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BAB V 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BNP2TKI DALAM PENCAIRAN 

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) 

5.1. Pelaksanaan Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) 

  Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam 

mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. Pada tahun 2015, “Tercapainya Target Penyaluran Kredit 

Usaha Rakyat Sebesar Rp.20 triliun” menjadi salah satu target Deputi Bidang 

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Target tersebut terpenuhi dengan 

jumlah penyaluran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.22, 75 triliun 

(113,75%). Jumlah tersebut dicapai dalam empat bulan penyaluran KUR oleh 3 

Bank BUMN. Bank dengan kinerja penyaluran KUR tertinggi adalah Bank BRI 

dengan penyaluran sebesar Rp.16,20 triliun. 

Pihak Perbankan ternyata masih menerapkan prosedur pemberian Kredit 

Usaha Kecil (KUR) yang rumit hingga dikeluhkan para calon debitur, Bank 

meminta agunan dan pencairan dana memakan waktu sampai dua hingga tiga 

minggu, PT. Hanaco Sucses Malang mengajukan kerjasama dengan salah satu 

bank pemerintah namun bank tersebut meminta agunan kendati, persyaratan itu 

tidak ada dalam peraturan menteri terkait. Pencairan dananya juga agak lambat 

menurut peneliti. Keluhan tersebut diperkuat munculnya ketika BP3TKI Malang 

mengadakan Rapat Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan proses pembiayaan dan 



102 
 

 
 

penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke luar negeri yaitu negara 

Singapura melalui fasilitas KUR dari lembaga keuangan pemerintah dan swasta. 

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang 

berada di wilayah kerja BP3TKI Malang, Propinsi Jawa Timur, program Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) penyaluran dan penempatan TKI telah disahkan berdasarkan 

Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Program tersebut bertujuan 

menyediakan pinjaman  untuk biaya penempatan kepada calon TKI dengan bunga 

yang disubsidi pemerintah. Sejumlah lima bank telah ditunjuk sebagai penyalur 

KUR penempatan TKI. Dari hasil wawancara manajer PT. Hanaco Sucses Malang 

Kepala BP3TKI Malang, diketahui masih banyak PPTKIS di wilayah kerja 

BP3TKI Malang yang belum bekerja sama dengan Bank yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program KUR tersebut. 

           Menurut peneliti biaya penempatan yang sudah ditetapkan Pemerintah 

harus ditegakkan yaitu sebesar Rp 25 juta, kemudian yang menjadi debitur KUR 

TKI adalah TKI atau BMI itu sendiri, bukan PPTKIS, sehingga BMI bisa 

memutus keterikatan atau jeratan PPTKIS. Masalahnya saat ini, peminjam KUR 

TKI adalah PPTKIS, maka yang menerima manfaat langsung dari KUR TKI  

hanya PPTKIS, karena sangat mempermudah pinjaman yang diperlukan oleh 

calon TKI, bahkan PPTKIS masih leluasa membebani buruh migran Indonesia 

(BMI) dengan potongan gaji tambahan melalui mekanisme jasa finansial swasta di 

negara penempatan, ( Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM)).Tujuan 

pemberian subsidi bunga KUR TKI sebesar 7 persen dari APBN itu adalah demi 

meringankan atau melepaskan jeratan hutang biaya penempatan yang mencekik 
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BMI/TKI. Oleh karena itu setiap tindakan penyelewengan program KUR TKI 

yang melibatkan pihak PJTKI dan atau Agensi Asing yang bekerja sama dengan 

lembaga finance di luar negeri adalah merupakan tindak kejahatan penipuan, atau 

pemerasan, bahkan tergolong tindak pidana korupsi ( Sri Aryani, Abdul Rahim 

Sitorus,2016). Koordinator Advokasi PSDBM juga memaparkan, jika ternyata 

kawan-kawan BMI saat ini masih dijerat hutang biaya penempatan dengan 

memakai jasa bank atau lembaga finance di negara penempatan seperti Hong 

Kong, Singapura, Malaysia atau Taiwan, maka dipastikan hal itu sudah melanggar 

aturan pembiayaan penempatan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja No. 45 Tahun 2015 tentang  Pembiayaan Penempatan TKI ke Luar 

Negeri untuk memperkecil pelanggaran. 

         Capaian output/kinerja yang melebihi target yang ditetapkan pada tahun 

2015 dapat dikategorikan sebagai capaian yang sangat baik. Capaian kinerja ini 

merupakan hasil koordinasi dan sinergitas yang baik dengan para pemangku 

kepentingan KUR yang tergabung dalam Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dengan bank pelaksana, perusahaan 

penjamin, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah baik 

Provinsi dan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi dan Deputi Bidang Koordinasi 

Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. Output yang menjadi target akan membawa outcome yang positif 

khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Sesuai 

dengan laporan penyaluran KUR, jumlah debitur yang menerima KUR pada 

Tahun 2015 mencapai 1.003.553 juta UMKM. 
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      Manfaat Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses 

wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Total 

penyaluran KUR tahun 2007-2014 sebesar Rp.178,85 triliun dengan NPL sebesar 

3,3%. Tenaga kerja yang berhasil diserap dari program KUR adalah sebanyak 

20.344.639. Berdasarkan workshop evaluasi KUR dan Rakor Komite Kebijakan 

KUR pada tanggal 15 Desember 2014, KUR tetap dilanjutkan dengan penguatan 

regulasi dan perbaikan skemanya. Hasil evaluasi melalui kajian oleh pihak terkait 

KUR seperti Bank Dunia dan TNP2K tersebut menjadi salah satu dasar dalam 

upaya perbaikan program KUR antara seperti dengan meningkatkan 

penyalurannya kepada sektor prioritas. Kenyataan dilapangan serapan anggaran 

yang tersedia masih belum mampu tersalurkan mengingat beberapa kendala 

kurangnya sosialisasi, kekurang percayaan terhadapa calon TKI yang akan 

berangkat terutama dalam hal pengembalian pinjaman dengan biaya murah 

dengan bunga dibawah 12 %. 

            Dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku 

Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No.188 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Kepmenko 170 Tahun 2015, telah ditetapkan penambahan Bank 

Pelaksana KUR : KUR Penempatan TKI (Bank Sinarmas, BII, Maybank); KUR 

Mikro dan KUR Ritel (BPD Kalimantan Barat, BPD Nusa Tenggara Timur) 

dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan,seperti 

pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industri pengolahan serta 

kepada usaha mikro dan kecil agar mempunyai multiplier effect yang lebih besar 

kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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 Beberapa perbaikan regulasi untuk pelaksanaan KUR Tahun 2015 yaitu: 

1. Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan 

Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan 

Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada 15 Juli 

2015. 

2. Peraturan Menko Perekonomian No.6 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kredit Usaha Rakyat (Lamp I, KUR Mikro, Lamp II, KUR Ritel dan 

Lamp III, KUR Penempatan TKI) diundangkan tanggal 7 Agustus 

2015. 

3. Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara 

Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 

30 Juli 2015. 

4. Keputusan Menko Perekonomian No.170 Tahun 2015 tentang Bank 

Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 

Agustus 2015, meliputi : PT. BRI, PT. Bank Mandiri, PT. BNI,  Perum 

Jamkrindo, dan PT. Askrindo. 

 Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan 

relaksasi kebijakan terkait KUR khususnya pada sektor penyaluran, kriteria 

penerima KUR, dan jenis penyaluran KUR, beberapa Regulasi terkait Relaksasi 

KUR antara lain: 

1. Permenko 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit 

Usaha Rakyat yang memuat beberapa relaksasi kebijakan yaitu: 

penambahan sektor yang dibiayai ; perluasan penerima KUR; 
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pembiayaan investasi untuk tanaman keras; penambahan jangka 

waktu, suplesi, dan restrukturisasi KUR Mikro dan KUR Ritel. 

2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No.188 Tahun 2015 

tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR. 

3. Penguatan basis data SIKP dengan dukungan Kementerian teknis, 

Pemda dan TNP2K. 

Dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku 

Ketua Mekanisme pembayaran biaya penempatan lewat KUR TKI ini sangat 

meresahkan buruh migran. Selain harus membayar potongan yang lebih mahal, 

PJTKI juga menggunakan surat-surat penting bahkan sertifikat tanah sebagai 

jaminan di Bank BRI (Hariyanto,2017). Ketua SBMI berharap BMI memahami 

dasar hukum perjanjian yang digunakan sebagai biaya penentuan untuk BMI. 

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia. 

Pembahasan hasil penelitian ini menguraikan hasil temuan-temuan 

dilapangan sebagaimana kebijakan  pemerintah dalam menetapkan serta 

menjalankan undang-undang tentang penyaluran kredit usaha rakyat yang 

berkaitan langsung dengan keperluan dana calon tenaga kerja ke luar negeri 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2015 tentang komite kebijakan 

pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk calon TKI dalam  memenuhi 

kebuntuan atau permasalahan biaya dimulai dari persyaratan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan, menempuh sertifikasi profesi sebagai asisten rumah 

tangga hingga biaya hidup selama 6 bulan pertama di negara tujuan yaitu 
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Singapura serta undang undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan 

perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Uraian-uraian tersebut antara 

lain ; a) temuan inti dari penelitian ini ; b) mempertimbangkan dengan teori serta 

menjelaskannya pada masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini, 

selanjutnya memposisikan di tengah-tengah penelitian yang pernah ada, 

khususnya berbicara tentang implementasi kebijakan KUR TKI; dan c) 

membangun proposisi yang memungkinkan membentuk kontruksi sebuah teori. 

Teori yang dibangun diharapkan mampu menjelaskan fenomena-fenomena 

dengan mengedepankan tataran empirik penelitian.  

Undang-undang yang mengatur penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) keluar negeri adalah undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e yang seharusnya dijalankan 

malah sebaliknya, disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering 

dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, 

korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat 

manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak azasi manusia. Penempatan 

tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan 

hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan 

dan penghasilan yang layak, yang implementasinya dilakukan dengan tetap 

memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan masalah TKI dibawah departemen 

menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Menakertrans) 
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BNP2TKI merupakan sebuah  Lembaga Pemerintah Non 

Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di 

bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di keluar negeri 

secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI. 

Tugas pokok BNP2TKI adalah: 

 melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah 

dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di 

negara tujuan penempatan; 

 memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan 

mengenai: dokumen; pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); penyelesaian 

masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan sampai pemulangan; 

peningkatan kualitas calon TKI; informasi; kualitas pelaksana penempatan 

TKI; dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 

Keanggotaan BNP2TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah 

terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, BNP2TKI dapat melibatkan tenaga-tenaga 

profesional sesuai bidangnya seperti kerjasama sektoral, keuangan, hukum, 

pemberdayaan, pelayanan pengaduan dan lain-lain. Pada dasarnya kehadiran 

BNP2TKI sangat membantu dan diperlukan sebagai jembatan pada implementasi 

kebijakan tersebut segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI 

berada dalam otoritas BNP2TKI yang dikoordinasikan dengan menteri tenaga 

kerja dan transmigrasi (Kemnakertrans) dengan nomor 588 tahun 2012 tentang 

komponen dan besarnya biaya penempatan calon TKI di Singapura besarannya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Departemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Departemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden
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sekitar Rp 13 juta, sebelumnya biaya yang ditanggung TKI di Singapura sekitar 

Rp 38 juta, sehingga memunculkan berbagai kasus di kalangan calon TKI yang 

akan bekerja di Singapura, pro dan kontra masih terjadi hingga kini meski 

kebijakan dari pemerintah telah di keluarkannya sesuai keputusan Presiden Nomor 

14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 

Tahun 2015. 

Tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagaankerjaan, yang disebut 

sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

masyarakat. 

Menurut Sumarsono (2003), dalam hubungannya dengan pasar tenaga 

kerja perilaku penduduk dipisahkan menjadi 2 golongan, yaitu golongan aktif 

secara ekonomis dan bukan. Angkatan kerja termasuk golongan aktif secara 

ekonomis. Golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya 

dan berhasil memperolehnya (employed) dan penduduk yang menawarkan tenaga 

kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperolehnya 

(unemployed).  

Beberapa konsep ketenagakerjaan yang berlaku secara umum 

(Nainggolan, 2009): 

a) Tenaga Kerja (manpower) atau penduduk usia kerja (UK),  

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) atau 

jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang 
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dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau 

berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.  

b) Angkatan Kerja (labor force)  

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat 

atau berusaha untuk terlibat, atau berusaha terlibat dalam kegiatan produksi 

barang dan jasa, maka yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang 

kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu bekerja (K) dan penduduk yang 

sedang mencari pekerjaan (MP). Angkatan kerja yang masuk kategori bekerja 

apabila minimum bekerja selama 1 jam selama seminggu lalu untuk kegiatan 

produktif sebelum pencacahan dilakukan. Mencari pekerjaan adalah seseorang 

yang kegiatan utamanya sedang mencari pekerjaan, atau sementara sedang 

mencari pekerjaan dan belum bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang 

lalu. Jadi angkatan kerja dapat diformulasikan melalui persamaan identitas 

sebagai berikut : AK = K + MP.  

