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BAB VI 

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BNP2TKI DALAM PENCAIRAN 

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

6.1 Pentingnya Kebijakan BNP2TKI Dalam Pencairan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

Selama ini yang ada di benak para Calon Tenaga Kerja Indonesia yang 

akan bekerja ke luar negeri adalah angan- angan untuk mendapatkan upah atau 

gaji yang tinggi di bandingkan dengan bekerja di dalam negeri, menggingat latar 

belakang pendidikan para Calon Tenaga Kerja Indonesia ini adalah paling tinggi 

SLTP dan sebagian juga ada yang SMU. Anggapan ini tidaklah salah bagi mereka 

karena tujuan utama mereka berangkat ke luar negeri adalah untuk memperbaiki 

taraf hidup perekonomian keluaraganya. 

Berangkat dari tujuan mulia inilah peran dari negara atau pemerintah 

khususnya yang menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam hal ini 

diwakili oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKI) mempunyai kebijakan tentang penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk menekan cost structure atau 

struktur biaya penempatan yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bekerja sama dengan pihak perbangkan 

yang telah di tunjuk oleh pemerintah sebagai bank penyalur Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  

BNP2TKI sebagai operator dalam melaksanakan kewajibannya untuk 

melindungi hak hak setiap warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi calon 

tenaga kerja Indonesia (CTKI) di luar negeri melalui kewenangannya yang 
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melekat dapat memerintahkan kepada para agen Pelaksana Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk melaksanakan dan menjalankan  program 

pemerintah ini (KUR TKI) sebagai salah satu persyaratan yang mengikat para 

calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang akan di tempatkan ke negara 

penempatan berdasarkan tujuan mereka masing-masing.  

            Tenaga Kerja Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri sebagian 

besar berkembang berdasarkan pendekatan ekonomi ( Aswatini,2011). Pendekatan 

ekonomi ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa para TKI memilih bekerja di 

luar negeri tergantung pada perbedaan pendapatan dan biaya untuk dapat bekerja 

seperti harapan mereka. Melalui BNP2TKI menyatakan bahwa melalui program 

kredit usaha rakyat TKI, melalui kebijakan pemerintah ingin mengurangi beban 

biaya penempatan atau cost structure para TKI, sekaligus meningkatkan 

perlindungan terhadap buruh migran. Namun KUR bukan hal yang mewajibkan 

bagi calon TKI, karena hal itu merupakan sebuah pilihan. Sebenarnya kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah dari sisi TKI akan banyak diuntungkan karena 

pinjamannya dengan bunga rendah ( Deputi penempatan BNP2TKI,2015). 

             Bagi TKI yang penempatan ke luar negeri dapat memanfaatkan kebijakan 

tersebut karena sangat membantu kelancaran serta keberlangsungan bagi individu-

individu karena disatu sisi sangat meringankan. Kepala BNP2TKI Nusron Wahid 

mempersilahkan para TKI menggunakan atau memanfaatkan kredit khusus TKI 

dengan tanpa paksaan. Intinya pemberian edukasi dan kemerdekaan bagi pekerja 

untuk menentukan pilihannya. KUR TKI merupakan program pemerintah 

bertujuan meringankan beban keuangan calon tenaga kerja migran asal negara 

Indonesia bagi yang belum memiliki cukup biaya untuk keberangkatannya. 
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Selama ini bunga pinjaman sebesar 24 persen dan disubsidi pemerintah 

setengahnya, sedangkan sisanya yang 12 persennya akan dibebankan TKI dengan 

skema angsuran maksimal selama 36 bulan. Bunga tersebut jauh lebih rendah 

ketimbang meminjam ke lembaga keuangan atau rentenir yang bunganya bisa 

mencapai 30 persen. Dengan bunga KUR TKI sebesar 12 persen, beban TKI bisa 

berkurang lebih dari Rp 2 juta. 

Pembangunan ekonomi setiap negara memerlukan sumber daya. Salah satu 

sumber daya yang dperlukan adalah manusia. Sumber daya manusia berperan 

penting dalam proses pembangunan, karena sumber daya manusia merupakan 

penggerak factor-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 terbuka menimbulkan kebutuhan 

akan tenaga kerja. Kebutuhan akan 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 dperoleh, 

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 penduduk indonesia yang 

cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. 

Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan  
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menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan 

ekonominya yang berupa proses produksi. 

Ada 5(lima) bank pelaksana pembiayaan kredit usaha rakyak tenaga kerja 

Indonesia antara lain Bank Mandiri, BNI, BRI, Maybank, dan Sinar Mas. Mereka 

dipilih dengan pertimbangan memiliki kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas 

sesuai dengan penilaian otoritas jasa keuangan (OJK). Bank pilihan tersebut juga 

memiliki jaringan luas di beberapa negara penempatan TKI, seperti Malaysia, 

Singapura, Taiwan, HongKong, serta Brunei Darussalam. Saat ini TKI yang ingin 

memanfaatkan fasilitas KUR tenaga kerja Indonesia ke luar negeri perlu 

membuka rekening di Indonesia dan rekening di negara penempatan.  

