRT) atau juga dikenal dengan istilah domestic worker. (Anis Hidayah,dkk

2013:57)

Mayoritas tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, berketerampilan rendah

dan bekerja di sektor informal dengan pekerjaan yang cenderung kotor, sulit,

dan berbahaya. TKI, terutama yang bekerja di sektor informal, seringkali tidak

mengetahui atau tidak diberitahu mengenai realitas migrasi, hak yang

seharusnya mereka peroleh termasuk prosedur bermigrasi yang legal dan

aman, serta bagaimana mengakses layanan bantuan ketika mengalami

masalah. (Diakses melalui situs http://www.bnp2tki.go.id  pada 22 Februari

2018 pukul 22:13 WIB). Hal ini membuat para TKI menjadi sangat rentan

terhadap perekrutan yang menyeleweng, mengalami tindak kekerasan baik

fisik maupun psikologis, eksploitasi, bahkan perdagangan orang sepanjang

proses migrasi, yang pada akhirnya membuat mereka masuk kedalam daftar

TKI Bermasalah (TKIB).

TKI Bermasalah (TKIB) adalah setiap TKI yang sedang menghadapi masalah,

baik permasalahan ketenagakerjaan maupun non ketenagakerjaan. TKIB tidak

hanya berasal dari sektor informal, melainkan dapat pula berasal dari sektor

formal.  Namun, selama ini sebagian besar TKI yang mengalami masalah

ialah TKI yang berangkat secara non prosedural (atau juga dikenal dengan

istilah TKI ilegal) yang umumnya merupakan TKI yang bekerja di sektor

informal. Hal tersebut disebabkan karena TKI informal bekerja pada pengguna

jasa (majikan) yang bersifat perseorangan, sehingga pemerintah Indonesia
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mengalami kesulitan dalam mengawasi para TKI karena tidak memiliki jam

kerja pasti.

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2017, diperkirakan jumlah TKI yang

bekerja di luar negeri sekitar 125.081 orang, dengan 43 persen bekerja secara

ilegal. ( Sumber : Puslitfo BNP2TKI Tahun 2017). Selanjutnya, berdasarkan

data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan dalam Siaran Pers Nomor: 01/Humas PMK/I/2017, mayoritas

TKIB berada di Malaysia dan Arab Saudi.

Penurunan jumlah TKIB dari tahun ke tahun tidak serta merta dapat

memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan TKIB sudah berjalan baik,

Sebaliknyapun tidak pula dapat disimpulkan sebaliknya. Hingga saat ini,

keberadaan TKIB di negara penempatan berimplikasi pada melekatnya citra

buruk negara Indonesia dimata dunia bahkan melemahkan posisi tawar bangsa

Indonesia dengan negara lain.

Pemerintah Indonesia sejatinya telah berupaya untuk menekan jumlah TKIB

di tingkat hulu dengan mengadakan sosialisasi pencegahan TKI non

prosedural di daerah-daerah yang dianggap sebagai basis pengirim TKI.

Namun, sosialisasi tersebut masih belum mampu untuk menekan besarnya

jumlah TKI yang berangkat secara ilegal. Sosialisasi hanya dilaksanakan di 7

hingga 10 titik di tiap daerah (misalnya kabupaten) dalam setahun, dengan

melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Pada tiap titik, jumlah peserta

dibatasi hanya 50 orang saja, angka tersebut tentu tidak sebanding dengan
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jumlah TKI yang berangkat secara non prosedural melalui jasa penyalur TKI

ilegal atau yang biasa disebut Calo.

Banyak oknum yang memanfaatkan kepentingan pribadi dengan cara

menyelundubkan TKI secara ilegal seperti kasus yang pernah digagalkan oleh

Kepolisian Daerah Lampung yang menggagalkan pengiriman sebanyak 53

Tenaga Kerja Wanita dengan dokumen pengiriman sebagai TKI yang

seluruhnya direkayasa diamankan Subdit IV Remaja, Anak dan Wanita

(Renakta) Ditreskrimum Polda Lampung. (http://www.saibumi.com/artikel-

80174-polda-lampung-praktik-penyaluran-tki-ilegal- sudah-setahun.html pada

tanggal 10 Desember 2017 pukul 20.00wib)

Lampung merupakan provinsi pengirim tenaga kerja terbesar ke enam di

Indonesia. Seiring dengan meningkatnya tuntutan pekerja murah dari negara-

negara pengirim baik di sektor formal maupun informal, serta tingginya angka

pengangguran dan kemiskinan di Lampung. Menjadikan pilihan untuk

bekerja ke luar negeri masih menjadi daya tarik bagi sebagian besar

masyarakat, khususnya yang berasal dari kabupaten atau pedesaan. (Sumber :

Data P2TKI Puslitfo BNP2TKI Tahun 2017).

Sebagai provinsi yang memiliki sejumlah daerah yang menjadi kantong TKI,

Provinsi Lampung juga tidak luput dari permasalahan TKIB. Umumnya

pemerintah baru mengetahui bahwa seorang TKI terkena masalah apabila TKI

tersebut mengadukan permasalahannya kepada pemerintah. Sebagai suatu

perbandingan, pengaduan masalah TKI asal Lampung (lihat gambar 1.1.)

secara persentase masih sangat kecil jika dibandingkan dengan penempatan
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TKI dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) yang tertera pada

gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Grafik Penempatan TKI Asal Lampung Tahun 2013-2017
Sumber: Data P2TKI Puslitfo BNP2TKI Tahun 2017

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.2, penempatan TKI asal Lampung

pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami pergerakan yang

fluktuatif. Pada tahun 2013, Provinsi Lampung mampu menempatkan

sebanyak 17.975 orang TKI di sejumlah negara penempatan. Jumlah ini

kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 18.500.

kemudian pada tahun 2015 kembali menurun sebesar 13% menjadi 16.109

orang. Lalu pada tahun 2016 dan 2017 kembali mengalami penurunun sebesar

44% dan 16% menjadi 9.041 orang dan 7.611 orang. Data TKI asal Lampung

berdasarkan penempatan di luar negeri bisa dilihat pada table 1.1 berikut .

Tabel 1.1. Penempatan TKI asal Lampung di Liuar Negeri

No.
Penempatan TKI asal Lampung diluar

negeri
1. Malaysia
2. Hongkong
3. Singapura
4. Taiwan
5. Saudi Arabia
6. Brunei Darussalam

Sumber . data BP3TKI Lampung, 2019

17,975 18,500
16,109

9,041
7,611

2013 2014 2015 2016 2017
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Gambar 1.2 Grafik Pengaduan Masalah TKI Asal Lampung

Sumber: Data P2TKI Puslitfo BNP2TKI Tahun 2017

Jika menilik data penempatan TKI asal Lampung dari tahun 2013-2017 dan

dibandingkan dengan pengaduan masalah TKI yang diterima oleh BP3TKI

dengan rentang waktu yang sama (lihat gambar 1.2), maka dapat diketahui

bahwa terdapat kesenjangan antara grafik penempatan dan pengaduan masalah

TKI, khususnya pada kurun waktu tiga tahun terakhir (2014-2017). Pada

gambar 1.1, penempatan TKI mengalami penurunan tahun 2014 ke tahun

2015, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Namun, pada gambar 1.2, pengaduan masalah TKI mengalami peningkatan

mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2014 dan mengalami penurunan dritahun

2015 hingga tahun 2017.

Hal ini menunjukkan bahwa penurunan pengiriman TKI tidak selalu diiringi

dengan penurunan pengaduan masalah yang dihadapi TKIB. Pengaduan TKIB

asal Lampung ke BP3TKI Lampung bisa dilihat pada table 1.2 berikut .

80 103

189
135

110

2013 2014 2015 2016 2017
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Tabel 1.2 Daftar Pengaduan TKIB

No. JENIS MASALAH JUMLAH
1 TKI Meninggal 33
2 TKI Sakit 7
3 Indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 1
4 TKI Ingin Dipulangkan 6
5 TKI Unfit 2
6 TKI Non Prosedural 1
7 Gagal Penempatan 2
8 Mendapat Pemerasan/ Tindak Kriminal 1
9 Tindak Kekerasan Oleh Majikan 2
10 Gaji Tidak Dibayarkan 10
11 Kecelakaan Kerja 4
12 Klaim Asuransi PHK 12
13 TKI Tidak Berdokumen 5
14 PHK Sebelum Masa Perjanjian Berakhir 2
15 Tidak Mampu Bekerja 1
16 Penahanan Paspor atau Dokumen Lainnya Oleh PPTKIS 4
17 Lari dari Majikan 3
18 Gaj Dibawah Standar (tidak sesuai) 1
19 Ilegal Rekrut CTKI 1
20 Pemulangan TKIB 2
21 Klaim Asuransi Kecelakaan 1
22 Pembunuhan (Melakukan Tindak Kriminal) 1
23 Putus Hubungan Komunikasi 1
24 Kecelakaan 1
25 Overstay 1
26 Klaim Asuransi TKI Meninggal 1
27 Kekerassan Oleh Majikan Hingga Meninggal Dunila 1
28 Klaim Asuransi TKI Sakit 1
29 Lain-lain 2

Total 110
Sumber : BP3TKI Lampung, 2019

Berdasarkan data yang diperoleh diatas kinerja BP3TKI dapat disimpulkan

belum optimal. Dilihat belum adanya langkah-langkah proaktif dari BP3TKI

Lampung untuk mengotimalkan pendataan terhadap TKIB dan belum

optimalnya Koordinasi dengan Penegak hukum dalam Menangani Masalah

yang dialami oleh TKIB.