Penjumlahan angka angka angkatan kerja dalam bahasa ekonomi disebut 

sebagai penawaran angkatan kerja (labour supply). Sedangkan penduduk yang 

berstatus sebagai pekerja atau tenaga kerja termasuk ke dalam sisi permintaan 

(labour demand). 

c) Bukan Angkatan Kerja (unlabour force) 

Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia (15 tahun ke atas), 

namun kegiatan utama selama seminggu yang lalu adalah sekolah, mengurus 

rumah tangga dan lainnya. Apabila seseorang yang sekolah, mereka bekerja 

minimal 1 jam selama seminggu yang lalu, tetapi kegiatan utamanya adalah 

sekolah, maka individu tersebut tetap termasuk adalam kelompok bukan 
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angkatan kerja. Mereka yang tercatat lainnya jumlahnya tidak sedikit dan 

mungkin sebagian besar masuk ke dalam transisi antara sekolah untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tiuak dalam ketegori 

bukan angkatan kerja (BAK). Jadi jumlah usia kerja (UK) apabila dilihat 

melalu persamaan identias adalah sebagai berikut : UK = AK + BAK  

d)   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (labour force participation rate)  

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah menggambarkan jumlah angkatan 

kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam 

kelompok umur tersebut, yaitu membandingkan angkatan kerja dengan tenaga 

kerja.  

e)   Tingkat Pengangguran (unemployment rate)  

Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari 

jumlah angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan, yaitu membandingkan 

jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja.  

 Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan (demand) 

dan lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam masyarakat. Permintaan tenaga 

kerja dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian dan tingkat upah. Besar 

penempatan (jumlah orang yang dipekerjakan atau tingkat employment) 

dipengengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut, 

sedangkan besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh 

tingkat upah (Nainggolan, 2009). Pada ekonomi ekonomi klasik bahwa 

penyediaan atau penawara tenaga kerja menjadi meningkat ketika upah naik, 

sebaliknya permintaan tenaga kerja akan berkurang ketika upah turun. 
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Pembangunan ekonomi setiap negara membutuhkan sumber daya. Salah 

satu sumber daya yang diperlukan adalah manusia. Sumber daya manusia 

berperan penting dalam proses pembangunan, karena sumber daya manusia 

merupakan penggerak faktor-faktor produksi. Kesempatan kerja berhubungan 

dengan lapangan pekerjaan yang tersedia atau kesempatan yang tersedia untuk 

bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, maka definisi dari kesempatan kerja 

adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah di isi dan semua lapangan 

pekerjaan yang masih terbuka. Lapangan pekerjaan yang yang terbuka 

menimbulkan kebutuhan akan tenaga kerja.  

Kebutuhan tenaga kerja ini dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk 

melakukan kegiatan ekonomi perusahaan tersebut pada tingkat upah, posisi 

(jabatan), dan syarat kerja tertentu. Data kesempatan sulit diperoleh, maka yang 

digunakan adalah besarnya jumlah orang yang bekerja pada daerah tertentu. 

Tingginya kesempatan kerja di suatu daerah akan berpengaruh pada pembangunan 

ekonominya, dengan demikian jumlah  menerima upah. Sedangkan menurut buku 

pedoman pengawasam perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga 

negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di 

bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta 

mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam 

jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara 

pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu 

maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban para pihak.  
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Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila 

nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tmpat TKI bekerja 

“wanprestasi”maka TKI dapat menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah 

dibuat sebelumnya. 

Sementara itu dalam Pasal 1 Keputtusan Menakertran RI No Kep 

104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI 

adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. 

Menurut UU No.13 tahun 2003 Bab Ib ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang 

ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka 

TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja 

karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negata tujuan tidak 

melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian 

TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan 

menerima upah.  

Menurut Pasal 1 yang bagian (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang 

memenuhi syarat sebagi pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan 
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terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang 

ketenagakerjaan. 

Hak calon TKI: 

Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang tidak berbeda untuk: 

a. bekerja di luar negeri; 

b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan 

prosedur penempatan TKI di luar negeri; 

c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar 

negeri; 

d. memperoleh  kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan 

untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang 

dianutnya. 

e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan. 

f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh 

tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

negara tujuan; 

g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan 

martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan selama penampatan di luar negeri; 

h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan 

TKI ke tempat asal; 

i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. 

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk: 
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a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di 

negara tujuan; 

b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; 

c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; dan 

d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan 

TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan. 

Adanya TKI yang bekerja di luar negeri membutuhkan suatu proses 

perencanaan. Perencanaan tenaga kerja ialah suatu proses pengumpulan informasi 

secara reguler dan analisis situasi untuk masa kini dan masa depan dari 

permintaan dan penawaran tenaga kerja termasuk penyajian pilihan pengambilan 

keputusan, kebijakan dan program aksi sebagai bagian dari proses perencanan 

pembangunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Endang Sulityaningsih dan 

Yudo Swasono, 1993:7). 

Dilihat dari prosesnya perencanaan tenaga kerja adalah usaha menemukan 

masalah-masalah ketenaga kerjaan yang terjadi pada waktu sekarang dan 

mendatang serta usaha untuk merumuskan kebijaksanaa dan program yang 

relevan dan konsisten untuk mengatasinya (Suroto, 1986:8). 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa setiap calon TKI 

yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi 

prosedur yang telah ditentukan.  

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI dilakukan terhadap calon 

TKI yang telah memenuhi persyaratan: 
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a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI 

yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 

berusia 21 ( dua puluh satu) tahun; 

b. sehat jasmani dan rohani; 

c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan 

d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP) atau yang sederajat. 

Selain persyaratan tersebut di atas, menurut Pasal 51 Undang- Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri, calon TKI juga wajib memiliki dokumen – dokumen, 

yaitu : 

a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat 

keterangan kenal lahir; 

b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan 

copy buku nikah; 

c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; 

d. sertifikat kompetensi kerja; 

e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan 

psikologi; 

f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 

g.  visa kerja; 

h. perjanjian penempatan kerja; 

i. perjanjian kerja, dan 
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j. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) adalah kartu identitas bagi TKI 

yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. 

Setelah calon TKI memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka para 

calon TKI wajib mengikuti serangkaian prosedur sebelum nantinya ditempatkan 

di luar negeri. Pada masa pra penempatan kegitan calon TKI meliputi: 

 a. Pengurusan SIP; 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, 

pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib 

memilki SIP dari Menteri. Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan 

TKI swasta harus memiliki: 

1) Perjanjian kerjasama penempatan; 

2) Surat permintaan TKI dari pengguna; 

3) Rancangan perjanjian penempatan; dan 

4) Rancangan perjanjian kerja. 

 Dalam proses untuk mendapatkan SIP tersebut, surat permintaan TKI dari 

Pengguna perjanjian kerjasama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja 

harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan 

Republik Indonesia di negara tujuan. Selain itu Pelaksana penempatan TKI 

swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk 

melakukan perekrutan calon TKI. 

b. Perekrutan dan seleksi; 

Proses perekrutan didahuli dengan memberikan informasi kepada calon 

TKI sekurang- kurangnya tentang: 
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1) tata cara perekrutan; 

2) dokumen yang diperlukan; 

3) hak dan kewajiban calon TKI/TKI; 

4) situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan 

5) tata cara perlindungan bagi TKI. 

Informasi disampaikan secara lengkap dan benar. Informasi wajib 

mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang 

ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. 

c. Pendidikan dan pelatihan kerja; 

Calon TKI wajib memiliki sertifikasi profesi/ kompetensi kerja sesuai 

dengan persyaratan jabatan pada SKKNI yang sudah menjadi kesepakatan 

MEA 2016. Dalam hal bila TKI belum memiliki kompetensi kerja pelaksana 

penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan pekerjaan yang dilakukan. Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan 

pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksakan  lembaga 

sertifikasi profesi (LPS) pada pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI 

dimaksudkan untuk: 

1) membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon 

TKI; 

2) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat 

istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri; 

3) membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahas Negara tujuan; dan 

4) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon 

TKI/TKI. 
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Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan 

tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi 

persyaratan. Pendidikan dan pelatihan harus memenuhi persyaratan sesuai 

dengan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pendidikan dan 

pelatihan kerja. 

d.  Pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk 

mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian 

kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. 

Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang 

diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan 

pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah. 

e. Pengurusan dokumen; 

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI barus memiliki 

dokumen yang meliputi: 

1) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau 

surat keterangan kenal lahir; 

2) surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan 

copy buku nikah; 

3) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; 

4) sertifikat kompetensi kerja; 

5) surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan 

psikologi; 

6) paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 
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7) visa kerja; 

8) perjanjian penempatan kerja; 

9) perjanjian kerja, dan 

10) KTKLN 

f. Uji kompetensi; 

g. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);  

Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang disebut PAP adalah kegiatan 

pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat 

bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan 

pengetahuan untuk bekerja ke luar negeri, memahami hak dan kewajibannya 

serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Pelaksana penempatan TKI 

swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri 

dalam pembekalan akhir pemberangkatan. 

Tugas PAP adalah memberikan materi tentang aturan negara setempat. 

Perjanjian kerja (hak dan kewajiban TKI), serta pembinaan mental dan 

kepribadian. Adanya PAP ini diharapkan TKI sudah siap menghadapi 

kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul kemudian.  

Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman pendalaman terhadap: 

1) peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan 

2) materi perjanjian kerja. 

Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah. 

h. Pemberangkatan. 
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            Adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon TKI 

tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan perencanaan tenaga kerja akan 

memudahkan pemerintah maupun calon TKI dalam memecahkan persoalan 

mengenai ketenagakerjaan termasuk perlindungan kepada calon TKI, baik 

waktu sekarang maupun yang akan datang. Sehingga hal itu memudahkan 

pemerintah melalui Instansi yang tekait dalam hal ini Dinsosnakertrans maupun 

masyarakat dalam mengambil suatu kebijaksanaan guna mengatasi masalah 

ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai termasuk 

perlindungan calon TKI yang bekerja di luar negeri. 

Hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT Hanaco Sucses Malang: 

Apakah Implementasi kebijakan KUR melalui Bank yang ditunjuk Pemerintah 

dapat dilaksanakan bagi calon TKI. 

 “ Kebijakan KUR melalui bank yang ditunjuk pemerintah pelaksanaannya bagi 

calon TKI    memang sudah berjalan atau sudah dilaksanakan, pinjaman bagi 

calon tenaga kerja Indonesia penempatan ke luar negeri merupakan kredit 

perbankan kepada para TKI yang tidak memiliki modal awal, sedangkan mereka 

harus mengurus segala sesuatunya dan ini sulit dipenuhi dengan batas waktu 

yang disediakan oleh pihak bank untuk berangkat ke luar negeri dalam rangka 

bekerja atau magang. Maksimum kredit yang dapat diberikan sebesar Rp 25 juta 

setiap TKI dengan suku bunga sebesar 7 prosen efektif per tahun. Suku bunga ini 

berlaku mulai tahun 2018, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar 9 prosen per tahun. Mengingat KUR merupakan kredit 

terdapat kewajiban dari TKI untuk mengembalikannya. Adapun jangka waktu 

pinjaman  KUR penempatan TKI paling lama sama dengan kontrak kerja dan 

tidak melebihi jangka waktu maksimum 3 tahun “Tentang karakteristik dan 

kemampuan agen pelaksana yang enggan menangani dalam kelompok dalam 

pinjaman kredit usaha rakyat untuk biaya tenaga kerja penempatan di luar 

negeri. 

 

      Pernyataan diatas juga di dukung data penelitian terdahulu BNP2TKI 

tahun 2017 atas jawaban responden yang mengatakan bahwa syarat-syarat 

administrasi perbankan menjadi hambatan lebih dominan (55, 35%). Dari 

beberapa negara tujuan yang sulit untuk mendapatkan KUR TKI seperti: 
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1. Malaysia        17 % 

2. Singapura      38 % 

3. Hongkong     90 % 

4. Taiwan         90 %. 

 Juga terdapat kendala tentang karakteristik dan kemampuan agen pelaksana: 

“PT Hanaco Sucses belum memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 

proses penempatan ke Negara Singapura dikarenakan margin/keuntungan yang 

didapat masih belum bisa mengcover Operasional PPTKIS”. (Wawancara 10 

November 2018)  

“Kenapa belum bisa melaksanakan KUR karena selama ini yang datang atau 

mendaftar sebagai CTKW hampir 95% menggunaka jasa sponsor atau pelaksana 

lapangan/PL atau pelaksana lapangan sponsor sendiri sudah tahu kalau CTKI 

akan mendaftarakan dana sebesar 7.500.000-10.000.000 per orang dari pihak 

PPTKIS” 

“Selama tidak memakai KUR, maka otomatis pihak PPTKIS mendapatkan  

pembiayaan dari Agency atau mitra kerja di Singapura sebesar 2600 dollar 

Singapore disini peran hubungan antar organisasi terjalin yang saling tidak 

merugikan kedua belah pihak.”sebaliknya kurang memihak pada calon tenaga 

kerja itu sendiri serta menguntungkan pada agency tersebut (wawancara  tanggal 

10 November 2018)”. 

 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya agar dapat membantu 

permasalahan yang dihadapinya untuk mencapai tujuan dengan meminimalisasi 

suatu masalah lagi menjadi polemik pada saat sekarang ini dan perlu penanganan 

serius dalam pelaksanaan di lapangan. Tanpa implementasi yang berkualitas atau 

sungguh-sungguh, maka suatu kebijakan selesai dirumuskan menjadikan mubazir 

alias sia-sia padahal untuk merumuskan sebuah kebijakan tersebut tidak sedikit 

anggaran yang diperlukannya dari sisi politik maupun ekonomi (biaya logistic) 

oleh karena itu implementasi kebijakan memiliki kedudukan amat urgen didalam 

kebijakan publik itu sendiri.  