Untuk mendapatkan kredit itu, para pekerja luar negeri harus memenuhi 

syarat umur calon tersebut, sehat jasmani dan rohani, paspor, visa kerja, ada 

majikan, perjanjian kerja, dan asuransi. Namun, ada juga bank yang mensyaratkan 

tenaga kerja yang bersangkutan tidak terkena Bank Indonesia checking atau 

masalah perbankan, seperti kredit macet. "TKI tidak perlu khawatir adanya 

overcharging, karena semuanya transparan. Biaya angsuran kredit usaha rakyat 

belum perlu dikenakan biaya tambahan bagi tenaga kerja yang bersangkutan. 

Angsuran pinjaman akan didebet dari rekening tenaga kerja itu sendiri, karena gaji 

dari majikan juga dimasukkan ke rekening yang bersangkutan,": menurut 

Agusdin.  

Sejauh ini, ada sekitar 60 PPTKIS di Indonesia yang menerapkan program 

KUR TKI. Agusdin menjelaskan, agen swasta ini ditunjuk sesuai dengan 

rekomendasi BNP2TKI berdasarkan rating kinerjanya. Hasil rating itu digunakan 

perbankan untuk memprioritaskan TKI yang difasilitasi PPTKIS itu bisa 
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mendapatkan kredit usaha rakyat untuk tenaga kerja Indonesia penempatan di 

Singapura. Pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia Swasta jika mempunyai 

rating belum bagus bisa bekerjasama dengan pelaksana penempatan tenaga kerja 

Indonesia swasta lainnya agar tenaga kerja yang mereka fasilitasi bisa 

mendapatkan pinjaman secara diangsur selama 36 bulan. 

Pengertian Implementasi jika dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa 

sesungguhnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan kemudian dibuat dalam suatu 

bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak 

diimplementasikan, tetapi suatu kebijakan harus dilaksanakan agar memiliki 

dampak atau tujuan yang diingikan. Implementasi kebijakan merupakan suatu 

upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu serta 

dengan urutan waktu tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Peraturan OJK dan Kemenkop bahwa Perbankan segera mencairkan 

kredit kepada PPTKIS 
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Tabel 6.1 Uraian Proses Pembiayaan TKI 

Proses 
Penanggung 

Jawab  
Uraian Proses Catatan 

Mengajukan 

Kredit 

PPTKIS 
1. Memilih Bank pada kolom 

Lembaga Keuangan di 

SISKOTKLN BNP2TKI 

2. Mengisi permohonan Kredit 

di Bank 

3. Membawa dokumen 

persyaratan kredit ke Bank 

Copy Paspor, 

KTP, KK, Bukti 

pilih LK di 

Sisko, Kontrak 

kerja, Visa IPA-

Singapore (In 

Priciple 

Appoval) 

Verifikasi 

AO 

Bank/Kredit 

TKI 

1. Petugasverifikasi kebenaran 

dan kelengkapan dokumen 

persyaratan CTKI 

2.4.2.1 Jika masih ada yang 

kurang, CTKI 

diminta melengkapi 

terlebih dahulu. 

2.4.2.2 Jika sudah lengkap, 

lanjut ke tahapan 

berikutnya 

2. Mengecek status kredit 

CTKI (BI Checking) 

3. Menandatangani dan bila 

diperlukan berikan catatan 

pada aplikasi permohonan 

kredit 

4. Mengajukan persetujuan 

kepada pejabat berwenang 

Aplikasi 

permohonan 

Kredit 

Persetujuan 

Kredit 

Pejabat 

Bank 

1. Memeriksa kelayakan, 

memberi catatan bila 

diperlukan dalam aplikasi 

permohonan kredit dan 

menandatangani form 

pengajuan kredit 

a. Jika layak, berikan 

persetujuan dan 

bubuhkan tandatangan 

b. Jika tidak layak, tuliskan 

alas an dan bubuhkan 

tandatangan 

 

Akad Kredit  AOBank / 

Kredit TKI 

1. Input proses Kredit (dapat 

Tarik data CTKI dari 

SISKOTKLN) 

2. Input proses pembukaan 

tabungan 

3. Cetak dokumen: 

a. Akad perjanjian kredit 

1. Core 

Banking 

2. Surat 

jaminan 

perusahaan 

dari PPTKIS 
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b. Cost Structure 

c. Slip cicilan kredit 

(barcode) 

d. Standing Instruction 

(pindah buku ke rek 

PPTKIS sejumlah kredit 

dalam IDR) 