Salah satu daerah basis TKI di Lampung ialah Kabupaten Lampung Timur,

dimana sejumlah kecamatan memiliki masyarakat yang mayoritas berprofesi
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sebagai TKI. Beberapa diantaranya ialah Kecamatan Way Jepara, Labuhan

Ratu, Sekampung, Marga Tiga, Bandar Sribawono, dan lain-lain. Kecamatan

Sekampung termasuk daerah yang banyak terdapat TKIB, namun selama ini

kecamatan tersebut belum pernah mendapatkan sosialisasi pencegahan TKI

non prosedural. (Berdasarkan wawancara dengan Praja Setiawati selaku Staff

Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan TKI di BP3TKI Lampung pada

tanggal 25 Februari 2018).

TKI asal Kabupaten Pesawaran terancam hukuman mati di Singapura. Daryati

ditangkap oleh kepolisian singapura akibat kasus pembunuhan terhadap

majikannya Seo kim Chok. Kata Munarti orang tua dari Daryati, sejak

mendapatkan kabar soal kasus Daryati, ia belum pernah menerma surat resmi

baik dari Pemerintah Indonesua melalui KBRI di Singapura maupun dari

Pemerintah Singapura. Camat dan Kepala Dinas Sosial dan Keternagakerjaan

Transmigrasi Kabupaten Pesawaran mengaku tidak mengakui hal tersebut dan

meminta wartawan untuk mengonfirmasi terkait berita ini kepada

bawahannya.(http://www.kupastuntas.co/2016/07/tkwasalpesawaranterancam-

hukuman-mati-singapura-ribut-saja-tak-pernah-bagaimanamembunuh/Diakses

pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 08.03 WIB)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI) melalui asas dekonsentrasi tersebut menunjuk Balai Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Lampung sebagai lembaga

pemerintah non kementerian yang dalam hal ini bertanggung jawab mengelola

penyelenggaran dan perlindungan TKI di Provinsi Lampung.
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BP3TKI Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari BNP2TKI di

Provinsi Lampung yang berperan dalam penyelenggaraan TKI mulai dari pra

penempatan, penempatan, kepulangan, hingga pemberdayaam. BP3TKI

Lampung termasuk salah satu dari 20 badan layanan penyelenggaraan TKI

yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. UPT BP3TKI Lampung

sebelumnya beroperasi sebagai Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

TKI (P4TKI) yang bergerak dibawah naungan BP3TKI Palembang di Tahun

2011, kemudian pada pertengahan tahun 2013 naik status menjadi Lokal

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (LP3TKI). Terakhir, pada bulan

Oktober 2014 kembali naik status menjadi BP3TKI Lampung

Tugas Pokok BP3TKI Lampung adalah penempatan, perlindungan dan

penyelesaian masalah TKI. Penempatan dan perlindungan diberikan kepada

TKI legal yang berangkat ke luar negeri melalui pemerintah dengan prosedur

yang benar. Namun pada tujuan pokok fungsi BP3TKI dalam penyelesaian

masalah TKI, dilakukan pelayanan kepada TKI legal maupun ilegal maka

permasalahan TKI ilegal juga ditangani oleh BP3TKI. Kebijakan pemerintah

dapatdilakukan dengan baik apabila organisasi mempunyai kinerja yang baik

pula.

Namun dalam pelaksanaan diduga belum optimal dalam kinerja BP3TKI di

wilayah Lampung bisa dilihat dari program yang masih kurang tepat sasaran

sebab masih banyak TKI Bermasalah, dibandingkan dengan penempatan TKI

presentasi perlndungan terhadap TKI masih sangat kecil dan penempatan TKI

di luar negeri memiliki berebagai masalah seperti pembunuhan dan pelecehan.
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Berdasarkan dengan peneltian ini, peneliti menemukan sejumlah penelitian

terdahulu yang relevan dengan peneltian yang akan di teliti. Berikut adalah

peneltiaan terdahulu yang penelti sajikan :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Sejenisnya

No. Nama Peneliti Tahun Jenis Judul Penelitian

1 Tira Cakra Indira 2016 Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan
dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerja
Indonesia Oleh Balai Pelayanan
Penempatan dan Pelindungan Tenaga
Kerja Indonesia Lampung

2 Wisnu Kawiryan 2016 Skripsi

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di
Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta:
Kajian Pelindungan Pada Masa Pra
Penempatan

3
Ayu Rahma

Dayanti
2018 Skripsi

Model Komunikasi Pembangunan
Program BP3TKI Lampung dalam
memberdayakan TKI Purna (Studi pada
Desa Taman Endah Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2019

1. Peneltian yang dilakukan oleh Tira Cakra Indira dalam skripsi Hukum

yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan

Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan

Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum

terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja Indonesia oleh

BP3TKI lampung yang dilakukan dengan  cara sesuai sengan peraturan

Undang-Undang yang berlaku, yaitu dengan 3 cara : Perlindungan Hukum

Fase Pra Perempuan, Perlindungan Hukum Fase Masa Penempatan dan

Perlindungan Hukum Fase Purna Penempatan.

2. Penelitian yang diakukan oleh Wisnu Kawiryan dalam skripsi Ilmu

Hukum yang berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar
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Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Pelindungan Pada Masa Pra

Penempatan”  peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk

perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh kantor BP3TKI

Yogyakarta meliputi sosialisasi PTKLN, pengurusan dan verfikasi

dokumen tenaga kerja diluar negeri, memberikan pembekalan sebelum

keberangkatan berkoordinasi dengan PPTKIS, juga melayani pengaduan

tentang maslah yang dihadapi CTKI/TKI.

3. Penelitian yang dilakukan Ayu Rahma Dayanti dalam skripsi Ilmu

Komunikasi yang berjudul “Model Komunikasi Pembangunan Program

BP3TKI Lampung dalam memberdayakan TKI Purna (Studi pada Desa Taman

Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)” penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis kondisi dan kendala yang dihadapi TKI

Purna serta model komunikasi pembangunan yang digunakan antara

BP3TKI Lampung dan TKI Purna dalam program pemberdayaan TKI

Purna di Desa Taman Endah.

Berbeda dengan peneltian sebelumnnya, pada peneltian ini peniliti lebih

berfokus pada bagaimana kinerja dari BP3TKI dalam penempatan dan

perlindungan TKIB di luar negri serta apa saja factor yang mempengaruhi

kinerja dari BP3TKI . Melihat fenomena dan permasalahan mengenai BP3TKI

di atas, peneliti menilai penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya

kinerja BP3TKI Lampung dalam mengelola TKIB di Provinsi Lampung pada

tahun 2018. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik

malakukan penelitian yang berjudul : “Kinerja Balai Pelayanan

Penempatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung
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(Studi dalam mengelola Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah pada tahun

2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penilitian di atas yang telah dipaparkan, maka

sebagai rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Balai

Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung (Studi

dalam mengelola Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah pada tahun 2017)?

C. TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk

mengetahui Kinerja Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia Lampung (Studi dalam mengelola Tenaga Kerja Indonesia

Bermasalah pada tahun 2017).

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu Pemerintahan

terutama ilmu pengetahuan tentang kajian mengenai manajemen

pemerintahan

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Balai

Pelayanan Penempatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)

Lampung mengelola Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pencapaian kinerja dalam

suatu lembaga instansi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) sering

diukur dari sudut pandang masing-masing stakeholders, misalnya

lembaga legislatif, instansi pemerintah, pelanggan, pemasok, dan

masyarakat umum. Idealnya pengukuran kinerja yang dipakai oleh

intansi pemerintah disusun setelah memperoleh masukan dari lembaga

konstituen, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa yang

diharapkan oleh stakeholder atas organisasi tersebut. Dalam rangka

pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, organisasi disusun dalam unit-

unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, sistem kerja dan

mekanisme yang jelas. (Rivai, 2004:309)
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Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki

derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan

keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan

sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan

dan bagaimana mengerjakannya. (Rivai, 2004:309)

Menurut Prawirosentono (1999:32) mengemukakan bahwa,Kinerja

perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga

(institutional performance) atau kinerja organisasi (corporate

performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila

kinerja karyawan (individual performance) baik maka kemungkinan

besar kinerja organisasi (corporate performance) juga baik. Kinerja

seorang karyawan akan baik bila ia mempunyai keahlian (skill) yang

tinggi, bersedia bekerja karena gaji atau diberi upah sesuai dengan

perjanjian dan mempunyai harapan (expectation) masa depan lebih baik.