Implementasi juga dimaksudkan menyediakan infrastruktur antara lain 

sarana, kualitas sumberdaya manusia, teknologi informatika, serta menciptakan 
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lingkungan yang kondusif  untuk melaksanakan sebuah kebijakan agar 

memberikan dampak positif dan praktis terhadap tujuan  menjadi sasaran 

kebijakan yang ingin dicapai. Pressman dan Wildavsky (1978:21) 

mengemukakan:”Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, 

complete”. 

Seperti terlihat pada hasil wawancara dengna Informan 4 dalam kutipan 

wawancara berikut ini. 

 

“ Kurang mempunyai itikad baik untuk melindungi calon TKI penempatan di luar 

negeri khususnya pada negara Singapura, bisa dikatakan bahwa perbedaan 

karakteristik yang menyangkut organisasi dan pelaksanaanya juga kemampuan 

agency antara  dari Indonesia dan Singapura sering muncul atau terjadi kesalah 

pahaman tentang tanggungjawab dan kewenangan apa dan hak-hak yang 

seharusnya dijalankan serta perlindungan yang menjadi tanggung jawab dari 

masing-masing agency.”(wawancara  tanggal,  2 Desember 2018 ) 

 

            Realita dilapangan implementasi kebijakan KUR sering dijumpai oleh 

pengguna jasa merasa dirugikan karena kesulitan pemahaman dan tidak mau repot 

dengan melengkapi persyaratan minimal yang seharusnya dipenuhi, mengingat 

untuk memperoleh pinjaman anggaran yang di butuhkan kelengkapan yang rumit 

atau bertele-tele, akhirnya calon TKI keperluannya dipenuhi oleh  PPTKIS meski 

dengan bunga yang tinggi namun persyaratannya mudah dan tidak perlu njlimet 

jika dibandingkan dengan bank pemerintah terutama jaminan atau yang 

bertanggungjawab ketika kontak kerja belum selesai tiba-tiba keluar atau pulang 

sebelum batas kontrak belum habis (2 tahun ). 

Disamping itu menyangkut keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh 

CTKI ternyata tidak seperti yang tercantum dalam  perjanjian kerja salah satunya 

persyaratan pendidikan terakhir yaitu SLTA dan menguasai bahasa sehari-hari 
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yang sederhana, disatu sisi calon TKI belum mengetahui adanya syarat-syarat  

keahlian tersebut sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi kedua 

belah pihak, baik TKI maupun PPTKIS, selain itu mengenai masalah PPTKIS 

yang berlaku sebagai pengguna jasa, pasal-pasal dalam perjanjian penempatan 

TKI dengan PPTKIS juga mengakibatkan timbulnya persoalan hukum lainnya 

serta masih terjadinya  penyaluran tenaga kerja keluar negeri antar privat oleh 

oknum agen tertentu, sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan bagi 

tenaga kerja itu sendiri berdampak pada terabaikannya hak-haknya, sedangkan 

kewajibannya sudah dijalankan dan ini merupakan kelemahan payung hukum 

yang perlu diperketat dalam pemberian perijinan serta pengawasan dalam 

implementasi.  

Keadaan yang tidak menguntungkan baik dari segi pendidikan, ekonomi, 

social, maupun psikologis menyebabkan TKI tidak memiiki plihan lain kecuali 

menanda tangani perjanjian kontrak tersebut. Akibatnya adalah praktek penipuan 

dan pemerasan terhadap TKI yang dilakukan oleh para oknum dan agen penyalur 

tenaga kerja pada saat pemberangkatan, pemotongan upah, tindak kekerasan dan 

pekerjaan tidak layak dari pihak pengguna jasa sering dialami oleh TKI itu sendiri 

dan yang paling parah ditemukan di lapangan tidak sedikit para calon TKI 

mendapatkan sertifikat keahlian tetapi tidak pernah mengikuti diklat (oknum 

agency). 

Hasil wawancara dengan Informan 4  tentang kebijakan kredit usaha 

rakyat untuk tenaga kerja penempatan ke Singapura pada tanggal 4 Agustus 2018 

di PT Hanaco Sucses Malang. Seperti terlihat pada hasil  wawancara dengan 

Informan 4 dalam kutipan wawancara berikut ini. 
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 “ Kebijakan KUR bagi calon TKI, pihak bank penyalur memang menetapkan 

SOP dalam pencairan KUR TKI, adapun kendala dalam permohonan untuk 

mendapatkan pinjaman tersebut antara lain pemenuhan syarat administrasi untuk 

pinjaman tersebut sangatlah mendetail dan tidak sedikit dan pihak bank 

pemerintah agar melibatkan agency untuk bertanggungjawab ini yang tidak 

pernah di respon pihak penyalur tenaga kerja. Pada sisi lain, kecakapan para 

tenaga kerja Indonesia terutama di sector informal terbilang lemah dalam dalam 

hal pemenuhan persyaratan tersebut. Selain itu setiap bank penyalur kredit usaha 

rakyat menerapkan persyaratan yang berbeda. Dengan kata lain, belum terdapat 

standarisasi tunggal bagi setiap bank penyalur kredit tersebut bagi calon tenaga 

kerja penempatan ke luar negeri, mulai dari tingkat pusat hingga ke kantor-

kantor cabang. Permasalahan lain adalah domisili calon TKI tersebar di seluruh 

Indonesia yang lazimnya tidak terjangkau layanan perbankan “ 

 

Sebenarnya ketika perusahaan penyalur tenaga kerja penempatan ke luar 

negeri melalui agen-agen seharusnya mengurus perijinan sesuai dengan kebijakan 

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, serta dipatuhinya dan dijalankan, disisi 

lain pemerintah dalam hal ini BNP2TKI yang diberi kewenangan dalam mengatur 

penyaluran TKI itu sendiri mengikuti aturan yang sebenarnya, kendala-kendala 

dilapangan setidaknya bisa sedikit sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan. 

Konsekuensi serta komitmen oleh perusahaan penyalur yang dimulai dari 

perekruitan calon TKI, pendidikan minimal SLTA dan mengikuti pendidikan 

pelatihan di jalankan sesuai persyaratan dalam penyaluran tenaga kerja keluar 

negeri  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, masalah dilapangan 

kemungkinan kecil terjadi tidak akan ditemukan, namun anehnya permasalahan-

permasalahan dilapangan yang menyangkut  keluhan-keluhan calon TKI tidak 

ditemukan artinya agency sangat berperan dalam menjalankan bisnisnya dengan 

merugikan bagi calon TKI itu sendiri atau di depan bagus satu sisi mengabaikan 

kepentingan tenaga kerja, disinilah seharusnya peran pemerintah untuk 

mengevaluasi perijinan agen-agen tersebut atau memang ini ada konpirasi antara 

agency dengan pihak BNP2TKI yang dipercaya oleh pemerintah. 
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Temuan lainnya bahwa sistem yang diamanatkan oleh Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di luar negeri tidak berjalan sebagaimana mestinya antara lain ketidak 

maksimalnya  dapat dilihat dari beberapa hal antara lain, pengaturan penempatan 

TKI yang berubah-rubah, masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh 

BNP2TKI maupun PPTKIS yang dibiarkan, serta lemahnya koordinasi antar 

sektor dan lembaga pemerintah yang bersinggungan dengan penempatan TKI ini. 

BNP2TKI yang sejatinya merupakan lembaga pemerintah yang 

melaksanakan tugas penempatan malah tidak jelas sistem yang digunakan dan 

bahkan BNP2TKI melakukan fungsi regulasi seperti mengeluarkan kartu tenaga 

kerja luar negeri bagi semua TKI baik yang ditempatkan oleh BNP2TKI maupun 

yang melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS). 

Dua fungsi ganda ini yakni sebagai eksekutor dan sebagai regulator yang 

menyebabkan ketidak efektifan bagi sistem penempatan TKI di luar negeri. 

Seperti terlihat pada hasil  wawancara dengan Informan 2 dalam kutipan 

wawancara berikut ini 

 

“Kendala yang sering dijumpai di lapangan, secara umum masalah bahasa 

sebagai bekal bagi CTKW mengalami hambatan dalam beradaptasi dengan 

lingkungan social budaya yang jauh berbeda dengan daerah asal, ada juga 

perlakuan sebagaian majikan yang kurang manusiawi, tindak kekerasan, dan 

pelecehan seksual/perkosaan, sehingga banyak di antara TKW yang lari dari 

majikan sebelum selesai kontraknya. Hal ini menyebabkan TKW harus 

kehilangan dokumen yang di butuhkan dan akibatnya mereka menghadapi 

masalah dengan kepolisian dan imigrasi negara setempat, terutama 

menyangkut legalitasnya untuk tinggal dan bekerja di luar negeri. Juga 

pengaruh  lingkungan  diantara kedua negara terutama dari Indonesia 

masalah SDM sebagai trainer yang jumlahnya terbatas bagi CTKW kurang 

semangat dalam pembekalan bahasa komunikasi sehari-hari seperti bahasa 

Mandarin dan bahasa Inggris.”(wawancara  tanggal 2 Desember 2018 ) 
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Disinilah peran pemerintah sangat diperlukan, selain menyusun policy, 

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia bertempat di luar 

negeri yaitu Singapura juga bagaimana strategi maupun sistem yang diberlakukan 

pada semua pihak saling tranparan, komunikasi, memahami serta mematuhi 

prosedur dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan penyaluran, 

penempatan maupun pemulangan hingga  perjanjian kerja  berakhir bagi tenaga 

kerja itu sendiri.  

Pemerintah dalam hal ini juga melakukan kerjasama antar pemerintah ( G 

to G ) yang menjadi penempatan tenaga kerja mengenai hak-hak dan 

kewajibannya selama berada dinegara bersangkutan serta mewajibkan untuk 

memberi bekal tentang keahlian/sertifikasi sebagai syarat menjadi tenaga kerja di 

negara lain seperti sertifikasi profesi dalam penguasaan teknik, bahasa serta social 

culture di negara yang menjadi penampungan yaitu Singapura. Masih berkaitan 

dengan sistem perijinan tadi, pemerintah juga berkewajiban mengetahui 

tersedianya infrastruktur fisik bagi perusahaan penyalur tenaga kerja serta 

memberi bantuan sarana fisik serta sumberdaya manusia yang berkualitas bila 

dianggap penting  dalam mempersiapkan keterampilan bagi calon tenaga kerja 

yang akan dipekerjakan di luar negeri benar-benar sesuai dengan kompetensinya, 

karena kondisi lingkungan kalau tercipta dari awal sesuai persyaratan kebijakan 

dari pemerintah akan berdampak positif terhadap hubungan kedua organisasi yaitu 

antar pemerintah dan sumberdaya organisasi akan mudah di control, di koordinasi 

serta di dukungan, sebagaimana komitmen antar negara artinya penyaluran tenaga 

kerja antar pemerintah sesuai tujuan awal yaitu secara ekonomi dapat 
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meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja itu sendiri satu sisi dapat 

meningkatkan devisa Negara. 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kerap disebut sebagai penyelamat saat 

perekonomian nasional terguncang. UKM disebut mampu bertahan sebagai 

fondasi perekonomian yang salah satu fungsinya menyerap tenaga kerja. Kredit  

Usaha Rakyat (KUR) kerap disebut sebagai penyelamat saat perekonomian 

nasional terguncang. KUR tersebut diharapkan mampu bertahan sebagai fondasi 

perekonomian yang salah satu fungsinya menyerap tenaga kerja. Maka dari itu, 

pemerintah gencar memberdayakan sektor KUR dengan memberikan  pendanaan 

melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun lalu, pemerintah mengklaim target 

penyaluran sebesar Rp 36 triliun dapat menyerap 2,47 juta tenaga kerja. 

Plt Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Jasa, 

mengatakan dana Rp 36 triliun tersebut ditargetkan dapat terserap oleh sekitar 

1,67 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)."Hal ini 

merupakan langkah percepatan dan pengembangan sektor rill dalam 

mengentaskan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Sejak 2007 jumlah 

dana KUR hingga saat ini yang telah disalurkan ialah sebesar Rp 97,80 triliun 

dengan 7,6 juta debitur. Selama itu juga program KUR telah menyerap sekitar 

11,71 juta tenaga kerja."Sementara tingkat NPG (non performing guarantee) 

hingga akhir 2012 sebesar 2,46 persen sehingga terdapat 97,54 persen pengusaha 

UMKMK mampu meningkatkan kapasitasnya," Signifikannya peran KUR dalam 

memberdayakan UKM demi kemajuan ekonomi ternyata masih terhambat satu 

dan lain hal. 

https://www.merdeka.com/sehat/15-cara-menurunkan-berat-badan-secara-alami-dengan-cepat-kln.html
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Program penjaminan kredit koperasi dan UMKM oleh pemerintah ini 

ditujukan untuk memperkuat permodalan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) dan Koperasi. Program KUR didukung oleh enam bank 

pelaksana atau penyalur yaitu Bank umum (BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank 

Syariah Mandiri dan Bukopin), serta dua perusahaan penjaminan (Perum Sarana 

Pengem bangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia). Pada tahun 2011 

sekarang ini penyaluran diperkuat dengan ikut berperannya semua Bank 

Pembangunan Daerah (BPD). Selama tiga tahun pelaksanaan KUR, sampai 

dengan tanggal 26 Desember tahun 2010 Menteri Koperasi dan UKM mengatakan 

penyaluran KUR secara kumulatif selama 3 tahun terakhir sudah mencapai Rp 

30,6 Triliun atau, melebihi dari target yang diharapkan. Sedangkan dari aspek 

jumlah UMKM yang menjadi nasabah dilaporkan bahwa per tanggal 26 Desember 

2010 telah mencapai 3,6 juta orang, dengan demikian per nasabah telah 

mendapatkan pinjaman sebesar Rp 8,334 juta 

Untuk mendukung pelaksanaan program KUR ini perintah, telah 

mengalokasikan dana dari APBN sebanyak 2,0 Triliun Rupiah yang dititipkan 

pada kedua perusahaan penjaminan tersebut. Dari aspek penjamin diasumsikan 

Gearing Ratio sebesar 10 kali, akan mampu disalurakan Rp 20 triliun. Dengan 

demikian kemapuan penyaluran sebesar 30,6 Triliun tersebut nampaknya telah 

melampaui target, atau telah mencapai gearing ratio sebesar 15,03 kali. Penilaian 

dari berbagai aspek tersebut diatas menunjukkan bahwa program cukup efektif 

dalam memperkuat permodalan UMKM. Namun perlu juga diperhatikan bahwa 

tolok ukur keberhasilan suatu program perkredit tidak hanya dari aspek 

kemampuan penyaluran dan efektifitas pemanfaatan dana secara finansial, karena 
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masih banyak tolok ukur lainnya yang belum dikaji seperti; kemampuan 

pengembalian dan pemanfaatan pinjaman oleh peminjam. 