4. Akad kredit dengan TKI 

5. Memberikan Cost Stucture 

dan slip pembayaran cicilan 

ke TKI 

6. Menyetujui CTKI yang 

sudah melakukan akad 

kredit si siskotkln 

7. Menyimpanan semua arsip 

dan dokumen pendukung 

dalam file pengajuan kredit 

Pengiriman 

Data 
BO System 1. Mengirim Data dan jadwal 

keberangkatan CTKI yang 

sudah melakukan akad 

kredit ke Mitra Collect di 

LN untuk dilakukan 

persiapan verifikasi pada 

saat kedatangan 

Sistem Integrate 

Verifikasi 

Kedatangan 

Mitra 

Collection 

(Agency 

luar negeri ) 

1. Memastikan kedatangan 

TKI di Negara penempatan 

(ARRIVAL CHOP)  

2. Membuat dan 

menandatangani laporan 

kedatangan TKI ke Bank 

untuk dijadikan dasar 

pencairan kredit 

Laporan 

kedatangan 

Kirim 

laporan 

penerbangan 

PPTKIS 1. PPTKIS mengirimkan 

laporan penerbangan ke 

BANK dengan melampiri 

tiket pesawat 

 

Permohonan 

Pencairan 

Keuangan 1. Menerima laporan 

kedatangan dari mitra 

collection di Luar Negeri 

sebagai persyaratan 

pencairan 

2. Memeriksa kelengkapan 

dokumen 

3. Membuat memo pencairan 

kredit 

4. Melampirkan Stunding 

Instruction yang telah di 

tandatangani oleh TKI 

Stempel arrival 
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Persetujuan 

Pencairan 

Pejabat 

Bank 

1. Memeriksa laporan 

kedatangan, memo 

pencairan, standing 

instruction 

2. Menyetujui dengan memberi 

tandatangani dan cap pada 

kolom persetujuan 

 

pencairan Teller 1. Kredit ke Rekening 

tabungan TKI sejumlah 

nominal yang tertera pada 

saat akad kredit 

2. Pindah buku ke rekening 

PPTIS 

 

Laporan  BO Sistem 1. Mengirim laporan pencairan 

kredit ke BNP2TKI 

2. Kirim report pencairan 

melalui system ke mitra 

colletction 

 

 

Mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi 

implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. 

Van Meter dan Van Horm (dalam Badjuri dan Yuwono, 2002) mengatakan 

bahwa proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

nonpemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijakan.  

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Abdulwahab, 2008), 

menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa “memahami apa 

yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan/program, yakni 

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
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mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian”. Dari pandangan tersebut menunjukkan 

bahwa bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya 

menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, 

melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan 

sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari 

semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, 

baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (Abdulwahab, 

2008). 

.  Secara lebih rinci Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdulwahab, 2008) 

merumuskan proses implementasi kebijakan publik yaitu: “implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, 

namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 

yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 

tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai metode untuk 

menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses implementasi ini 

berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan 

tahapan pengesahan kebijakan, kemudian output kebijakan dalam bentuk 

pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan 

dilaksanaannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, 

dampak nyata (baik yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki) dari output 

tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang 
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mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya 

untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap kebijakan yang bersangkutan. 

Gordon (dalam Keban, 2008) mengatakan bahwa implementasi berkenaan 

dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini, 

administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan 

menerapkan kebijakan/program yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti 

mengatur sumberdaya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan 

program. Melakukan interpretasi adalah berkenaan dengan menterjemahkan 

bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-

petunjuk yang dapat diterima dan fesible. Menerapkan berarti menggunakan 

instrument-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan 

pembayaran- pembayaran, dan sebagainya. Dari penjelasan ini jelas bahwa 

implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program. 

Penulis berpendapat  TKI memang masih susah meminjam lewat KUR 

lantaran tingkat literasi keuangan TKI rendah, Selain itu prosedur untuk 

mengajukan KUR juga rumit untuk berangkat keluar negeri, TKI lebih memilih 

pinjaman dari saudara atau teman dekat atau memilih pinjaman dari Penyalur Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Karena PJTKI selama ini telah membantu 

memberikan pinjaman kepada para TKI dengan akses lebih mudah, terutama 

untuk modal awal bagi para TKI di negara tujuan. Kemudian standarisasi 

persyaratan KUR juga harus dipantau oleh OJK dan Kemenkop, bank yang tidak 

sama standarnya dan menyulitkan TKI wajib kena sanksi. 
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6.2 Model Kebijakan BNP2TKI dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya Negara Penempatan 

Singapore. 