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi untuk menilai

kinerja pegawainya. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum

adalah untuk memberikan umpan balik kepada karyawan dalam upaya

memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan produktivitas organisasi,

khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap karyawan

seperti untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan.

Penilaian kinerja (performance appraisal, PA) adalah proses evaluasi

seberapa baik karyawan mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu
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set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para

karyawan (Mathis dan Jackson, 2002:53).

Penilaian kinerja disebut juga sebagai penilaian karyawan, evaluasi

karyawan, tinjauan kinerja, evaluasi kinerja dan penilaian hasil

pedoman. Rahmanto (2002:32) mengemukakan bahwa sistem penilaian

kinerja mempunyai dua elemen pokok, yakni:

a. Spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan

kriteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik

(good performance) dapat dicapai, sebagai contoh: anggaran operasi,

target produksi tertentu dan sebagainya.

b. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan

mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan

dibandingkan dengan kriteria yang berlaku sebagai contoh laporan

bulanan manager dibandingkan dengan anggaran dan realisasi

kinerja (budgeted and actual performance) atau tingkat produksi

dibandingkan dengan angka penunjuk atau meteran suatu mesin.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa penilaian kinerja merupakan

bagian integral dari proses penilaian yang meliputi penerapan sasaran

kinerja yang spesifik, terukur, memiliki tingkat perubahan, terbatas

waktu, adanya pengarahan dan dukungan atasan. Karyawan bersama

atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran dan standar kinerja

yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan kinerja
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karyawan perseorangan pada gilirannya akan mendorong kinerja sumber

daya manusia secara keseluruhan.

Maka demikian peneliti menyimpulkan bahwa, kinerja adalah hasil kerja

yang dilakukan oleh seseorang/individu atau kelompok orang untuk

melakukan suatu kegiatan secara bertanggung jawab atau sesuai dengan

tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Berdasarkan

definisi diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa kinerja mempunyai

beberapa elemen yaitu :

a. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi yang

berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara

sendiri sendiri atau kelompok.

b. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan

wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga

diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga

pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.

c. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam

melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus

mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

d. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya

selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan

tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

Kinerja yang dimaksud Peneliti dalam penelitian ini adalah ukuran

BP3TKI Lampung dalam hasil kerja yang kualitas dalam hal
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penempatan dan perlindungan TKI dengan tujuan untuk mengatasi

Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)

2. Manajemen Kinerja

Terdapat banyak definisi tentang manajemen kinerja yang dikemukakan

oleh para ahli terutama mereka yang memiliki keahlian di bidangnya.

Adapun pengertian dari manajemen kinerja, menurut Fahmi (2011:3)

adalah suatu ilmu yang memadukan seni di dalamnya untuk menerapkan

suatu konsep manajemen yang memiliki tingkat fleksibelitas yang

representative dan aspiratif guna mewujudkan visi dan misi perusahaan

dengan cara mempergunakan orang yang ada di organisasi tersebut

secara maksimal.

Sedangkan menurut Moeheriono (2012:69) manajemen kinerja instansi

pemerintah adalah Sebagai suatu sistem, membutuhkan suatu proses

yang sistematis sehingga perlu dibuat desain sistem manajemen kinerja

yang tepat untuk mencapai kinerja optimal. Sistem merupakan

serangkaian prosedur, langkah atau tahap yang tertata dengan baik.

Dengan demikian juga sistem manajemen kinerja organisasi

publik/instansi pemerintah mengandung prosedur, langkah dan tahapan

yang membentuk suatu siklus kerja.

Secara garis besar, sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja,

siklus manajemen kinerja dibagi dalam lima fase/tahap, yaitu :

a) Perencanaan kinerja
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b) Implementasi

c) Pengkuran kinerja dan evaluasi kinerja

d) Pelaporan kinerja

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun tujuan spesifik diterapkannya

manajemen kinerja, menurut Amstrong (Fahmi, 2011:4) mengatakan

bahwa tujuan spesifik manajemen kinerja adalah :

1. Mencapai peningkatan yang dapat diraih dalam kinerja organisasi;

2. Bertindak sebagai pendorong perubahan dalam mengembangkan

suatu budaya yang berorientasi pada kinerja

3. Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan;

4. Memungkinkan individu mengembangkan kemampuan

mereka,meningkatkan kepuasan kerja mereka dan mencapai potensi

penuh mereka bagi keuntungan mereka sendiri dan organisasi secara

keseluruhan.

5. Mengembangkan hubungan yang konstruksi dan terbuka antara

individu dan manajer dalam suatu proses dialog yang dihubungkan

dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan sepanjang tahun;

6. Memberikan suatu kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran

sebagaimana diekspresikan dalam target dan standar kinerja

sehingga pengertian bersama tentang sasaran dan peran yang harus

dimainkan manajer dan individu dalam mencapai sasaran tersebut

meningkat;
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7. Memusatkan perhatian pada atribut dan kompetensi yang diperlukan

agar bisa dilaksanakan secara efektif dan apa yang seharusnya

dilakukan untuk mengembangkan atribut dan kompetensi tersebut;

8. Memberikan ukuran yang akurat dan objektif dalam kaitannya

dengan target dan standar yang disepakati sehingga individu

menerima umpan balik dari manajer tentang seberapa baik yang

mereka lakukan;

9. Asas dasar penilaian ini,memungkinkan individu bersama manajer

menyepakati rencana peningkatan dan metode pengimplementasian

dan secara bersama mengkaji training dan pengembangan serta

menyepakati bagaimana kebutuhan itu dipenuhi;

10. Memberi kesempatan individu untuk mengungkapkan aspirasi dan

perhatian mereka tentang pekerjaan mereka;

11. Menunjukkan pada setiap orang bahwa organisasi menilai mereka

sebagai individu;

12. Membantu memberikan wewenang kepada orang memberi orang

lebih banyak ruang lingkup untuk bertanggung jawab atas pekerjaan

dan melaksanakan kontrol atas pekerjaan itu;

13. Membantu mempertahankan orang-orang yang mempunyai kualitas

yang tinggi;

14. Mendukung misi manajemen kualitas total.

Konsep manajemen kinerja dalam penelitian ini adalah bagaimana

BP3TKI memiliki keahlian dan suatu proses yang sistematis dalam hal
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perencanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indoensia untuk

mengatasi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

a. Efektivitas dan Efisiensi

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh

mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila

akibatakibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari

hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun

efektif dinamakan tidak efesien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-

cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efesien. (Fahmi

,2011:24)

b. Otoritas (Wewenang)

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah

dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota

organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan

kerja sesuai dengan kontribusinya. (Sembiring, 2012:27)

c. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturanyang berlaku. Jadi,

disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan

dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia

bekerja. (Sembiring, 2012:27)

d. Inisiatif

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan
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tujuan organisasi. Menurut Anwar P. Mangkunegara (2006:16),

terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:

1. Faktor Individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan

fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi

antara fungsi psikis dan fisik maka individu tersebut memiliki

konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan

modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan

mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam

melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam

mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja individu tenaga kerja, yaitu:

a) Kemampuan mereka

b) Motivasi

c) Dukungan yang diterima

d) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan

e) Hubungan mereka dengan organisasi.

2. Faktor Lingkungan Organisasi

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi

individu dalam mencapai kinerja. Faktor lingkungan organisasi

yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas

yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi

yang efektif, hubungan kerja yang harmonis, iklim kerja yang
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respek dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang

relatif  memadai.

B. Tinjauan Tentang Peniliaian Kinerja

1. Definisi Penilian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena

dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam

mencapai misinya (Dwiyanto, 2008:47). Pengukuran kinerja merupakan

aktivitas menilai kinerja yang dicapai oleh organisasi, dalam

melaksanakan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah

ditetapkan. Dengan pengukuran kinerja maka dapat dilihat tingkat

kegagalan dan keberhasilan dari suatu organisasi dalam melaksanakan

kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya

dalam rencana strategis (Widodo 2008:95).

Performance measurement (pengukuran kinerja) adalah kuantifikasi dari

efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian

bisnis selama periode akuntansi. Karena organisasi dijalankan oleh

manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas

perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka jalankan di

dalam organisasi. (Fahmi, 2011:71)

Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan

dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar

perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan
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dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja organisasi publik menurut

Moeheriono (2012:162) yaitu Organisasi adalah jaringan tata kerja sama

dari sekelompok orang secara teratur  untuk mencapai tujuan bersama,

antara atasan dan bawahan. Sedangkan kinerja atau disebut performance

dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau the degree of

accomplishment, atau prestasi kerja atau kinerja.