Usaha rakyat memang sudah seharusnya didukung dan dibantu serta 

diberikan ruang seluas-luasnya oleh pemerintah atau negara. Mengapa? Sebab 

keberadaan usaha rakyat ini sangatlah krusial karena bisa menopang ekonomi 

nasional dan juga mampu membuka lapangan kerja. Dan salah satu upaya yang 

bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan akses pada usaha 

rakyat adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan yang antara lain berupa 

pemberian penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi 

(UMKMK) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untunglah pada tanggal 5 

November 2007 kemarin akhirnya Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR), sebuah fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrindo 

dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Untuk mensukseskan pelaksanaan KUR 

ini maka pemerintah menjalin kerjasama dengan beberapa Bank Pelaksana yang 

bisa menyalurkan KUR seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, 

Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin (wordpress.com). 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri adalah layanan kredit atau 

pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKMK 

atau koperasi yang feasible tapi belum bankable (Edited by Cermati.com.) 

Feasible sendiri maksudnya adalah usaha tersebut memiliki kelayakan, potensi, 

prospek bisnis yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan 

pinjaman. Beberapa usaha rakyat yang diharapkan menggunakan KUR sendiri 

adalah meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor 

usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, 
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kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Dengan adanya layanan pinjaman 

KUR ini UMKM dan Koperasia akhirnya diharapkan dapat mengakses dan 

memanfaatkan KUR. 

Kredit Usaha Rakyat adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal 

Kerja  dalam hal ini TKI dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit dari Rp.5 

juta sampai dengan Rp.500 juta. Agunan pokok KUR adalah  usaha yang dibiayai, 

namun pemerintah membantu menanggung melalui program  penjaminan hingga 

maksimal 70 persen dari plafon kredit. Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal 

ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya 

hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha 

mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan biaya proses tenaga 

kerja penempatan ke luar negeri yang bersifat formal, mempercepat 

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan sumber daya manusia.  

Tabel : 5.1 Mekanisme Melalui Bank (Kredit KUR) 

NEGARA 
PENEMPATAN 

PLAFON ANGSURAN 

6 9 12 18 24 

Hongkong 14,530.000 2,507,130 1,696,240 1,290,970 886,070 683,980 
 

Taiwan 
(Informal) 

17,040,400 2,940,290 1,989,300 1,514,020 1,039,160 802,150 

Taiwan 
(Formal, 

nelayan dan 
manufaktur) 

17,635,400 3,042,960 2,058,760 1,566,880 1,075,440 830,160 

Taiwan 
(Formal, 

caregiver) 

17,760,400 3,064,530 2,073,360 1,577,990 1,083,070 836,040 

Singapore (TKI 
Luar Pulau 

Jawa) 

13,538,000 2,335,960 1,580,430 1,202,830 825,570 637,280 

Singapore (TKI 
Pulau Jawa) 

12,397,000 2,139,080 1,447,230 1,101,460 755,990 583,570 
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Sumber : Deputi Bidang Penempatan 

KUR secara umum penyelenggaraan KUR oleh pemerintah adalah untuk 

memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, menciptakan 

lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan. Maka untuk mewujudkan tujuan 

itu, pemerintah pun menerbitkan paket kebijakan pengembangan dan 

pemberdayaan yang  

bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan 

pengembangan dan pemberdayaan UMKMK itu sendiri meliputi maksud: 

  Peningkatan akses pada sumber pembiayaan 

  Pengembangan kewirausahan 

  Peningkatan pasar produk UMKMK 

  Reformasi regulasi UMKMK 

Konsep, Fungsi dan Tujuan Kredit antara lain : 

a. Konsep Kredit  

              Kredit berasal dari bahasa Italia, credere yang artinya kepercayaan, yaitu 

kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya sanggup mengembalikan pinjaman 

beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditur 

percaya bahwa kredit itu tidak macet. 

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. 

Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial dan 

agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan reserve.  

1). Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debiturnya   

atas dasar kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Misalnya: Masyarakat 

menabung uangnya pada suatu bank hanya atas kepercayaan saja, karena bank 

https://www.cermati.com/artikel/6-usaha-kecil-menengah-yang-menjanjikan
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hanya memberikan tanda bukti berupa bilyet deposito, blanko buku cek, atau 

bilyet giro kepada penabungnya. Jika banknya dilikuidasi, penabung hanya 

memiliki bilyet deposito atau blanko bilyet giro saja.  

2) Kepercayaan reserve diartikan kreditur menyalurkan kredit/pinjaman kepada 

debitur atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta 

agunan berupa materi (seperti BPKB dan sertifikat rumah). Bahkan suatu bank 

dalam penyaluran kredit lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut    

 Menurut UU RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan Bab I, Pasal 1, ayat 

(12) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjamam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan 

atau pembagian hasil keuntungan.  

b. Fungsi Kredit  

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan. 

Fungsi-fungsi itu dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:  

 1) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang;  

2) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang;  

3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;  

4) Kredit adalah adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi;  

5) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat;  

6) Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional;  

7) Kredit adalah juga sebagai alat hubung ekonomi internasional. 

 c. Tujuan Kredit  
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Tujuan penyaluran kredit, antara lain untuk: 

 1) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kreditur;  

2) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada;  

3) Melaksanakan kegiatan operasional bank;  

4) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat/TKI;  

5) Memperlancar lalu lintas pembayaran; 

6) Menambah modal kerja perusahaan;  

7) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.  

Lembaga penjamin yang terlibat adalah 2 lembaga penjamin nasional, 

yaitu PT. Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) dan PT. Askrindo; dan 2 lembaga 

penjamin daerah, yaitu PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Jamkrida 

Jatim) dan PT. Jamkrida Bali Mandara.  

Terdapat tiga skema KUR yaitu:  

a. KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp.20 Juta dikenakan suku 

bunga kredit maksimal 22 persen per tahun;  

b. KUR penempatan tenaga kerja ke luar negeri/ TKI dari Rp.20 Juta 

sampai dengan Rp.30 Juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 13 

persen per tahun;  

c. KUR Linkage dengan plafon sampai dengan Rp.2 milyar. KUR Linkage 

biasanya menggunakan lembaga lain, seperti BNI, BRI, Mandiri, May 

Bank, Sinar Mas, Koperasi, Bank perkreditan Rakyat (BPR), dan 

Lembaga Keuangan Non-bank, untuk menerus-pinjamkan KUR dari 

Bank Pelaksana kepada UMKMK;  
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Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan 

perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan 

kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.  

Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut: 

a. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); 

b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan 

Koperasi kepada Lembaga Keuangan;  

c. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan 

perluasan kesempatan kerja serta TKI penempatan di luar negeri.  

Sasaran program KUR yaitu kelompok masyarakat yang telah dilatih dan 

ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada program sebelumnya. 

Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan 

skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, 

Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan sebagainya. Dilihat dari sisi 

kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK. Sektor usaha yang 

diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.  

Manfaat KUR adalah membantu memperingan pembiayaan yang 

diperlukan untuk keperluan penepatan tenaga kerj di luar negeri serta kegiatan 

ekonomi lainnya.Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya 

percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka 

penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan tenaga  kerja 

serta pertumbuhan ekonomi 
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Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program KUR 

khususnya dalam pengembangan penyaluran KUR menurut Achmad Junaidi 

(2010) antara lain:  

1. Tidak semua bank pelaksana memiliki kantor atau outlet yang mudah 

dijangkau   leh KUR 

2. Masih banyak petugas bank yang sering meminta agunan tambahan yang 

berlebihan, meskipun KUR pada perinsipnya sudah dijamin oleh 

perusahaan penjaminan  

3. Biaya transaksi kredit masih danggap terlalu tinggi terutama untuk kredit 

dengan pinjaman dibawah lima juta rupiah. 

4. Ketidaksiapan KUR untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan  

5. Keterbatasan fasilitas penjaminan yang dikaitkan dengan ketentuan 

gearing rasio sebesar 10 % 6. Bunga kredit KUR masih dianggap terlalu 

tinggi oleh kalangan TKI  

6. Penempatan dana pada SBI sering kali lebih menarik bagi bank 

dibandingkan dengan penyaluran kredit kepada TKI  

7. Keterbatasan jumlah dan  kualitas petugas pendamping kredit 

/BDS/KKMB dalam membantu TKI dalam mengakses kredit 

8.  Rendahnya peran serta aparat pemerintah dalam menyiapkan calon 

debitur  

Di samping sembilan masalah tersebut ada isu tentang pengalihan kredit 

untuk keperluan konsumtif kedalam program KUR. Demikian juga jika 

diperhatikan lebih jauh KUR masih menyimpan banyak masalah mendasar 

lainnya dari berbagai aspek sebagai berikut : 
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1. Pengembalian pinjaman  

Walaupun program KUR sudah dilaksanakan lebih dari 3 tahun, namun 

sampai hari ini belum ada data kongkrit yang berkaitan dengan pengembalian 

pinjaman dan tunggakkan program KUR. 

2. Pemanfaatan Pinjaman KUR  

Dari aspek pemanfaatan pinjaman juga belum pernah dilakukan evaluasi 

apakah penyaluran KUR sudah tepat sasaran dan sudah dimanfaatkan oleh 

para peminjam dengan baik. Penilaiaan ini dapat dilakukan dengan beberapa 

tolok ukur antara lain : 1) Persentase Penggunaan pinjaman untuk kegiatan 

produkstif ; 2) Kenaikan omset atau volume usaha peminjam ; 3) kenaikan 

laba dari peminjam : Kenaikan jumlah penyerpan tenaga kerja dari unit usaha 

peminjam. 

Potensi Pengembangan program KUR dapat dilihat dari beberapa aspek : 

1. Permintaan Kredit Dari Kalangan UMKM  

Data dari Kemeneterian Koperasi dan UKM per tanggal 1 Agusstus tahun 

2010 memperlihatkan bahwa jumlah unit UMKM sekarang telah mencapai 

lebih kurang 49 juta unit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deputi Bidang 

pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UKM tahun 2006 menunjukkan bahwa 

5 87,34 % atau 42,796 juta UMKM membutuhkan pinjaman dana untuk 

memperkuat permodalan dalam rangka mengembangkan usahanya. Sesuai 

dengan hasil penelitian tersebut yang memperkirakan kebutuhan kredit rata-

rata per UMKM sebesar Rp 6,81 juta maka permintaan kredit dari kalangan 

mencapai Rp 291,44 Trililiun. Sedangkan jumlah penyaluran KUR selama 

tiga tahun terakhir baru sebesar Rp 30,6 atau 10, 40 dari kebutuhan pinjaman 
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untuk UMKM. Dengan demikian masih dipelukan lagi pengembangan 

penyaluran KUR sebesar Rp 260,84 triliun untuk 30,196 juta unit usaha 

UMKM. Dengan tambahan dana untuk sejumlah UMKM yang belum 

pinjaman tersebut program KUR baru betul-betul menjadi program 

pemerintah yang mampu mengem bangkan usaha UMKM dalam rangka 

membangun Perekonomian nasional. 

2. Model Pelaksanaan KUR  

Beberapa aspek pola pelaksanaan KUR yang menjadikan program ini layak 

untuk dikembangkan dalam rangka mendukung perkuatan permodalan 

UMKM antara lain :  

1). Adanya jaminan dari Pemerintah dan rendahnya bunga kredit  

KUR merupakan satu-satunya program perkreditan yang dirancang 

berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di lapang yaitu 

kesulitan mengakses kredit, karena rendahnya pemilikan asset UMKM 

untuk dijadikan agunan. Dengan perkataan lain pemerintah baru kali ini 

menyadari bahwa penyerapan kredit program lebih disebabkan oleh 

ketidakmampuan kalangan UMKM untuk memenuhi persyaratan kredit 

dari pada tingkat bunga (Interes rate) yang ditetapkan oleh perbankan. 