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan

suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat

dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi

selanjutnya. Dalam pemerintahan penilaian kinerja sangat berguna untuk

menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan dan memotivasi

birokrat pelaksana untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi. Adapun

tahap penilaian menurut peneliti terdiri dari tiga tahap rinci yaitu :

a. Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya

b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya

dari yang ditetapkan dalam standar

c. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan

untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Ukuran dalam penelitiam kinerja yang peneliti maksud adalah proses

sejauh mana evaluasi tentang perencanaan penempatan dan perlindungan

TKI dalam mengatasi Tenaga Kerja Indoensia Bermasalah (TKIB).
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2. Manfaat Penilaian Kinerja

Bagi pihak manajemen perusahaan ada banyak manfaat dengan

dilakukannya penilaian kinerja. Menurut Nugroho dalam Fahmi

(2011:66) penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk :

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui

pemotivasian karyawan secara maksimum

b. Membantu pengamilan keputusan yang bersangkutan dengan

karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan

karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi

program pelatihan karyawan

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana

atasan mereka menilai kinerja mereka

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan

Berdasarkan berbagai alasan dan bahan pertimbangan tersebut diatas

maka semua itu diharapkan akan mampu memberi pengaruh pada

peningkatan kinerja suatu perusahaan karena sebagaimana kita ketahui

alasan paling utama dari diperlukannya penilaian kinerja adalah

terciptanya peningkatan kualitas kinerja di perusahaan, dan pengaruhnya

lebih jauh pada peningkatan produktivitas serta profit perusahaan.

(Fahmi, 2011:65).
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3. Metode Peniliain Kinerja

Untuk melakukan suatu penilaian kinerja dibutuhkan metode penilaian

yang memiliki tingkat dan analisa yang representatif. Menurut Griffin

(2005:429), ada 2 kategori dasar dari metode penilaian yang sering

digunakan dalam organisasi yaitu :

a. Metode objektif menyangkut dengan sejauh mana seseorang bisa

bekerja dan menunjukkan bukti kemampuan ia bekerja sesuai

dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagi banyak pihak metode

objektif bisa memberikan hasil yang tidak begitu akurat atau

mengandung bias karena bisa saja seorang karyawan memiliki

kesempatan yang bagus maka ia terlihat mampu bekerja dengan

sangat baik dan penuh semangat, sedangkan ada karyawan yang

tidak memiliki kesempatan dan ia tidak bisa menunjukkan

kemampuannya secara maksimal

b. Metode pertimbangan adalah metode penilaian berdasarkan nilai

rangking yang dimiliki oleh seorang karyawan, jika ia memiliki

rangking yang tinggi maka artinya ia memiliki kualitas kinerja yang

bagus, dan begitu pula sebaliknya. Sistem penilaian rangking ini

dianggap memiliki kelemahan jika seorang karyawan ditempatkan

dalam kelompok kerja yang memiliki rangking bagus maka

penilaiannya akan mempengaruhi posisinya sebagai salah satu

karyawan yang dianggap baik, begitu pula sebaliknya jika seorang

ditempatkan dalam kelompok dengan rangking buruk maka otomatis

rangkingnya juga tidak bagus.
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Menurut Moeheriono, (2012:161) Standar Operasional Prosedur (SOP)

adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai

dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah yang

berdasarkan:

1) Indikator kinerja teknis

2) Administratif dan procedural sesuai tata kerja

3) Prosedur kerja

4) Sistem kerja para unit kerja

Tujuan dari SOP itu sendiri menurut Moeheriono (2012:161) adalah

menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit

kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih

(good governance). SOP, tidak saja bersifat internal tetapi juga bersifat

eksternal, sehingga selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja

organisasi publik, SOP juga dapat digunakan untuk menilai kinerja

publik yang berupa :

1) Responsivitas

2) Responsibilitas

3) Akuntabilitas

Dengan demikian SOP merupakan pedoman atau acuan untuk menilai

pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator

teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata hubungan kerja

dalam organisasi yang bersangkutan. Menurut Moeheriono (2012:162)
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ada tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja

organisasi publik, yaitu :

1. Responsivitas (responsiveness), yaitu menggambarkan kemampuan

organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Responsibilitas (responsibility), yaitu menunjuk pada seberapa

besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan

dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat

dan masyarakat.

3. Akuntabilitas (accountability), yaitu pelaksanaan kegiatan

organisasi publik dilakukan secara sesuai dengan prinsip-prinsip

administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara

implisit maupun eksplisit.

C. Tinjauan Organisasi Publik

1. Pengertian Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani organon, yang berarti alat (tool),

kemudian masuk ke bahasa Latin, menjadi organizatio dan kemudian

masuk ke bahasa Prancis pada abad ke-14 menjadi organization (Kusdi

2009:4). Definisi organisasi sangat beragam, orientasi dan fokusnya pun

berbeda-beda. Robbins dalam Kusdi yang mendefinisikan organisasi

merupakan suatu entitas/unit sosial yang secara sadar terkoordinasi,

memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi, dan berfungsi
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secara relatif kontinu (berkesinambungan) untuk mencapai suatu tujuan

atau seperangkat tujuan bersama.

Barnard dalam Sutarto medefinisikan organisasi ialah suatu sistem

tentang aktivitas – aktivitas kerja sama dari  dua orang atau lebih sesuatu

yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal

hubungan-hubungan. Barnard berpandangan bahwa organisasi adalah

system kerja sama, sistem hubungan atau sistem sosial (Sutarto

2006:23). Tidak jauh berbeda dengan definisi diatas, secara sederhana

Sutarto mendefinisikan organisasi adalah sistem yang saling

berpengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk

mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian  diatas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa organisasi adalah sekumpulan individu yang melakukan kerja

sama yang terkoordinasi secara sadar untuk melakukan kegiatan-

kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Organisasi Publik

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Istilah publik

berasal dari bahasa Latin, dimana publik berarti “of people” (yang

berkenaan dengan masyarakat) (Kusdi 2009:23). Dalam literatur

administrasi publik, pengertian organisasi berawal dari konsep public

goods, yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang

tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-
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individu. Konsep tersebut menunjukkan adanya produk-produk yang

bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif, sehingga

organisasi publik harus diadakan.

Menurut Sulistiyani dalam Noviana memandang organisasi publik

sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi

oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala

bidang yang sifatnya kompleks (Astria Noviana 2014:12). Ittner dan

Larcker dalam Imelda mendefinisikan organisasi publik adalah

organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada

masyarakat (Imelda R.H.N, Implementasi Balanced Scorecard pada

Organisasi Publik, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 6, No. 2

November 2004: 106-122, Hlm. 107).

Tidak jauh berbeda dengan definisi diatas, Kusdi secara sederhana

memandang organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat, yaitu pelayan-pelayanan yang tidak dapat

diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu.

Berdasarkan beberapa definisi tentang organisasi publik diatas, penulis

menyimpulkan bahwa organisasi publik merupakan organisasi yang

menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang yang

difasilitasi oleh pemerintah.
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3. Tipe-tipe Organisasi Publik

Organisasi publik jika dicermati lebih jauh ternyata tidak sama antara

satu dengan lainnya. Sorensen dalam Kusdi membagi organisasi publik

kedalam empat kategori. Masing-masing kategori dibedakan berdasarkan

dua hal: (1) tingkat kejelasan dan keterukuran sasaran yang ingin

dicapai; dan (2) sejauh mana hubungan sebab-akibat dalam proses

operasional organisasi dapat diketahui.  Melalui dua kriteria ini Kusdi

memperoleh empat kategori publik yang dapat dilihat pada tabel 2.1

(Kusdi 2009:46).

Tabel 2.1 Tipologi Organisasi Publik Menurut Sorensen

TUJUAN

Jelas Tidak Jelas

Hubungan
Kasual

Pasti A: Efisiensi Ekonomi C: Legitimasi Kelembagaan
Tidak
Pasti

B: Kriteria judgmental D: Legitimasi Kelembagaan

Sumber: Kusdi (2009: 46)

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, Kusdi mengkategorikan organisasi publik

ke dalam empat kategori sebagai berikut:

1. Organisasi Publik Kategori A

Organisasi-organisasi publik yang memiliki berbagai tujuan yang

terdefinisi secara jelas serta hubungan sebab-akibat yang diketahui

dengan pasti dalam memproduksi public goods yang ditugaskan

kepadanya.  Tipe ini bisa ditemukan pada perusahaan-perusahaan

milik negara.
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2. Organisasi Publik Kategori B

Organisasi-organisasi publik dimana tujuan-tujuan yang harus

dicapai cukup jelas, tetapi hubungan  sebab-akibat dalam proses

operasionalnya tidak diketahui secara pasti.  Contohnya organisasi-

organisasi publik yang menangani masalah pendidikan.  Faktor-

faktor input yang memengaruhi proses pendidikan telah diketahui

dengan jelas, tetapi hubungan sebab akibat dalam proses belajar

masih menjadi suatu perdebatan.  Oleh karena itu perlu melibatkan

peran judgmental untuk menilai kinerja organisasi dengan tipe ini.

3. Organisasi Publik Kategori C

Organisasi-organisasi publik dimana tujuan-tujuan organisasi tidak

secara jelas bisa didefinisikan (biasanya dikarenakan banyaknya

stakeholder yang terlibat), tetapi hubungan sebab-akibat dalam

kategori operasional organisasi dapat ditentukan secara pasti.

Contoh organisasi publik tipe ini adalah rumah sakit milik

pemerintah, perusahaan jawatan, bea cukai, perpajakan, dan lain

sebagainya.

4. Organisasi Publik Kategori D

Organisasi-organisasi publik dimana baik tujuan-tujuan maupun

hubungan sebab-akibat dalam kegiatan operasionalnya tidak dapat

ditentukan secara jelas.  Tipe ini mencakup badan-badan pemerintah

seperti departemen kepolisian, tentara, dan lain-lain.  Untuk kategori

C dan D, menerapkan ukuran-ukuran kinerja secara ekonomis
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sebagaimana dalam kategori A, maupun melalui pendapat ahli

(judgmental) tidak dapat diterapkan, melainkan melalui legitimasi

kelembagaan.

Berbeda dengan Sorensen, Kusdi mengutip pendapat Adrian Webb

dalam Buku Administration: The Word and the Science karangan

Dunsire yang membagi organisasi publik berdasarkan tingkat interaksi

organisasi dengan pengguna (klien), diantaranya sebagai berikut (Kusdi

2009:47):

1. Total Institutions

Tingkat interaksi yang paling intensif dimana pada organisasi-

organisasi publik semacam ini, klien biasanya dipisahkan dari

lingkungannya dan hanya berhubungan dengan lembaga yang

mengurusinya, dan biasanya berlangsung dalam durasi waktu yang

cukup panjang.  Contohnya seperti penjara, rumah sakit jiwa, dan

rumah sakit umum.

2. Quasi-total Institution

Organisasi-organisasi publik yang juga memiliki intensitas hubungan

yang erat antara penyedia layanan dengan pengguna, tetapi tidak

seintensif total institution.  Contohnya adalah sekolah asrama serta

pusatpusat krisis (attendance centre) yang menangani masalah

kecanduan obat bius, penyakit AIDS, kekerasan dalam rumah

tangga, dan lain-lain.
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Selain dari kedua tipe organisasi tersebut adalah organisasi-organisasi

yang tidak memiliki intensitas hubungan yang khusus antara penyedia

layanan dan klien. Webb juga membagi organisasi publik berdasarkan

sifat layanan yang disediakan, diantaranya sebagai berikut (Kusdi

2009:47) :

1. Pelayanan Regulatif

Pelayanan yang bertujuan untuk mengendalikan keamanan dan

ketertiban dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Disini mencakup institusi lembaga pemasyarakatan, pusat-

pusat krisis, Dinas Pengaturan Lalu Lintas, dan badan-badan

pengawas lingkungan hidup.

2. Pelayanan Adaptif

Pelayanan yang bertujuan menangani permasalahan-permasalahan

sosial tertentu di masyarakat, seperti kenakalan remaja,

pengangguran, orang lanjut usia, dan lain-lain.

3. Pelayanan Biasa

Pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan biasanya bernilai

ekonomis sehingga dikenakan tarif tertentu untuk memperolehnya.

Seperti rumah sakit, sekolah, asuransi, dana pensiun dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa tipe organisasi publik yang dikemukakan di atas,

penulis lebih condong pada tipe organisasi publik yang dikemukakan

oleh Webb, karena BP3TKI merupakan organisasi publik yang
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memberikan pelayanan kepada majbhgfdzsyarakat (khususnya para

CTKI, TKI, TKIB maupun TKI Purna). BP3TKI masuk ke dalam

kategori Quasi-total Institutional, sebab BP3TKI termasuk salah satu

organisasi dalam pusat-pusat krisis. Hal ini sejalan dengan penyediaan

layanan bagi para TKI yang memiliki masalah baik dalam proses

penempatan, pada saat bekerja, maupun ketika kembali ke tanah air.

Bentuk layanan tersebut seperti layanan pengaduan pada Crisis Centre,

advokasi, fasilitasi TKI yang meninggal dunia atau sakit, dan

sebagainya.

Untuk masuk ke dalam lingkungan permasalahan TKIB, BP3TKI

membutuhkan strategi yang tepat agar nantinya organisasi dapat diterima

dan bekerjasama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan

TKIB. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusdi

bahwa strategi kadang-kadang digambarkan sebagai salah satu unsur

yang memengaruhi organisasi, yaitu bersama dengan nilai organisasi

(shared-value), sistem operasional (systems), struktur organisasi

(structure), kemampuan anggota (skills), jajaran pengelola (staffs), dan

gaya pengelolaan (style). Pendapat ini merupakan adaptasi dari model

Seven S milik McKinsey.
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D. Tinjauan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah

1. Pengertian TKIB

Konvensi Migran dalam Wahyuni mendefinisikan pekerja migran (yang

dalam hal ini dimaknai sebagai TKI) adalah seseorang yang akan, tengah

dan telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana

ia bukan menjadi warga negara ( Jurnal Dinar Wahyuni, Perlindungan

TKI di Malaysia, Jurnal ASPIRASI Vol.1 No.2 Edisi Tahun Pertama,

Desember 2010, (Indonesia: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan

Informasi - Dewan Perwakilan Rakyat, 2010), Hlm. 151).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan

dan Penempatan TKI di Luar Negeri, yang dimaksud dengan TKI setiap

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar

negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan

menerima upah. Sedangkan Suharto dalam Wahyuni secara sederhana

mendefinisikan Tenaga Kerja Indonesia adalah orang Indonesia yang

bekerja di luar negeri.

Hingga saat ini, belum ada definisi yang secara khusus dalam

mendeskripsikan tentang TKIB. Pengertian TKIB dalam Peraturan

Kepala BNP2TKI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Bagi TKIB, TKIB (TKIB)

didefiniskan sebagai TKI yang mengalami permasalahan atau musibah

yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.  Kemudian, dalam
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Perka BNP2TKI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Pelayanan Kepulangan TKIB mendefinisikan TKIB ialah TKI yang

menghadapi masalah di luar negeri (seperti masalah gaji, kriminal, sakit,

meninggal, pelecehan seksual, dan tindakan menyimpang lainnya).

Tidak jauh berbeda dengan definisi diatas, Perka BNP2TKI Nomor 17

Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan TKI Purna/ TKIB

/WNI Over stayers dan Keluarganya mendefinisikan TKIB adalah

setiap TKI yang sedang menghadapi masalah, baik permasalahan

ketenagakerjaan maupun non-ketenagakerjaan. (Diakses melalui

http://jdih.bnp2tki.go.id/ pada 25 Februari 2018)

Dari beberapa definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa TKIB

adalah setiap TKI yang sedang mengalami permasalahan atau musibah,

baik masalah ketenagakerjaan maupun non-ketenagakerjaan.

2. Ruang Lingkup TKIB

Dalam Perka BNP2TKI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Bagi TKIB Bab II Pasal 2, yang

termasuk dalam kategori TKIB secara garis besar terdiri dari TKI

prosedural dan TKI non-prosedural. Sedangkan secara detail, TKIB

meliputi:

a. TKI sakit dan masih memerlukan perawatan lanjutan;

b. TKI yang pulang karena mengalami tindak kekerasan, penyiksaan,

penipuan, dan lain-lain;



37

c. TKI yang tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya setelah

melalui proses upaya pengurusannya baik di dalam maupun di luar

negeri (gaji, upah lembur);

d. TKI yang meninggal dunia;

e. TKI yang tidak mendapatkan santunan asuransi atau santunan

asuransi tidak mencukupi (asuransi sudah kadaluarsa, klaim ditolak);

f. TKI yang dipulangkan karena negara penempatan dalam keadaan

perang, bencana alam dan terjangkit wabah penyakit;

g. TKI yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri;

h. TKI yang mengalami deportasi.