Mitos bahwa UMKM tidak mampu membayar tingkat bunga bank 

komersial yang dinilai relatif tinggi tidak lagi digunakan dalam merancang 

program KUR karena berbagai hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat 

yang mampu dibayar oleh UMKM relatif cukup tinggi. Kemampuan 

UMKM untuk membayar bunga bank komersial yang selama ini dinilai 

masih tinggi terkait klangsung dengan margin usaha kalangan UMKM. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deputi bidang pengkajian 

Sumberdaya UMKM dan koperasi tahun 2006 melaporkan bahwa margin 

usaha UMKM berkisar antara 48,6 % untuk kegiatan di sektor tanaman 

pangan sampai dengan 568,7% untuk kegiatan di sektor jasa 

kemasyarakatan atau sektor informal. Rata-rata margin yang diperoleh 

UMKM khususnya usaha mikro adalah sebesar 58, 32%. Sedangkan usaha 

kecil adalah sebesar 46, 2%. Dari aspek biaya produksi rata-rata biaya 

yang boleh digunakan membayar bunga kredit adalah sebesar 34 % dari 

total biaya produksi. Dengan demikian rata-rata bunga kredit yang mampu 

dibayar oleh kalangan usaha mikro adalah sebesar 34, 60 % per tahun 

sedangkan untuk usaha kecil sebesar 27,8 % per tahun. Hasil pengamatan 

ini jelas membuktikan bahwa rata-rata bunga kredit perbankan sekarang 

ini yang berkisar antara 14 sampai dengan 24 % masih layak dimanfaatkan 

oleh kalangan UMKM. Dengan demikian bunga kredit KUR berkisar 

antara 14 sampai dengan 22 % masih layak Adanya pendapat bahwa bunga 

kredit KUR relatif tinggi bisa dinilai sebagai sikap tendensius yang tidak 

didasarkan pada fakta lapangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

dalam program KUR sebenarnya tidak ada masalah dengan bunga kredit, 

atau dengan perkataan tingkat bunga kredit KUR bukan variabel yang 

secara signifikan memengaruhi kemampuan penyaluran program kredit 

tersebut. 

2). Prosedur Penyaluran Relatif Mudah  

Prosedur penyaluran KUR tidak melibatkan banyak pihak, kaena KUR 

merupakan kredit komersial yang sebagian jaminan ditanggung 
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pemerintah melalui perusahaan penjaminan. Bank sebagai pemilik uang 

dan sebagai eksekutor kredit dalam menyalurkan kredit tidak terikat atau 

perlu meminta rekomendasi dari pihak manapun. Bank langsung dapat 

memutuskan pemberian kredit berdasarkan kelayakan usaha yang akan 

dilaksanakan (Feasiblelity) dan kelayakan pengusaha sebagai debitur 

(Bankablelity). Dengan demikian prosedurnya relatif mudah dan dapat 

diselesaikan dalam wakru cepat. Hal ini akan mengurag biaya penyaluran 

kredit dari perbankan (Cost of credit) yang secara bisa mempengaruhi 

penurunan suku bunga kredit (Rate of interest) 

3). Bersifat kredit umum (Serba usaha)  

Pinjaman KUR dapat digunakan untuk berbagai keperluan produktif atau 

kredit serba usaha yang tidak terikat untuk mendukung suatu kegiatan 

program pemerintah. Hal ini juga menjadi salah satu ciri khusus dari 

program KUR yang membedakan dari berbagai program perkreditan yang 

bersumber dari pemerintah sejak era tahun tujuhpuluhan yang lalu. 

Dengan perkotaan lain KUR juga merupakan program terobosan yang 

inovatif sesuai dengan kebutuhan kalangan UMKM. Dengan ketentuan ini 

KUR terbukti mendapat respon positif dari kalangan UMKM, sedangkan 

faktor yang membatasi kemampuan KUR adalah program itu sendiri bisa 

dikatakan masih dalam skala percobaan sehingga pemerintah baru 

mengalokasikan dana untuk penjaminan program tersebut sebesar 2 

Triliun Rupiah atau kurang lebih 0,2 persen dari APBN. 3. Ketersediaan 

Infra Struktur.  
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KUR dilaksanakan oleh 6 Bank nasional baik BUMN maupun bank milik 

swasta, dibantu oleh 13 Bank Pembangunan Daerah. Dengan jumlah Bank yang 

melaksanakan program KUR tersebut diseluruh indonesia diprediksikan sekarang 

ini terdapat 36.276 unit kantor cabang atau kantor kas pembantu yang siap 

melayani penyaluran program KUR. Dengan semakin berkembangnya dunia 

pernakan yang mulai menjangkau pelosok-pelosok desa, nampaknya masalah 

ketersediaan tempat-tempat pelayanan KUR bagi UMKM bukan lagi menjadi 

kendala yang perlu dihindari. Kalaupun masalah ini masih ada tetapi sifatnya 

kedaerahan atau sifatnya sementara sehingga menjadi kendala yang pengaruhnya 

signifikan.  

Target jumlah penyaluran yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah 

UMKM, maupun besarnya batasan maksimal pinjaman bukanlah masalah yang 

perlu diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan sekali lagi dalam hal ini adalah 

sudah terlihatnya keinginan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk 

memberdayakan UMKM dan Koperasi melalui usaha menciptakan keadilan 

ekonomi, dalam memanfaatkan sumberdaya modal. Permasalah yang lebih perlu 

didiskusikan pada : 1) Penambahan kantor atau outlet yang mudah dijangkau oleh 

UMKM : 2) konsistensi atau kedisiplinan bank pelaksana dalam meminta agunan 

tambahan : 3) Penekanan biaya transaksi melalui peningkatan efisien 

4).Ketidaksiapan UMKM untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan : 5) 

Tambihan dana penjaminan dari pemerintyah yang dikaitkan dengan ketentuan 

gering rasio sebesar 10 %.) Pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah terhadap 

bank-bank pelaksana agar tidak berlebihan dalam menempatan dana pada SBI; 7) 

Peningkatan jumlah dan kualitas petugas pendamping kredit /BDS/KKMB dalam 
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membantu UMKM dalam mengakses kredit dan; 8).Peningkatan peran serta 

aparat pemerintah dalam menyiapkan calon debitur  

Peranan Bank pelaksana sebagai eksekutor kredit juga bukan merupakan 

masalah bila kriteria peminjam telah ditetapkan bersama oleh semua stakeholder 

dan diumumkan kepada masyarakat. Permasalahannya mungkin baru timbul jika 

perbankan sebagai eksekutor kredit berjalan sendiri-sendiri berdasarkan pemikiran 

keamanan kredit yang dipinjamkan sesuai dengan pendekatan Bank sebagai 

lembaga yang berorientasi pada profit. 

Data calon TKI ketertarikan memanfaatkan program KUR dari BNP2TKI 

pada tahun 2017 bahwa 45 % tertarik terhadap program KUR dan angka 55 % 

ragu-ragu dan tidak tertarik di karenakan: 

1 .Khawatir tidak mampu membayar (35) 

2. Suku bunga tinggi (13%) 

3. Sudah meminjam pada program lain (8%) 

4. Tidak membutuhkan pinjaman karena modal 16 % 

5. Lain-lain (27%). 

Segala kemungkinan yang timbul dalam pelaksanaan program ini 

hendaknya tidaklah dijadikan hambatan untuk mendukung keberhasilan program 

tersebut. Sebaliknya semua pihak juga hendaknya melihat program KUR sebagai 

suatu solusi untuk mengatasi masalah kesulitan UMKM mendapatkan akses 

kepada sumber-sumber permodalan. Satu hal lagi yang perlu di kedepankan dari 

awal adalah adanya indikatror keberhasilan yang bersifat baku dan merupakan 

cerminan pencapaian tujuan program. Key performace indikator ini harus disusun 
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dari sekarang dengan memperhatikan tujuan akhir yang hendak dicapai dan bukan 

tujuan antaranya.  

Oleh sebab itu KPI yang disusun hendaknya tidak seperti sesederhana 

indikator keberhasilan program-program perkreditan tempo dulu yang umumnya 

hanya terdiri dari keberhasilan dalam penyaluran dan keberhasilan dalam 

pengembalian. Satu hal yang harus dimasukan dalam indikator ini adalah 

kemanfaatan kredit bagi peminjam. Oleh karena KUR merupakan kredit yang 

berasal dari jaminan pemerin tah, maka disamping harus memikirkan kriteria 

peminjam, pola penyaluran dan Key performamance Indicator (KPI) 

keberhasilannya, juga harus difikirkan lebih dulu beberapa hal yang secara 

langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan program 

tersebut. Dengan Hypothesis bahwa program KUR berhasil baik maka beberapa 

pemikiran yang perlu dipersiapkan dari sekarang adalah ”Bagaimana program 

tersebut dapat dikembangkan agar tidak hanya 9,17 % dari UMKM yang dapat 

menikmati, program tersebut, tetapi semua UMKM yang mengharapkan bantuan 

dari kebijakan pemerintah ini dapat juga merasakannya”. Untuk itu yang pertama 

harus difikirkan adalah bagaimana metode memperluas program ini atau 

menciptakan program lain yang sejalan dengan program KUR. Beberapa 

pemikiran untuk perluasan program ini dapat dikemukakan berdasarkan beberapa 

kenyataan misalnya;  

a) Menambah Jumlah bank atau tempat-tempat pelayaan bank yang terlibat 

dalam program KUR karena dengan jumlah bank yang dilibatkan dalam 

penyaluran KUR sekarang ini, sulit diharapkan program KUR dapat 

diperluas dalam waktu singkat.  
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b) Meningkatkan konsistensi atau kedisiplinan bank pelaksana dalam 

meminta agunan tambahandan secara tegas memberikan hukuman atau 

pinalti pada bank yang menyalahi ketentuan  

c) Mencari alternatif untuk menekan biaya transaksi baik melalui 

peningkatan efisien bank penyalur, maupun cara-cara lain yang layak dan 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  

d) Meningkatkan kesiapan UMKM untuk memenuhi persyaratan teknis 

perbankan melalui berbagai cara  

e) Penambahan dana penjaminan dari pemerintyah yang dikaitkan dengan 

ketentuan gearing ratio sebesar 10 %.  

f) Pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah terhadap bank-bank 

pelaksana agar tidak berlebihan dalam menempatan dana pada SBI  

g) Peningkatan jumlah dan kualitas petugas pendamping kredit /BDS/KKMB 

dalam membantu UMKM dalam mengakses kredit dan peningkatan peran 

serta aparat pemerintah dalam menyiapkan calon debitur  

h) Mengawasi adanya Pengalihan kredit Bank-Bank Nasional untuk 

kelompok berpenghasilan rendah (yang juga sering dinyatakan sebagai 

UMKM) melalui berbagai Perusahaan/lembaga keuangan formal seperti 

Leasing menjadi penyaluran langsung kepada UMKM. Hal ini 

dimungkinkan sebab selama ini penyaluran metode tersebut digunakan 

untuk mengatasi masalah ketiadaan agunan dari UMKM sehingga UMKM 

dianggap tidak layak untuk meminjam langsung ke Bank. Pinjaman 

UMKM atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk 

kredit barang (terutama barang konsumtif) seperti kredit pembelian sepeda 
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motor, barang elektronik dan alat-alat rumah tangga dll bisa diberikan 

karena barang tersebut bisa langsung dijadikan agunan. .  

Kemanfataan pinjaman secara langsung berkaitan dengan ktepatan sasarn. 

Dalam hal ini yang menjadi pertnayaan adalah apakah penyaluran KUR sudah 

tepat sasaran. Walaupun dari aspek ini belum dilakukan evaluasi namun yang 

pasti Skim KUR sudah diarahkan pada tujuan tersebut. Hal ini diindikasikan dari: 

1) tidak diberlakukannya lagi subsidi bunga: 2) besaran pinjaman yang relatif 

kecil dan : 3) Skim kredit kredit mensyaratkan calon peminjam memiliki kegiatan 

usaha yang layak untuk dibiayai dari KUR. Ketiga ketentuan tersebut 

menyebabkan kelompok tertentu enggan memanipulasi sasaran kredit karena tidak 

akan menguntungkan bagi mereka. Dengan demikian nasabah KUR dapat 

diprediksikan adalah kelompok masyarakat betul-betul memerlukan pinjaman. 

Jumlah calon nasabah yang sesuai dengan ketentuan tersebut adalah cukup banyak 

(lebih kurang 43 juta unit usaha) sedangkan jumlah nasabah KUR yang ada 

sekarang ini (3, 6juta orang) jauh lebih sedikit dari jumlah calon nasabah potensial 

tersebut.  

Dalam hal penggunaan pinjaman Hafidz dan Sondakh (1997) dari hasil 

penelitiannya di 27 Propinsi di Indonesia secara tegas menyatakan bahwa 

kelompok miskin yang memerlukan memerlukan bantuan pinjaman modal. 

Adalah cukup banyak. Bagi mereka jenis-jenis kredit dari bank komersial tidak 

mudah untuk diperoleh karena kelompok ini tidak mampu memenuhi persyaratan 

yang diminta oleh pihak Bank (The Five C of Credit). Hal ini juga telah 

dikemukakan oleh Yunus (2002) bahwa”Bank komersial mengharuskan adanya 

jaminan dan berbagai persyatan adminidtratif lainnya, yang tidak mungkin 
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dipenuhi oleh mereka (kaum miskin). Untuk membantu rakyat miskin seharusnya 

stakeholder mengetahui apa-apa yang sangat diperlukan, adalah bagaimana 

menghubungkan pekerjaan yang mereka lakukan dengan ketersediaan modal agar 

memungkinkan kelompok ini meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, dan 

memperoleh sumber pendapatan. Disini sebenarnya peran pemerintah berlaku adil 

untuk berpihak kepada kelompok masyarakat yang jumlahnya paling banyak 

(UMKM), tetapi keberpihakan tersebut sampai sekarang belum sepenuhnya dapat 

dioperasionalkan.  

Lebih lanjut dikatakan oleh Yunus (1996) bahwa, masyarakat miskin 

memiliki kemampuan untuk menciptakan kekayaan sama seperti orang lain. 