Dari beberapa TKI yang disebutkan diatas, hampir secara keseluruhan

TKI tersebut harus kembali ke Indonesia guna ditindaklanjuti oleh

pemerintah Indonesia, sehingga tindak menimbulkan masalah baru di

negara penempatan. Adapun bagi TKI yang sakit dan meninggal dunia,

BP3TKI sebagai UPT dari BNP2TKI di tingkat daerah memfasilitasi

dengan membantu mengurus hal-hal yang diperlukan yang berkaitan

dengan penyembuhan bagi TKI yang sakit dan pengurusan bagi TKI

yang meninggal dunia.

Sedangkan bagi TKI yang kembali karena deportasi, repratiasi, dan TKI

yang kembali dengan tidak mengalami cacat fisik dapat diarahkan untuk

dikelola oleh BP3TKI melalui rehabilitasi atau diikutsertakan dalam

kegiatan pemberdayaan.
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E. Keranga Pikir

Penyelenggaraan TKI tidak akan terkelola dengan baik jika tidak ada peran

serta pemerintah sebagai pelaksana dan fasilitator yang menjembatani

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Tingginya angka TKIB

yang berada di beberapa negara penempatan seperti Malaysia dan Arab

Saudi, membutuhkan adanya peran pemerintah untuk membantu

menyelesaikan permasalahan TKIB. Pada era desentralisasi saat ini,

pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dengan melimpahkan wewenang administrasi dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah (dekonsentrasi).

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI) melalui asas dekonsentrasi tersebut menunjuk Balai Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Lampung sebagai lembaga

pemerintah non kementerian yang dalam hal ini bertanggung jawab

mengelola penyelenggaran dan perlindungan TKI di Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung sebagai daerah pengirim TKI terbesar kelima di tingkat

nasional, tentunya tidak terlepas dari masalah pengelolaan TKI, termasuk

TKIB. Dengan Fenomena ini, masih banyaknya agenda untuk mengelola

TKIB di penuhi membuat kinerja BP3TKI Lampung kembali di

pertanyakan. Seperti apa kinerja BP3TKI Lampung apakah telah sesuai

dengan yang diharapkan.
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Untuk mengetahui kinerja BP3TKI Lampung dalam perencanaan

penempatan dan perlindungan TKI yang baik dalam mengatasi Tenga Kerja

Indonesia Bermasalah (TKIB) di Provinsi Lampung, peneliti menggunakan

3 konsep pengukuran kinerja organisasi publik, yang dianggap relevan

terhadap judul dan masalah yang penulis ambil. Suatu kinerja tersebut dapat

dikatakan baik apabila sudah memenuhi kriteria tersebut. Adapun tiga

konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik menurut

Moeheriono (2012:162), yaitu:

1. Responsivitas (responsiveness), yaitu ukuran dari suatu kinerja dapat

dikatakan sudah baik apabila dalam menjalankan misi dan tujuannya

suatu instansi berhasil memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dengan

demikian, dalam hal ini ukuran dari tercapainya responsivitas pada

kinerja BP3TKI adalah apabila masyarakat mendapatkan

penyelenggaraan permaasyarkatan program penempatan dan

perlindungan TKI yang baik dan layak, yang kemudia hal tersebut akan

berpengaruh terhadap Tenga Kerja Indonesia di Provinsi Lampung

2. Responsibilitas (responsibility), yaitu ukuran dari suatu kinerja dapat

dikatakan sudah baik apabila dalam kebijakan dan kegiatan yang

dilakukan sudah sesuai seperti yang diharapkan dengan dinilai oleh

wakil rakyat, pejabat dan masyarakat. Pengukuran kinerja BP3TKI

dalam hal ini dapat di ikatakan baik atau sesuai konsep responsibilitas

adalah jika BP3TKI udah dapat memenuhi atau bertanggung jawab

terhadap penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia

Bermasalah (TKIB) yang dikeluhkan masyarakat.
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3. Akuntabilitas (accountability), yaitu ukuran dari suatu kinerja dapat

dikatakan sudah baik apabila dalam pelaksanaannya suatu instansi sudah

melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip

administrasi yang benar. Maka, pengukuran kinerja BP3TKI dalam hal

ini dapat dilihat dari efisiensi dan efektifitas kebijakannya, apakah sudah

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, yaitu dengan membandingkan

antara perencanaan dan penerapan kebijakan. Apabila efesiensi dan

efektifitas perencanaan serta penerapannya terlaksana, maka kinerja

yang dilakukan sudah baik.
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Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan kerangka pikir penelitian ini

sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir
Diolah oleh peneliti, 2019

Kinerja BP3TKI Lampung dalam Mengelola
Tenaga Kerja Indoensia Bermasalah

Tahun 2017

Konsep pengkuran Kinerja
(Menurut Moehriono)

1. Responsivitas
2. Responsibilitas
3. Akuntabilitas

Kendala-kendala yang dihadapi
dalam kinerja BP3TKI Lampung

dalam mengelola TKIB di Provinsi
Lampung

Maksimal

(Tercapainya 3
indikator yaitu
responsivitas,

responsibilitas,
akuntabilitas)

Tidak Maksimal

(Tidak tercapainya
3 indikator yaitu

responsivitas,
responsibilitas,
akuntabilitas)



42

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk

mendeskrisikan secara terperinci mengenai fenomena sosial tertentu

disekitarnya. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil

wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun

peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-

angka namun tertuang dalam bentuk kata kata yang mendeskripsikan atau

menggambarkan suatu fenomena sosial yang diteliti.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong mendefinisikan bahwa

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

(Moloeng 2012:6).
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Alasan penulis menggunakan tipe penelitian tersebut adalah karena penulis

melakukan deskripsi dan analisis dalam hal aktivitas dan kegiatan kinerja

yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI

(BP3TKI) Lampung dalam mengelola TKIB di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi

pendahuluan, pengalaman, refrensi, dan disarankan oleh pembimbing atau

orang yang di pandang ahli. Fokus peneltian ini juga masih bersifat

sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan. (Sugiyono

2014:290).

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk membatasi studi dan

bidang kajian penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu

Kinerja BP3TKI dalam mengatasi TKIB di Provinsi Lampung. Terdapat

tiga konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik

menurut Moehriono (2012:162), yaitu:

a. Responsivitas (responsiveness), dalam hal ini ukuran dari tercapainya

responsivitas pada kinerja BP3TKI adalah apabila TKIB mendapatkan

program perlindungan TKI yang sesuai dan layak.

b. Responsibilitas (responsibility), yaitu pengukuran kinerja BP3TKI

dalam hal ini dapat di katakan sesuai konsep responsibilitas adalah

jika BP3TKI udah dapat memenuhi atau bertanggung jawab terhadap
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penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah

(TKIB) yang dikeluhkan masyarakat.

c. Akuntabilitas (accountability), yaitu pengukuran kinerja BP3TKI

dalam hal ini dapat dilihat dari efisiensi dan efektifitas kebijakannya,

apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, yaitu dengan

membandingkan antara perencanaan dan penerapan kebijakan.

Apabila efesiensi dan efektifitas perencanaan serta penerapannya

terlaksana, maka kinerja yang dilakukan sudah sesuai.

C. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut

akan diteliti. Misalnya di sekolah, perusahaan, lembaga pemerintahan,

jalan atau rumah dan lain-lain. (Sugiyono 2014:292).

1. Provinsi Lampung merupakan wilayah yang masuk dalam peringkat

kenasional sebagai daerah pengirim TKI ke luar negeri, sehingga

kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan TKI khususnya TKIB

cukup tinggi.

2. BP3TKI merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

(BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang

memiliki perhatian terhadap permasalahan yang dialami oleh TKI yang

bekerja di luar negeri termasuk TKIB di Provinsi Lampung mulai dari

pembinaan dan pemberdayaan. BP3TKI Lampung juga memfasilitasi

pelayanan bagi TKI yang memiliki masalah ketika kembali ke
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Lampung dalam keadaan sakit, meninggal dunia, mengalami tindak

kekerasan, dan lain-lain.

3. BP3TKI merupakan organisasi yang mendorong pemerintah daerah

dan berbagai stakeholder terkait untuk turut berperan dalam mengelola

TKIB dalam satuan tugas yang difasilitasi oleh BNP2TKI.

D. Jenis Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti data tertulis. Berikut

beberapa sumber data dalam penelitian kualitatif, yaitu (Moloeng

2006:157):

1. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama. Penelitian kualitatif

adalah penelitian yang berisi kata-kata dan tindakan. Data-data primer

merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam analisis data.