Akses pada kredit memberikan mereka kesempatan untuk keluar dari perangkap 

lemahnya permodalan yang menjebak mereka dalam lingkaran setan kemiskinan 

(The Vicious Circle of Poverty). Berikan kesempatan kepada mereka untuk 

mencoba kemampuannya dan menciptakan kekayaan dalam jumlah besar. Dengan 

pinjaman kredit, pelanggan (orang miskin) dapat menciptakan lapangan kerja 

sendiri, dan kebanyakan juga dapat mempe-kerjakan seluruh keluarganya atau 

orang lain (mengurangi peangangguran). Dengan demikian besar kemungkinan 

bahwa pinjaman KUR juga telah dimanfaatkan oleh kalangan debitur untuk 

mengembangkan usaha mereka, 

Untuk lebih meyakinkan bahwa KUR memang sudah memberikan 

manfaat nyata dalam mendukung pengembangan usaha UMKM memang 

diperlukan adanya evaluasi dan pengkajian. Evaluasi dan pengkjian idealnya 

diarahkan penilaiaan: 1) Persentase Penggunaan pinjaman untuk kegiatan 

produktif ; 2) Kenaikan omset atau volume usaha peminjam ; 3) kenaikan laba 
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dari peminjam: Kenaikan jumlah penyerpan tenaga kerja dari unit usaha 

peminjam. 

Penyaluran kredit usaha rakyat untuk segmen penempatan pekerja migran 

belum optimal. Hingga Agustus 2017, kredit yang disalurkan baru mencapai 

Rp187 miliar, atau sekitar 17,05% dari total target yang ditetapkan sebesar Rp1,08 

triliun. 

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sejumlah bank 

penyalur KUR bahkan sama sekali belum menyalurkan kredit bersubsidi untuk 

para tenaga kerja tersebut. Sejumlah bank tersebut adalah SINARMAS, 

MAYBANK, BNI, BRI, MANDIRI. Deputi Penempatan Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengatakan, 

ada sejumlah aspek yang mempengaruhi rendahnya penyerapan KUR penempatan 

TKI. KUR penempatan TKI baru terealisasi kurang dari 20% dari kuota karena 

beberapa hal.  

Pertama, menurutnya, pemenuhan syarat administratif untuk KUR 

sangatlah mendetil dan tidak sedikit. Pada sisi yang berbeda, kecakapan para 

tenaga kerja Indonesia terutama di sektor informal terbilang lemah dalam hal 

pemenuhan persyaratan tersebut.   

Kedua, setiap bank penyalur kredit usaha rakyat menerapkan persyaratan 

yang berbeda belum ada SOP yang baku. Dengan istilah lain, belum terdapat 

standardisasi tunggal bagi setiap bank penyalur KUR, mulai dari tingkat pusat 

hingga ke kantor-kantor cabang.   

Ketiga, domisili TKI terbesar di seluruh Indonesia yang lazimnya tidak 

terjangkau layanan perbankan terutama di pelosok-pelosok.  
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Keempat, adanya pemberlakukan BI checking untuk semua TKI hal ini 

menghambat waktu dalam pengurusan untuk mendapatkan KUR maupun PPTKIS 

yang memberangkatkan. 

Tanggal 27 November 2011 di Sekolah Indonesia  Singapura diadakan 

acara sosialisasi tentang Kredit  Usaha Rakyat (KUR) untuk TKI, khususnya  bagi 

mereka yang bekerja  sebagai PLRT.   Acara tersebut dihadiri oleh  sejumlah 

wakil dari Bank Indonesia, BNI, BRI, Bank Mandiri, BNP2TKI, kementrian 

terkait dan sejumlah besar TKI yang bekerja dalam sektor domestik.  

Pada  tanggal 28 November 2011 acara tersebut berlangsung di KBRI dan 

dihadiri oleh para  agensi tenaga kerja dan Kementrian Tenaga kerja. Produk 

pinjaman ini mudah diakses oleh tiga macam jenis TKI, yakni: TKI pra 

penempatan, TKI sedang dalam penempatan, dan TKI purna 

penempatan.  Dengan diluncurkannya produk pinjaman terbaru ini maka 

diharapkan masalah-masalah keuangan yang dialami oleh TKI bisa teratasi dan 

tentunya juga ikut merangsang jiwa kewirausahaaan di kalangan TKI terutama 

bagi mereka yang kembali ke tanah air dan tidak bekerja  menjadi TKI lagi.  

Tiga bank milik negara yang ditunjuk untuk mengelola produk pinjaman 

ini adalah: BNI, BRI dan Mandiri, sedang jumlah pinjaman yang ditawarkan 

dalam produk ini besarnya mulai Rp 5 juta hingga Rp 500 juta dan bunga 

pinjaman pun juga bersaing, sedangkan syarat-syarat bagi peminjam juga telah 

diatur. Untuk  mengkritisi produk KUR TKI yang diberikan kepada para TKI 

prapenempatan. Apakah dengan kebijakan ini benar-benar bisa membantu mereka 

untuk membayar segala biaya penempatan kerja di negara tujuan? Ataukah malah 
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akhirnya menimbulkan masalah di kemudian hari bagi peminjam itu sendiri dan 

bahkan bagi bank yang memberikan pinjaman?  

Seperti kita ketahui bahwa sebagian kecil TKI PLRT yang dikirim ke 

Negara Singapura ada yang gagal. Gagal di sini berarti mereka pulang ke tanah air 

masih dalam masa tanggungan pelunasan hutang untuk biaya penempatan mereka 

kepada agensi. Lantas seaandainya KUR TKI ini diberikan kepada TKI yang 

bernasib seperti ini, terus siapakah yang menanggung pelunasan hutang tersebut? 

Dengan skim ini diharapkan juga biaya penempatan PLRT di Singapura yang 

berkisar rata-rata $3000 akan diambil alih oleh bank, padahal sebelum ini 

biaya  pelunasan tersebut ditanggung oleh pihak majikan terlebih dahulu  dan 

sebagai gantinya gaji PLRT akan dipotong per bulan  yang berkisan antara 8 bulan 

hingga 9 bulan.  

Melihat sepintas memang setuju dengan skim ini, karena  dalam hal ini si 

majikan tidak akan terbebani oleh potongan agen PLRT-nya lagi. Majikan hanya 

membayar biaya jasa agensi saja. Namun yang menjadi pertanyaan besar, 

bagaimana jika skim ini disalah gunakan oleh majikan-majikan yang nakal? 

beberapa fakta ada majikan yang tidak mau memberikan gaji kepada PLRT-nya 

setiap bulan, namun anehnya mereka bersedia melunasi hutang PLRT di agensi. 

Seandainya dengan manfaat skim baru ini majikan mengambil kesempatan dengan 

menahan gaji bulanan PLRT-nya, maka PLRT akan berada diposisi yang 

rugi, bagaimana hendak membayar cicilan sedangkan  majikan menahan gaji? 

Dan setiap bulan bunga pinjaman itu jumlahnya bertambah.  

Dengan pemberlakuan skim ini tentunya agensi juga harus 

bertanggungjawab dan menghimbau dengan tegas kepada  para majikan agar 
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mereka memberi gaji kepada PLRT secara tepat dan teratur perbulan. Harapannya 

dengan adanya pinjaman bank tersebut maka jumlah potogan agensi bisa 

dikurangi karena PLRT telah melunasi biaya penempatannya terlebih 

dahulu.  Contohnya  saja potongan  agen yang sebelum diberi pinjaman KUR 

TKI  berkisar $3000 akhirnya setelah diberi pinjaman, potongan tersebut bisa 

ditekan menjadi $2500, tetapi jika tidak bisa  ditekan maka PLRT juga akan 

bertambah satu beban lagi, yaitu harus menanggung bunga KUR.  Namun dengan 

kebijakan yang positif tersebut dalam implementasinya dapat membantu realisasi 

KUR TKI. Seperti terlihat pada hasil  wawancara dengan Informan 2 dalam 

kutipan wawancara berikut ini 

 “Kendala yang sering dijumpai di lapangan, secara umum masalah rumitnya 

melengkapi persyaratan pinjaman KUR, bahasa sebagai bekal bagi CTKW 

mengingat lingkungan diantara kedua negara terutama dari Indonesia 

masalah SDM sebagai trainer yang jumlahnya terbatas juga bagi CTKW 

kurang semangat dalam pembekalan bahasa komunikasi sehari-hari seperti 

bahasa Mandarin dan bahasa Inggris.”(wawancara tanggal 2 Desember 

2018 ) 

 

Untuk masalah bunga konon KUR ini lebih kecil dibandingkan dengan  

produk  lainnya di bank tersebut , karena dasarnya memang pinjaman unutk 

masyarakat di daerah, CTKI tersebut meminjam dari bank lalu membawa uang 

tersebut ke PPTKIS untuk proses penempatannya dan tentunya tanpa potongan di 

negara penempatan. Hal tersebut merupakan pikiran yang salah. KUR TKI ini 

tidak jauh berbeda dengan sistem pembiayaan yang sudah berlaku beberapa tahun 

ini dengan Bank asing, BPR atau Koperasi dan pastinya tetap ada potongan 

dengan CTKI meminjam dari KUR TKI ini. Akan tetapi bunga yang dikenakan 

tidak sebesar bank,koperasi atau BPR yang berlaku selama ini. 
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Prosedur yang diusung KUR TKI ini lumayan memakan waktu untuk 

pengajuannya dibandingkan dengan sistem pinjaman yang berlaku. Adapun 

langkah-langkah nya sebagian besar sbb; 

1. Pemeriksaan BI checking bagi CTKI ( bila ada kredit macet dr CTKI 

tersebut maka pihak bank  dan PPTKI tdk dapat diproses ) 

2. Bila BI Checking sudah aman, CTKI melakukan pembukaan rekening di 

bank yg digunakan PPTKIS. 

Didalam pembukaan rekening ini diperlukan surat rekomendasi dari 

PPTKIS untuk dapat membuka rekening. ( Oleh karenanya bila CTKI 

yang berasumsi KUR diurus sendiri merupakan pemikiran yang salah, 

karena dalam hal ini PPTKIS akan menjamin CTKI tersebut) 

3. Pemberian dokumen CTKI yang diperlukan kepada pihak Bank. 

4. Pencairan dana KUR melalui rekening TKI kepada PPTKIS 

Tetapi proses yang diperlukan untuk mendapat KUR TKI lebih detail 

dimana pihak PPTKIS membantu CTKI didalam persiapan pengajuan KUR ini. 

Wawancara dengan Informan 2 tentang KUR dengan TKI pada tanggal 3 

Desember 2017 di Malang. 

“Calon TKI belum mengetahui dan memperoleh informasi yang cukup 

tentang KUR tersebut, juga terdapat keengganan perbankan untuk menyalurkan 

skema KUR tenaga kerja Indonesia penempatan di Singapura khususnya serta 

belum optimalnya peran aktif instansi pemerintah di daerah akan informasi TKI 

dan memberikan pembekalan. Hal tersebut membawa dampak TKI sepertinya 

memanfaatkan pinjaman dari Penyaluran Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) 

yang belummampu dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan 

pertanggungjawabannya. Padahal maksud dan tujuan lain apabila TKI 

memanfaatkan KUR adalah bahwa dengan TKI memanfaatkan KUR TKI, 

pemerintah dapat memantau keberadaan TKI dalam rangka pengawasan dan 

perlindungan TKI.” 

“Oleh karena itu, diperlukan peran semua pihak yakni perbankan, Pemda, 

Kemenkeu cq. Kanwil Ditjen Perbendaharaan, OJK, Bank Indonesia untuk 
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mengedukasi masyarakat secara pasif mengenai KUR khususnya skema 

Penempatan TKI. Peran Pemda sebagai pelaku utama untuk mengetahui jumlah 

dan profil TKI dan menempatkan data tersebut kedalam SKIP untuk selanjutnya 

menjadi bahan bagi perbankan untuk memberikan KUR kepada para TKI sebagai 

program nasional dan pemerintah serta demi kemudahan dan perlindungan 

pahlawan-pahlawan devisa kita.” 

Hal ini menurut saya, temuan dilapangan dan menarik untuk diangkat 

bahwa permasalahan KUR TKI selain sosialisasi kebijakan juga peran pemerintah 

daerah masih kurang peduli terhadap calon-calon pahlawan penghimpun devisa 

negara dimana angka-angka riel dari negara singapura mencapai 2.501 juta USD 

setiap tahunnya (Bank Indonesia dan BNP2TKI, 2017), pemerintah disini hanya 

berasumsi apabila terjadi  kredit  macet / kabur / telat / diberhentikan satu pihak 

oleh majikan, maka pinjaman KUR  tidak terbayarkan dan ini akan berdampak 

bagi TKI masuk dalam daftar blacklist BI di Indonesia, dimana hal tersebut akan 

memberatkan TKI mendapatkan kredit kedepannya  apabila tidak diselesaikan 

oleh TKI secara individu. Seperti terlihat pada hasil  wawancara dengan Informan 

2 dalam kutipan wawancara berikut ini 

“Kendala-kendala lainnya sumber daya manusia dan teknologi dalam 

penanganan KUR yang terjadi saat ini adalah tingkat pendidikan yang rendah 

untuk sektor informal yang rata-rata hanya lulusan SD dan paling tinggi lulusan 

SMP serta penyebaran teknologi khususnya teknologi informasi yang belum 

merata dan tidak menjangkau pelosok desa yang menjadi basis keberadaan TKI.” 

 

Ada sekitar 56-68 % calon tenaga kerja penempatan ke luar negeri belum 

menguasai teknologi yang berkaitan dengan persyaratan yang bisa dilihat pada 

online ketika mengajukan pinjaman KUR, hal ini yang menjadikan catatan bagi 

saya dan ini berkaitan dengan serapan anggaran dari pemerintah.  