Data primer akan didapatkan oleh peneliti selama berada di lokasi

penelitian dan dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan

observasi mengenai strategi BP3TKI Lampung dalam mengelola TKIB

di Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Lofland dan Lofland dalam Moleong mengemukakan bahwa sumber

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
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Data tambahan atau sering kita sebut dengan data sekunder dalam

penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh

BP3TKI Lampung sebagai landasan konstitusional dalam pelaksanaan

program bagi TKIB, dokumentasi kegiatan BP3TKI Lampung dalam

mengelola TKIB, notulensi rapat, laporan pertanggung jawaban

pelaksanaan kegiatan dan foto-foto kegiatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar sehingga mampu menjawab persoalan

yang diteliti maka teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

1. Observasi

Observasi atau dengan melakukan pengamatan, yang dapat

diklasifikasikan atas pengamatan melalui caran berperanserta dan yang

tidak berperan serta. Pada pengamtan tanpa peranserta dan yang tidak

berperanserta. Pada pengamatan tanpa peranserta pengamat hanya

melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Pengamat

berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai

pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang

diamatinya dari Moleong (2006 : 176).

Melalui observasi, penulis melakukan pengamatan langsung ke

lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai

pengelolaan TKIB oleh BP3TKI Lampung serta hasil yang sesuai

dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini berupa kinerja
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organisasi dan strategi program yang digunakan oleh BP3TKI dalam

mengatasi permasalahan TKIB.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara

ini termasuk kategori in-dept interview yang mana dalam pelaksanaan

wawancara lebih bersifat bebas dibanding dengan wawancara

terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminati pendapat

dan idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian

No. Nama Jabatan
Tanggal

Wawancara
Substansi

Wawancara

1.

Bapak
Waydinsyah,
S.Sos

Kepala Seksi
Perlindungan
dan
Pemberdayaan
BP3TKI
Lampung

28 Oktober
2018
2 November
2018
3 November
2018

1. Perencanaan
Integral dan
sistem
pengendalian

2. Kepemimpinan,
Motivasi, Sistem
Komunikasi

3. Manajemen SDM
dan Kultur
Organisasi

2.

Praja
Setiawati,
S.Psi

Staff Pengelola
Perlindungan
dan
Pemberdayaan
BP3TKI
Lampung

28 Oktober
2018
2 November
2018
3 November
2018

1. Perencaan
Integrasi dan
sistem
pengendalian

2. Kepemimpinan,
Motivasi, Sistem
Komunikasi

3. Manajemen SDM
dan Kultur
Organisasi.

3.

Ulfa
Mubarika,
S.Sos

Staff Pengelola
Perlindungan
dan
Pemberdayaan
BP3TKI
Lampung

28 Oktober
2018
2 November
2018
3 November
2018

1. Perencaan
Integrasi dan
sistem
pengendalian

2. Kepemimpinan,
Motivasi, Sistem
Komunikasi

3. Manajemen SDM
dan Kultur
Organisasi.

4.

Andrew SB
Gumay,
S.I.Kom

Staff Pengelola
Perlindungan
dan
Pemberdayaan
BP3TKI
Lampung

2 November
2018
3 November
2018

1. Perencaan
Integrasi dan
sistem
pengendalian

2. Kepemimpinan,
Motivasi, Sistem
Komunikasi

3. Manajemen SDM
dan Kultur
Organisasi

5.

Dani
Rismala,
S.Sos

Staff Pengelola
Penyiapan dan
Penempatan
TKI BP3TKI
Lampung

3 November
2018

Pelaksanaan Program
Rehabilitasi TKIB
dan Program
Pemberdayaan TKI
Purna/ TKIB/ WNIO

6.

Bapak
Bagya
Wahyanta

Kepala Seksi
Penempatan
Tenaga Kerja
Luar Negeri
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

12 November
2018

Koordinasi dengan
BP3TKI Lampung
dalam Pengelolaan
TKIB
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Provinsi
Lampung

7.

Ibu Yulia
Eva

Kepala Seksi
Korban Tindak
Kekerasan dan
Pekerja Migran
Bermasalah
Dinas Sosial
Provinsi
Lampung

12 November
2018

Koordinasi dengan
BP3TKI Lampung
dalam Pengelolaan
TKIB

8.

Ibu Yunita
Rohani

Ketua SBMI
Lampung
.sekaligus TKIB

22 Oktober
2018

1. Koordinasi
dengan BP3TKI
Lampung dalam
fasilitasi TKIB

2. Pengalaman
sebagai TKIB

3. Kinerja BP3TKI
Lampung dalam
menangani TKI

9.

Ibu Eli
Astuti Dewi

Koordinator
SBMI Cabang
Lampung
Timur,
Pendamping
Program
Pemberdayaan
TKI dan TKIB

23 Oktober
2018

1. Pelaksanaan
program
pemberdayaan
TKI

2. Pengalaman
Sebagai TKIB

3. Kinerja BP3TKI
Lampung dalam
menangani TKI

10.

Ibu Win
Faidah

TKIB 30 Oktober
2018

1. Pengalaman
Sebagai TKIB

2. Kinerja BP3TKI
Lampung dalam
menangani TKI

11.

Ibu Ismi
Malihatun
N.

Koordinator
SBMI Cabang
Lampung
Selatan dan
TKIB

29 Oktober
2018

1. Pengalaman
Sebagai TKIB

2. Kinerja BP3TKI
Lampung dalam
menangani TKI

Sumber: Diolah oleh Penulis, Tahun 2019.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat

informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat

menyurat, peraturan pemerintah, foto-foto kegiatan dan lain sebagainya.

Sumber data ini merupakan data sekunder sebagai penguat penelitian

yang berkaitan dengan pengelolaan TKIB dan keluargannya di Provinsi

Lampung.
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Tabel 3.2. Daftar Dokumen Penelitian

No. Dokumen
1. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 02 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat bagi TKIB
2. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Pelayanan Kepulangan TKIB
3. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Pemberdayaan TKI Purna/ TKIB/WNIO dan Keluarganya
4. Perpres Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan TKI
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
6. SOP Penyelesaian kasus TKI melalui Mediasi, Investigasi, dan Surat

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2019

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakuakan pengumpulan data dengan wawancara, tahap

selanjutnya yaitu pengolahan data penelitian. Peneliti melakukan dua

tahapan dalam proses pengolahan data, yaitu :

1. Editing

Proses ini merupakan proses dimana peneliti meneliti kembali data

yang telah diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, maupun

dokumentasi guna menghindari kekeliruan ataupun kesalahan dalam

penelitian. Pada tahap editing ini peneliti menyajikan hasil observasi,

wawancara, dan dokumentasi dari sikap masyarakat dengan

menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dimengerti

sehingga dapat dimengerti oleh pembaca.

2. Interpretasi

Proses ini dilakukan guna memperoleh arti dan makna yang sebenarnya

yang lebih mendalam dan meluas terhadap hasil penelitian. Pembahasan
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hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara

teoritis yang relevan dengan informasi yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis.  Menurut Bagdon

dan Taylor dalam Moleong, analisis data merupakan proses yang merinci

usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis

kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. (Moloeng 2006

:280).

Sedangkan Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moloeng 2006 :280)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik

analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya

Qualitative Data Analisis yang dikutip oleh Moleong (Moloeng

2006:380). Secara umum proses analisis datanya mencakup:

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Secara sederhana,

mereduksi juga berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting serta
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dicari tema dan polanya. Reduksi data dalam penelitian ini

diantaranya: merekap hasil wawancara dengan informan, melakukan

pengamatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan

strategi BP3TKI dalam mengelola TKIB di Provinsi Lampung.

2. Display (penyajian data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

disesuaikan untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data yang

diperoleh.

3. Verifikasi (menarik kesimpula)

Langkah selanjutnya dari analisis data ialah penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan menjawab masalah

yang dirumuskan sejak awal yang disimpulkan setelah penelitian di

lapangan. Dalam penelitian ini, kesimpulan akhir berupa teks naratif

yang mendeskripsikan tentang pelaksanaan strategi BP3TKI dalam

mengelola TKIB di Provinsi Lampung. Serta kendala-kendala yang

dihadapi oleh BP3TKI juga turut disajikan.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

Adapun kriteria yang digunakan yaitu Derajat Kepercayaan (Credibility).

Penjaminan keabsahan data melalui derajat kepercayaan data dapat

dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data,

diantaranya (Moloeng 2006 :327). Teknik pemeriksaan keabsahan data
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merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti agar dapat melihat

keabsahan atau validitas data yang telah diperoleh selama penelitian

berlangsung dengan cara mengecek kembali sumber informasi yang telah

didapat.

Persoalan validitas merupakan persoalan utama dalam semua bentuk

desain penelitian. Metode pembuktian (validitas dan reliabilitas)

diterapkan untuk mengatasi dan menghindari terjadinya bias, yakni : bias

peneliti karena factor subyektivitas nilai, bias key informan, bias berupa

arogansi sebyektif pandangan informan, bias metode dan data. (Tresiana

2013:142)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan

data dengan mengukur kredibilitas atau yang bisa juga disebut dengan

derajat kepercayaan. Cara atau teknik yang dilakukan peneliti agar hasil

penelitiannya dapat dipercaya yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan

dengan Trianggulasi sumber.