 

Pihak yang diuntungkan hal ini hanya bisa dijawab oleh pihak-pihak yang 

melakukan bisnis ini baik CTKI, PPTKIS dan pemerintah. Program KUR 
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penempatan TKI telah disahkan berdasarkan Peraturan Menteri Bidang 

Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Program tersebut bertujuan menyediakan 

pinjaman biaya untuk biaya penempatan kepada calon TKI dengan bunga yang 

disubsidi pemerintah. Sejumlah lima bank telah ditunjuk sebagai penyalur KUR 

penempatan TKI. 

Syarat Proses dan prosedur mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat) BRI 

2018. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebuah program keuangan dari 

pemerintah yang berupa pinjaman modal usaha namun melalui perbankan untuk 

pelaksanaannya, dan ditujukan untuk rakyat Indonesia yang produktif serta layak 

namun belum ada ikatan kredit dengan bank lain dengan plafon hingga Rp. 

500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 

Karena aliran dananya melalui bank pelaksana dengan demikian suku 

bunga serta sistem yang diterapkan tentu berbeda antara bank dengan penyalur 

KUR dari bank lainnya. KUR BRI khusus ditujukan kepada nasabah yang 

bergerak pada sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan, serta sektor 

perdagangan. 

Sebenarnya program KUR ini bukan hanya dilaksanakan oleh bank BRI 

saja, masih banyak bank yang lain juga memiliki program ini sekitar kurang lebih 

ada 33 bank di Indonesia dan pada umumnya setiap bank daerah telah ditunjuk 

oleh pemerintah menjadi bank pelaksana penyaluran KUR. 

Hanya karena masyarakat lebih akrab dengan bank BRI maka kebanyakan 

mereka beranggapan bahwa kredit KUR hanya dapat dilayani oleh BRI. Suku 

bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar 9% terhitung mulai 4 Januari 
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2016, dari yang sebelumnya mencapai 12%. Kebijakan ini diambil agar 

mendorong masyarakat yang bergerak pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah) dapat lebih cepat berkembang. 

Beberapa ragam pembiayaan KUR bank BRI 

 KUR Mikro BANK BRI – adalah kredit modal kerja atau  investasi 

dengan plafond sampai dengan Rp 25 juta per debitur 

 KUR Ritel BANK BRI – adalah kredit modal kerja atau investasi kepada 

debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond lebih dari 

Rp 25 juta hingga Rp 500 juta per debitur 

 KUR TKI BANK BRI – diberikan untuk membiayai keberangkatan calon 

TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan Rp 25 juta 

Ketentuan dan syarat permohonan KUR sesuai dengan jenisnya 

Berikutnya adalah ketentun beserta persyaratan yang harus dapat dipenuhi oleh 

calon debitur pemohon KUR BRI sesuai dengan jenisnya: 

1.  Untuk pemohon KUR Mikro: 

 Individu atau perorangan yang menjalankan usaha produktif dan layak 

 Usaha telah berjalan secara aktif minimal 6 bulan 

 Tidak dalam situasi menerima produk kredit dari perbankan kecuali kredit 

konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit 

 Persyaratan administrasi atau dokumen yang berupa Identitas KTP, Kartu 

Keluarga (KK), dan surat ijin usaha 

 Besar kredit yang diberikan maksimal sebesar Rp 25 juta per debitur 

 Kredit Modal Kerja (KMK) untuk jangka waktu maksimal 3 tahun 

 Kredit Investasi (KI) untuk jangka waktu maksimal 5 tahun 
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 Suku bunga bekisar 9% efektif per tahun atau setara 0.41% flat per bulan 

 Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi 

2 Untuk pemohon KUR TKI: 

 Individu (perorangan) calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara 

penempatan. 

 Kelengkapan dokumen identitas berupa KTP dan kartu keluarga 

 Surat perjanjian kerja dengan pengguna jasa 

 Passpor 

 Visa 

 Besar kredit yang dapat dicairkan maksimal Rp 25 juta atau sesuai Cost 

Structure yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

 Suku bunga berkisar 9% efektif per tahun atau setara 0.41% flat per bulan 

 Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi 

 Jangka waktu (tenor) maksimal 3 tahun atau sesuai dengan kontrak kerja 

 Tujuan negara penempatan Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei, 

Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia 

Persyaratan TKI yang mengajukan KUR 

1. Memiliki E-KTP/ Surat Keterangan 

2. Surat hasil Medical Check-Up yang menyatakan fit untuk bekerja dari 

rumah sakit /medical center yang ditunjuk oleh pemerintah.  

3. Memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh 

PPTKIS.  
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4. Memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang 

ditempatkan oleh PPTKIS, Pemerintah atau TKI yang bekerja secara 

perseorangan.  

5. Memiliki Paspor 

Penyalur KUR Penempatan TKI 

1. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang mendapat ijin 

2. Besar pinjaman KUR Penempatan TKI disesuaikan dengan Cost Stucture 

(Struktur Biaya) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan 

harus mencakup biaya:  

a. Pengurusan dokumen jati diri.  

b. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi.  

c. Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.  

d. Biaya lain-lain.  

Nilai pinjaman KUR Penempatan TKI ditetapkan berdasarkan hasil analisa 

kredit oleh Bank. Dalam melakukan analisa kredit, Bank memperhatikan 

kebijakan pemerintah dan perkembangan biaya penempatan yang berlaku.  

3. Suku bunga KUR Penempatan TKI yang dibebankan kepada TKI adalah 

sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif per tahun atau dapat disesuaikan 

dengan suku bunga flat yang setara. Pemerintah memberikan bantuan 

subsidi bunga dan biaya penagihan (collection fee) sebesar 12% (duabelas 

perseratus).  

4. Perjanjian Kredit dapat dilakukan bersamaan dengan Perjanjian    

Penempatan.  
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5. TKI difasilitasi oleh Bank Pelaksana untuk membuka rekening penerimaan 

gaji di Bank Koresponden yang akan dimasukkan ke dalam Perjanjian 

Kerja (berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing 

negara penempatan).  

6. Pencairan KUR Penempatan TKI dilakukan setelah TKI mendapatkan 

kepastian penempatan terhadap pengguna dan kepastian keberangkatan 

dalam hal ini telah memiliki izin kerja di negara tujuan.  

7. Bank Pelaksana dapat menghentikan sementara penyaluran KUR 

Penempatan TKI apabila tingkat Non Perfomance Loan (NPL) mencapai 

diatas 5% (lima perseratus). Bank Pelaksana dapat kembali menyalurkan 

KUR Penempatan TKI setelah melakukan evaluasi penyaluran KUR 

Penempatan TKI.  

8.  Penyaluran KUR Ritel oleh Bank Pelaksana dilaksanakan dengan 

mengacu kepada basis data yang dihimpun dari sumber Kementerian 

Teknis, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, dan Perusahaan Penjamin.  

9. Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian 

terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, 

serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana.  

10. Penjaminan KUR diatur berdasarkan kesepakatan antara Bank Pelaksana 

dengan Perusahaan Penjamin 

5.2 Implementasi Kebijakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam pencairan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara Penempatan 

Khususnya Singapore 
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Berdasarkan Cheema dan Rondenelli dalam Subarsono (2005) menyatakan 

bahwa Implementasi kebijakan merupakan proses melaksanakan keputusan yang 

dihasilkan dari pernyataan kebijakan (policy statement) ke dalam aksi kebijakan 

(policy action). Implementasi dimaksudkan untuk memahami apa yang 

senyatanya terjadi setelah suatu ebijakan dirumuskan dan berlaku merujuk pada 

kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh berbagai aktor yang mengikuti 

arahan.tertentu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Dalam 

mengimplementasikan kebijakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam pencairan kredit usaha rakyat (KUR) 

tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dipengaruhi oleh beberapa variable yang 

saling berkaitan seperti yang telah di kemukakan dalam teori Cheema dan 

Rondenelli. Adapun beberapa variabel-variabel tersebut antara lain: 

 

5.2.1 Kondisi Lingkungan 

Lingkungan sangat ini mempengaruhi implementasi kebijakan, yang di 

maksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial kultur serta keterlibatan 

penerima program. Kondisi lingkungan yang terdiri dari faktor tipe sistem politik, 

struktur pembuat kebijakan, karakteristik struktur politik lokal, kendala sumber 

daya, sosiol kultural, derajad keterlibatan para penerima program, tersedianya 

infrastruktur fisik yang cukup. 

Dalam hal ini peneliti ingin menjabarkan tentang kondisi lingkungan yang 

mana mencakup Kendala Sumber Daya yang ada di lingkungan sekitar,tidak dapat 

dipungkiri bahwa kantong kantong atau basis basis daerah calon tenaga kerja 

Indonesia merupakan daerah minus atau sangat tertinggal di bandingkan dengan 
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daerah yang ada di wilayah sekitar,baik dari segi ekonomi maupun pendidikan 

sangat jauh dari kata kemapanan,apalagi mereka ini lokasi nya ada di daerah 

daerah yang sangat terpencil dan sangat sulit untuk di jangkau dengan moda 

transportasi umum. Latar belakang untuk menjadi calon tenaga kerja Indonesia di 

luar negeri hampir 90% di pengaruhi faktor ekonomi, sehingga mereka tidak bisa 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Modernisasi juga 

melahirkan dampak negatif bagi public seperti terjadinya pengangguran, 

kemiskinan, kesenjangan serta ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi sekarang ini akibat dari ketidakmerataan distribusi kebutuhan pokok, 

kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan, perkotaan dan antar 

daerah, di Jatim angka pengangguran menunjukkan angka 4,21 persen (BPS, 

2016), sedangkan pengangguran di Indonesia 6,87 juta (BPS, 2017). Selanjutnya 

pada bulan September 20018 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 

4.292,15 ribu jiwa (Data BPS,2018).Ketimpangan ini tampak jelas dalam 

perkembangan maupun pertumbuhan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih 

pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tersedia saat ini. 

Rata-rata mereka adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) dan paling tinggi 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sebagian kecil ada yang lulusan 

Sekolah Menengah Umum (SMU), sehingga untuk sector formal di Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) rata rata di dominasi oleh 

lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ,untuk sector non formal di 

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) rata rata lulusan  

Sekolah Dasar (SD). Untuk sector formal ini mencakup babysitter (pengasuh 

bayi), caregiver (pengasuh orang tua), cook (koki), gardener (tukang kebun),child 
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care (pengasuh anak), driver (sopir). Sedangkan yang factor informal mencakup 

house keeper (pembantu rumah tangga) serta PLRT (pembantu laksana rumah 

tangga) yang bekerja pada perseorangan. Seperti terlihat dari hasil wawancara 

yang dilakukan dengan informan 4 dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“ …iya pak motivasi atau alasan saya untuk bekerja menjadi TKW di luar 

negeri adalah membantu suami dalam perekonomian keluarga,untuk 

menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi,kebutuhan 

rumah tangga sehari hari dan kalaupun ada sisa buat modal suami saya 

untuk berdagang di pasar, karena saya hanya lulusan SLTP sehingga 

untuk melamar pekerjaan di sini sangat sulit sekali,karena hanya berbekal 

ijasah SLTP..”(25 April 2019). 

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan menunjukan bahwa kondisi 

lingkungan di sekitar lokasi para calon tenaga kerja Indonesia umumnya 

berpendidikan rendah, maksimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 

sehingga untuk melamar pekerjaan kesulitan, kalaupun ada lowongan untuk ijasah 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hanya sebagai penjaga toko buku,toko 

baju dan pakaian serta counter HP dan pulsa, yang mana upah atau gaji yang di 

dapat kurang dari  Upah Minimun Regional (UMR)  atau bahkan tidak sampai 

setengahnya bahkan ada yang di bawah Upah Minimun Regional (UMR).  

Sehingga  mereka lebih memilih menjadi calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga 

kerja wanita (TKW) yang gajinya bisa di atas Upah Minimun Regional (UMR). 

Umumnya mereka yang memilih menjadi calon tenaga kerja Indonesia 

atau tenaga kerja wanita (TKW) melihat rekan- rekan mereka yang sudah terlebih 

dahulu berangkat menjadi TKI atau TKW di luar negeri,dan sukses untuk 

membantu keluarganya yang ada di desa dan secara tidak langsung perekonomian 

keluarganya juga meningkat. Walaupun rata rata pendidikan mereka juga lulusan 

Sekolah Dasaar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) mereka 
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sukses menjadi tulang punggung keluarganya. Dengan melihat kesuksesan rekan 

rekan mereka yang terlebih dahulu berangkat menjadi TKI atau TKW maka akan 

semakin menambah semangat dan motivasi para calon tenaga kerja luar negeri 

atau tenaga kerja wanita untuk menjadi TKI atau TKW di luar negeri. 

   

5.2.2. Hubungan antar Organisasi 

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan 

dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan 

kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Hubungan antar 

organisasi terdiri dari kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembagian 

fungsi antar instansi yang pantas, standarisasi prosedur perencanaan, komunikasi 

antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan ukuran dan tujuan sumberdaya 

karakteristik badan pelaksana disposisi pelaksana lingkungan ekonomi, sosial dan 

kinerja implementasi dan evaluasi, ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi 

antar intansi, efektifitas jejaring untuk mendukung program.  

Pembagian fungsi antar instansi yang pantas peneliti bisa menjabarkan 

sebagai berikut dalam kaitannya tentang implementasi kebijakan Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam 

pencairan kredit usaha rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara 

penempatan singapore. 

            Tugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKI) antara lain (1) Memfasilitasi pelatihan keuangan kepada 

para calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita (TKI/TKW) dan 

keluarganya melalui kerjasama antar lembaga dengan Instansi Pemerintah 
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(Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) dan Industri Keuangan lainnya. (2) 

Melakukan sosialisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW) kepada para pihak terkait. (3) Memfasilitasi 

kerjasama bank pelaksana kredit usaha rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta / PPTKIS (4) 

Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan implementasi Kredit Usaha 

Rakyat / KUR TKI 

Seperti terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 1 

dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“…secara garis besar tugas tugas yang ada di Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 

berkaitan dengan pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) ini adalah sebagai fasilitator dan informan kepada para 

pemegang pemangku kebijakan atau stakeholder, baik di tingkat calon 

tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita (CTKI/TKW) yang ini 

erat kaitan nya dengan instansi dinas tenaga kerja dan transmigrasi 

(Disnakertrans) di daerah daaerah maupun di lembaga perbankan lain 

nya  yang  difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI). (20 April 2019 ) 

 

Dari hasil wawancara yang di lakukan dengan informan 1 tersebut terlihat 

bahwa Hubungan antar organisasi di atas mengambarkan erat kaitannya dengan 

pembagian fungsi atau job description yang jelas, peran Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di sini sangat 

penting untuk kelancaran dan keberhasilan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini, dimana dinas tenaga kerja dan transmigrasi 

(Disnakertrans) di daerah daerah harus bekerja secara maksimal dan terus 

menerus untuk mensosialisasikan program pemerintah ini. 

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) selaku 

pihak swasta yang diberi mandat oleh undang undang No 39 Tahun 2004 tentang 
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Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pasal 10 b), 

sebagai lembaga penyalur resmi calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja 

wanita ke luar negeri, memberikan konstribusi yang penting untuk keberhasilan 

program kredit usaha rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini. Mereka 

telah mempunyai kantor kantor cabang yang merata di seluruh daerah basis atau 

kantong kantong para calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita, dan 

juga mempunya rekan kerja di negara penempatan atau agency yang bertugas 

mencarikan informasi atau job yang dibutuhkan di negara penempatan untuk di isi 

oleh para calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita sesuai dengan 

kualifikasi dan persyaratan tertentu dari negara penempatan. serta mempunyai 

Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang telah terakreditasi oleh Badan 

Akreditasi Nasional (BAN-BLKLN) sehingga calon tenaga kerja Indonesia atau 

tenaga kerja wanita  dengan mudah memperoleh informasi lowongan kerja atau 

job vacancy di negara penempatan dan penyuluhan tentang Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah ada untuk membantu 

pembiayaan calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita yang selama ini 

dianggap terlalu besar cost structure atau biaya penempatan yang di bebankan 

kepada calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita. Dipihak lain peran 

dari Petugas Lapangan atau (PL) dengan kata lain sponsor juga berpengaruh besar 

terhadap penerapan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) ini, karena sebagian besar atau bisa dikatakan 90% (Sembilan puluh persen) 

para calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita yang akan bekerja ke 

luar negeri menggunakan jasa para Petugas Lapangan (PL) ini  yang telah terkenal 

atau dikenal di daerah masing-masing para calon tenaga kerja Indonesia atau 
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tenaga kerja wanita (TKI/TKW). Mereka para TKI/TKW ini sepertinya tidak mau 

ribet atau repot dengan permasalahan administrasi yang diperlukan guna 

kelengkapan document proses di Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Swasta (PPTKIS), akibatnya bisa di tebak atau tidak bisa di hindari biaya cost 

structure yang di keluarkan melebihi ketentuan yang telah di tetapkan oleh 

pemerintah. Hal ini membuat para Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Swasta (PPTKIS) masih mengandalkan sumber pembiayaan dari Agency atau 

bank pembiayaan local yang bunga nya lebih besar dari pencairan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR)  Tenaga Kerja Indonesia (TKI).   

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 2 dalam kutipan 

wawancara sebagai berikut: 

“…PJTKI atau PPTKIS PT HANACO SUKSES Malang dalam kaitannya 

dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) masih belum bisa dilaksanakan seacara optimal,dikarenakan Balai 

Latihan Kerja Luar Negeri  (BLKLN) kita masih kerjasama dengan PT 

lain,sehinga belum bisa optimal untuk sosialisasinya. Faktor lain yang 

menentukan juga adanya keberadaan Petugas Lapangan (PL) atau 

sponsor. Yang bertugas untuk mencari para calon tenaga kerja Indonesia 

atau tenaga kerja wanita yang ada di desa desa tempat mereka 

berada,para calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita ini 

umumnya tidak mau repot atau ribet dengan pengurusan administrasi 

document guna keperluan proses dan kelengkapan  di Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS),mereka para 

TKI/TKW selalu mengandalkan peran serta PL atau sponsor ini untuk 

mengurus semua kebutuhan kelengkapan document mereka,sehingga 

mengakibatkan biaya biaya yang telah di tetapkan oleh pemerintah mejadi 

lebih tinggi atau high cost. Dengan mengandalkan pencairan dari Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) TKI bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia Swasta (PPTKIS) sangat lah mustahil untuk mencukupi semua 

kebutuhan proses mereka,karena yang di dapat dari pencairan KUR TKI 

sangat lah tidak berimbang dengan biaya proses yang telah PPTKIS 

keluarkan. Jadi selama ini PPTKIS masih mengandalkan pencairan dari 

pihak Agency maupun pihak perbankan local untuk proses mereka yang 

mana untuk pencairan nya masih lebih besar dan bisa menutup biaya 

proses TKI/TKW di PPTKIS. 
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 Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa kebijakan Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam 

pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 

PT.Hanaco Sukses malang belum secara optimal di jalankan,karena terkendala 

belum adanya Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang terakreditasi 

dengan baik. Serta masih kuat nya peran serta dari pihak Petugas Lapangan (PL) 

atau sponsor yang membawa para calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja 

wanita (TKI/TKW) ke Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 

(PPTKIS).  

 Pihak perbankan atau lembaga keuangan bukan bank yang telah memenuhi 

persyaratan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) yang telah bekerja sama dengan pihak Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)  dalam hal 

ini seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bank Negara Indonesai (BNI) Bank 

Mandiri, Bank Sinar Mas, Maybank (ex BII) Bank Artha Graha dan Bank 

Chintrust Indonesia (CTBC Bank). Merupakan mitra dari Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta 

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan juga para 

calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita (CTKI/TKW) untuk 

pencairan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

ini. Besar pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

ini disesuikan dengan cost struktur  atau struktur biaya yang ditetapkan oleh 

pemerintah, nilai pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) ditetapkan berdasarkan hasil analisa kredit oleh pihak perbangkan. Dalam 
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melakukan analisa kredit, pihak bank memperhatikan kebijakan pemerintah dan 

perkembangan biaya penempatan yang berlaku. Suku bunga penempatan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebesar 7%  (tujuh 

persen) efektif per tahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang 

setara. Pemerintah memberikan bantuan subsidi bunga dan biaya penagihan 

(Collection fee) sebesar 14% (empat belas persen). Perjanjian kredit dapat 

dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan dan difasilitasi oleh bank 

pelaksana penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

untuk membuka rekening penerimaan gaji di bank koresponden yang akan di 

masukan kedalam perjanjian kerja Tenaga Kerja Indonesia atau tenaga kerja 

wanita  (TKI/TKW). 

 

5.2.3. Sumber Daya Organisasi untuk Implementasi Program 

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya 

manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human 

resources). Sumberdaya organisasi untuk implementasi program terdiri dari 

control terhadap sumber dana, keseimbangan antara pembagian anggaran dan 

kegiatan program,ketepatan alokasi anggaran, pendapatan yang cukup untuk 

pengeluaran, dukungan pemimpin politik pusat dan local, serta komitmen 

birokrasi.  

Kebijakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKI) dalam pencairan kredit usaha rakyat (KUR) Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) difokuskan pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia 

memiliki peran yang sangat penting guna mencapai sasaran organisasi. Sumber 
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daya manusia yang baik adalah yang memadai baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Sumber daya manusia dalam hal ini dilihat dari PT. Hanaco Sukses 

Malang dalam menjalankan kebijakan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Tenaga Kerja Indonesia  (TKI) khususnya penempatan Negara Singapore.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan 

bahwa dalam melaksanakan kebijakan Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pencairan Kredit Usaha rakyat 

(KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI), telah didukung dengan sumberdaya yang 

memadai dari segi kualitas, seperti terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Informan 2 dalam kutipan wawancara berikut ini. 

“….kalau dilihat dari segi sumberdaya PT. Hanaco suskes saya rasa 

sudah  cukup bagus. Dilihat dari indikator bahwa kualitas SDM di PT. 

Hanaco Sukses sudah memadai. (Wawancara dengan Informan ke 2, 10 

Februari 2019).  

 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 menunjukkan bahwa sumber 

daya manusia di PT. Hanaco Sukses telah memiliki kualitas cukup baik, karena 

hal tersebut mengindikasikan indikator terpenuhinya kualitas SDM. Hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Infoman 1 juga di dukung dengan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 yang menyatakan hal serupa 

seperti terlihat pada kutipan wawanvara berikut ini. 

“…dilihat dari kualitas sudah cukup baik dan memenuhi kebutuhan 

karena memang kualitas itu jadi indikator keberhasilan mereka dalam 

menjalankan tugas pokok, penempatan SDM tentu sesuai juga dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan dengan menyesuaiakan kemampuan dan 

kapasitas dapat terpenuhi” (Wawancara dengan Informan 2, 10 Februari 

2019) 

 

Dukungan pemimpin politik sangat dibutuhkan untuk mensukseskan 

program pemerintah ini, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara serta 



168 
 

 
 

kepala pemerintahan telah mengeluarkan instruksinya melalui Keputusan Presiden 

(kepres) nomor 14 tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan usaha 

mikro,kecil dan menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan 

Presiden (kepres) nomor 19 tahun 2015. Selain dukungan dari kepala negara juga 

diperlukan dukungan dari pemimpin di daerah terutama dari Gubernur dan Bupati 

atau Walikota setempat. Karena sebagai kepanjangan dari pemerintahan pusat, 

Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat bertujuan yang sama yaitu untuk 

mensejahterakan warga nya yang mencari penghidupan di luar negeri dengan 

menjadi calon tenaga kerja luar negeri atau tenaga kerja wanita (TKI/TKW). 

Maka dengan program yang telah di keluarkan oleh Pemerintah melalui Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 

diharapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini dapat 

berjalan dengan maksimal dan dapat mengurangi beban biaya atau cost structur 

para calon tenaga kerja indonesa atau tenaga kerja wanita yang akan berangkat ke 

luar negeri sesuai prosedur yang berlaku.   

 

5.2.4. 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 itu memengaruhi implementasi suatu program. 

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, terdiri dari ketrampilan teknik, 

manajerial dan politis petugas, kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol 

dan mengintegrasikan keputusan, dukungan dan sumberdaya politis instansi, sifat 

komunikasi internal, hubungan yang baik antara instansi dan kelompok sasaran, 
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hubungan yang baik antara instansi dengan pihak luar pembuat dan NGO, kualitas 

pemimpin instansi yang bersangkutan, komitmen petugas terhadap program, 

kedudukan instansi dalam hirarkhi sistem administrasi 

Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan erat kaitan nya dengan 

pelaksanaan program yang telah di rencanakan untuk dijalankan. Program kredit 

usaha rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini sebagai langkah awal 

pemerintah untuk memberantas para calo atau perantara dan biasa di sebuat 

sebagai petugas lapangan (PL/sponsor) calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga 

kerja wanita yang selama ini masih bisa kita jumpai di setiap Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Dengan ketegasan sikap 

dari pimpinan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) 

untuk tidak menerima para calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita 

lewat calo atau perantara dan biasa di sebut sebagai petugas lapangan 

(PL/sponsor) diharapkan para calon tenaga kerja atau tenaga kerja wanita aktif 

untuk mencari setiap informasi dan lowongan pekerjaan yang telah di sediakan 

oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta  (PPTKIS) dan 

bekerja sama dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) 

setempat,dan diharapkan untuk tidak melalui jasa dari petugas lapangan (PL) 

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan lowongan kerja di luar 

negeri. 

Memang tidak bisa di pungkiri sepak terjang dari petugas lapangan (PL) 

ini cukup membantu para Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 

(PPTKIS) untuk mendapatkan para calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja 

wanita yang akan bekerja ke luar negeri dengan mudah dan praktis tanpa harus 
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repot-repot berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja dan transmigrsi 

(disnakertrans) setempat atau melakukan job fair dan bursa kerja di daerah-daerah 

tertentu, seperti terlihat dari hasil wawancara yang di lakukan dengan informan 

ke2 dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“…mereka yang datang ke Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagaian besar di antar sama petugas 

lapangan (PL/Sponsor) yang telah menyiapkan semua document para 

calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita (CTKI/TKW). 

Pihak keluarga calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita 

juga sudah diberikan pesangon atau uang saku yang nominalnya 

bervariasi mulai dari angka 2,5 juta (dua setengah juta) sampai dengan 5 

juta (lima juta) yang di keluarkan dari uang pribadi petugas lapangan 

(PL). (15 April 2019) 

 

Dari hasil wawancara yang telah di lakukan dengan informan ke 2 tersebut 

terlihat bahwa karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana terlihat tidak bisa 

menolak keberadaan atau peran serta dari petugas pelaksana (PL) sebagai ujung 

tombak untuk memperoleh para calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja 

wanita yang akan di berangkatkan melalui perusahaan nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