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi, trianggulasi

berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi

kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan

data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Dengan kata lain bahwa dengan trianggulasi, peneliti dapat me-recheck

temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber,
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metode, dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan

jalan :

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,

b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data,

c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data

dapat dilakukan.

Jadi dengan melakukan teknik trianggulasi disni peneliti dapat mengecek

kembali hasil informasi yang telah didapat dengan sumber dan metode

yang telah ada, guna mendapatkan data yang benar-benar valid.
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum BP3TKI Lampung 

 

 

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Lampung 

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 

dimana sebelumnya bernama Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia (BP2TKI) yang merupakan UPT dari Departemen Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi. 

 

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Lampung 

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 

dimana sebelumnya bernama Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia (BP2TKI) yang merupakan UPT dari Departemen Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi.  

 

UPT BP3TKI Lampung sebelumnya beroperasi sebagai Pos Pelayanan 

Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yang bergerak dibawah naungan 

BP3TKI Palembang di Tahun 2011, kemudian pada pertengahan tahun 2013 

naik status menjadi Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI 
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(LP3TKI). Terakhir, pada bulan Oktober 2014 kembali naik status menjadi 

BP3TKI Lampung. 

 

BP3TKI Lampung memiliki wilayah kerja seluruh wilayah Provinsi Lampung 

dan memiliki kantor yang terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 21-A 

Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. BP3TKI 

Lampung sebagai kepanjangan tangan dari BNP2TKI bertugas untuk 

melayani para TKI yang berada di wilayah kota/kabupaten bahkan desa yang 

sulit dijangkau. BP3TKI Lampung diharapkan mampu membantu masyarakat 

yang ingin, sedang, dan telah bekerja ke luar negeri secara legal dan dapat 

dilindungi oleh negara. 

 

B. Visi, Misi , Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi 

BP3TKI Provinsi Lampung 

 

 

Adapun penjabarat terkait visi, misi, tujuan, tugas pokok, dan fungsi, serta 

struktur organisasi ialah sebagai berikut : 

 

1. Visi BP3TKI Provinsi Lampung 

Terwujudnya TKI yang profesional, bermartabat, dan sejahtera.  

2. Misi BP3TKI Provinsi lampung 

a. Zero TKI informal. Seluruh TKI yang dikirimkan ke luar negeri 

berstatus tercatat sebagai TKI dan dipekerjakan pada sektor formal. 

Target juga mencakup beralihnya seluruh TKI ilegal yang 

dipersiapkan kembali menjadi TKI legal pada sektor formal. 
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b. Pra-keberangkatan TKI rata-rat satu bulan. Tersedianya layanan cepat 

dan mudah sejak pengurusan administrasi, pembekalan TKI, persiapan 

keberangkatan hingga keberangkatan TKI menuju negara penempatan. 

c. Dua bulan gaji biaya maksimal TKI. Meminimalkan biaya persiapan 

dan pemberangkatan yang menjadi beban TKI sehingga menjadi 

sebesarbesarnya dua bulan gaji TKI yang besangkutan. 

d. Remitansi TKI meningkat menjadi tiga kali lipat. Meningkatkan nilai 

pengiriman uang TKI dari negara penempatan menjadi tiga kali lipat 

dari nilai perolehan tahun 2014 yaitu sebesar Rp 70 Triliun/ Tahun. 

e. Perlindungan utuh di empat tahapan. TKI mendapatkan jaminan dan 

akses perlindungan sejak di tahap pra-keberangkatan, masa bekerja, 

kepulangan hingga tahap pemberdayaan. 

f. TKI purna jalani lima solusi mandiri. TKI yang kembali ke tanah air 

mendapatkan beragam fasilitas dan layanan berupa: (i) pelatihan; (ii) 

dukungan finansial; dan (iii) pendampingan usaha, untuk 

menjadikannya sebagai wirausaha mandiri serta (iv) pelatihan dan (v) 

lapangan pekerjaan bagi yang akan bekerja di perusahaan. 

 

3. Tugas BP3TKI Provinsi Lampung 

BP3TKI Lampung mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan 

pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan secara 

terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja, melaksanakan tugas 

pemberian kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen bersama-sama 

dengan instansi Pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah. 
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4. Fungsi BP3TKI Provinsi Lampung 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BP3TKI 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran.  

b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan 

tenaga kerja Indonesia.  

c. Penyelenggaraan pemasyarakatan program penempatan dan 

perlindungan TKI.  

d. Pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). 

e. Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta pembinaan 

sistem dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI.  

f. Pemberdayaan dan pembekalan akhir pemberangkatan TKI.  

g. Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara 

penempatan.  

h. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon TKI penempatan oleh 

pemerintah.  

i. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi calon TKI. 

j. Pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi.  

k. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah TKI.  

l. Fasilitasi unit pelayanan terpadu satu pintu dan pos pelayanan 

penempatan dan perlindungan TKI.  

m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 

penempatan dan perlindungan TKI.  

n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai 
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5. Struktur Kepengurusan BP3TKI Lampung 

Berikut merupakan struktur kepengurusan BP3TKI Lampung (Per 

Desember 2017): 

a. Ketua BP3TKI Provinsi Lampung 

b. Sub bagian Tata Usaha : 

1) Kasubbag Tata Usaha  

2) Bendahara  

3) Pengelola Ketatausahaan  

4) Petugas Ketatausahaan  

5) Satpam  

6) Supir  

7) Petugas Pramusaj 

c. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program 

1) Kasi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program  

2) Pengelola Kelembagaan dan Pemasyarakatan Programi 

d. Seksi Persiapan dan Penempatan 

1) Kasi Persiapan dan Penempatan 

2) Pengelola Persiapan Penempatan 

e. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan 

1) Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan 

2) Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan 

f. Pengantar Kerja Pertama 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BP3TKI Lampung dalam

mengatasi TKI Bermasalah di Provinsi Lampung belum baik.

Berdasarkan indikator yaitu responsivitas, responsibilitas, dan

akuntabilitas, dapat diketahui bahwa pada tiga indikator belum dapat

berjalan secara baik. Lemahnya aspek dibuktikan dengan tingkat

efektifitas dan efisiensi dalam penerapan program TKI. Terbukti dari

masih adanya TKI Bermasalah yang belum diselesaikan pada tahun

2017 sampai sekarang. :

1. Konteks responsivitas tidak terlaksana dengan baik dibuktikan

dengan kinerja BP3TKI Lampung belum terlihat adanya langkah

proaktif dari BP3TKI Lampung untuk mengoptimalkan pendataan

terhadap TKIB. BP3TKI Lampung cenderung bersikap pasif dalam

mengelola TKI Bermasalah..

2. Konteks responsibiltas tidak terlaksana dengan baik dibuktikan

dengan belum optimalnya koordinasi dengan penegak hukum

dalam menangani masalah yang dialami Oleh TKIB.
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3. Konteks Akuntabilitas, BP3TKI Lampung sudah melakukan

pertanggungjawaban terhadap masalah yang telah diberikan oleh

pemerintah. Akan tetapi, kebijakan yang telah dilakukan untuk

mengatasi TKI Bermasalah di Provinsi Lampung belum efektif dan

efisien. Pada kenyatannya koordinasi dan kebijakan yang telah

dibuat oleh BP3TKI Lampung belum berjalan dengan baik.

Contohnya seperti kebijakan Bekerjasama dengan intansi dalam

rangka pendampingan TKIB sampai ke rumah TKI. Fasilitasnya

sudah terlaksana dengan baik. Namun, BP3TKI Lampung perlu

meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait

agar tidak terjadi adanya dualisme kewenangan dalam

memfasilitasi pemulangan TKIB.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran-saran tang Penukis berikan antara

lain :

1. BP3TKI Lampung sebaiknya mulai melakukan langkah-langkah

proaktif dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur

tentang pengelolaan terhadap TKIB di tingkat hulu, sehingga tidak

hanya bersikap pasif atau menunggu pada saat menangani TKIB.

2. BP3TKI Lampung sebaiknya mengadakan pertemuan dengan

Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Lampung dalam rangka membahas dan

menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan yang terjadi



145

dalam fasilitasi pemulangan TKIB, pemberdayaan TKI Purna, serta

penanganan pengaduan masalah TKI.

3. BP3TKI Lampung sebaiknya lebih meningkatkan koordinasi

dengan penegak hukum agar dapat menangani kasus-kasus TKI

sesuai dengan standar operasional prosedur serta undang-undang

yang mengatur tentang penyelenggaraan TKI.

4. BP3TKI Lampung sebaiknya lebih intensif dalam berkoordinasi

dengan instansi terkait untuk membangun adanya pemahaman

tentang visi misi dan urgensi sehingga dapat terbangun suatu

komitmen dalam memberikan pelayanan kepada TKIB.
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