Sosial ekonomi merupakan posisi seseorang dalam kelompok masyarakat 

yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, pendapatan, keadaan 

rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan pada individu termasuk 

masyarakat. Masyarakat khususnya Malang dan sekitarnya terutama pada 

bertempat tinggal di pedesaan atau pengunungan tertarik dengan keberhasilan 

tetangga ketika mereka menjadi tenaga kerja yang diluar negeri terutama negara 

Singapura. Ketertarikan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadi 

TKI dengan harapan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan tanpa 

mempertimbangan kemampuan lain seperti keterampilan, budaya negara lain dan 

seterusnya. 

Perbedaan dalam masyarakat terutama lingkungan social, kesempatan 

pendidikan yang diperoleh, perbedaan perlakuan dalam masyarakat membuat 

peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan lebih sedikit sehingga 

berdampak pada pendapatan yang mempengaruhi kesejahteraan. 

              Sumber daya merupakan kemampuan terpadu serta interaksi antara daya 

pikir yang ditambah dengan pengetahuan dan pengalaman serta daya fisik yang 

dimiliki masing-masing individu manusia. Peran dan pentingnya sumber daya 

manusia dalam organisasi dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih 

keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di 

dalam organisasi. Sumber daya manusia sebagai factor pertama dan utama dalam 

proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi, apalagi dalam organisasi 
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sudah memiliki modal besar, teknologi canggih harus mampu di kelola dengan 

baik agar mampu menunjang dalam tugas dalam organisasi.  

Organisasi besar seperti dibawah kendali tenaga kerja dan Tranmigrasi, 

BNP2TKI, PJTKI/Agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri harus mampu 

menjalankan perannya sebagai penanggung jawab terhadap keberhasilan 

penyaluran tenaga kerja Indonesia penempatan ke luar negeri, namun realita di 

lapangan masih terdapat keluhan-keluhan sejak dari awal hingga penempatan 

bahkan tidak ada ada jaminan ketika berada di tempat kerja. 

Kapabilitas merupakan kemampuan mengeksploitasi secara baik 

sumberdaya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi 

diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. 

Kemampuan yang dimiliki individu untuk melaksanakan tugasnya merupakan 

ukuran keberhasilan dalam menjalankan tugasnya kesehariannya untuk jangka 

panjang. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber 

daya manusia. Kapabilitas pada lembaga yang terlibat menangani penyaluran 

tenaga kerja Indonesia penempatan ke luar negeri seharusnya memiliki standar 

minimal kompetensi pada lembaga-lembaga tertentu yang menjadi persyaratan 

utama mulai dari Kemenakertrans, BNP2TKI, Perbankan, PJTKI/Agen penyalur 

TKI harus benar-benar diterapkan. Peneliti dapat mengambil kesimpulan dengan 

model yang seharusnya di implementasikan untuk penyaluran anggaran yang 

diperlukan bagi calon TKI menjadi tanggung jawab penyalur tenaga kerja bukan 

pada individu-individu, sehingga persyaratan administrasi sangat mudah di penuhi 

oleh agen tersebut. 
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Sebuah kebijakan diharapkan menimbulkan dampak, baik dampak positif 

maupau negative, dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang diharapkan 

akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi 

lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negative dimaksudkan sebagai dampak 

yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan 

terjadi. Begitu juga yang diharapkan pada kebijakan penyaluran anggaran KUR 

yang sudah diatur oleh Pemerintah saat ini agar berdamapak sangat efektif, efisien 

serta cukup memadai dalam mencukupi kebutuhan kebutuhan bagi calon tenaga 

kerja Indonesia khususnya penempatan di luar negeri. Yang pasti menurut peneliti 

dampak positif saat ini memperoleh pekerjaan sehingga dapat menghidupi 

keluarganya masing-masing dan bagi negara mendapatkan devisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 Rekontruksi Model Temuan Penelitian 

(Diolah Peneliti, 2019) 

 

 

 Pada gambar rekontruksi model temuan pada penelitian ini terlihat 

pentingnya kondisi lingkungan, sosialisasi, komitmen dan kinerja atau dampak 

perubahan pada kebijakan kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) perlu diwujudkan dengan adanya komitmen Stakeholder, yang mana hal ini 
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menunjukkan implementasi kebijakan BNP2TKI dalam pencairan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perlu dukungan dari PPTIKS dalam 

menjalankan kebijakan Pecairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI). Dari komitmen  Stakeholder PPTKIS yang tinggi akan membatu 

pelaksanaan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

akan berjalan denga baik. Komitmen dalam ini merupakan perilaku seseorang 

untuk menjalankan tugasnya secara terus menerus dengan mengacu pada 

peraturan dan ketentua yang ada. 

 Selain komitmen yang tinggi oleh para stakeholder perlu didukung dengan 

adanya sosialisasi oleh BNP2TKI yang lebih bisa dipahami oleh calon TKI dalam 

mengajukan KUR. Dalam sosialisasi yang mengarah pada perilaku kebijakan 

menunjukkan adanya kerjasama semua pihak. Komitmen pada semua pihak 

terkait seperti yang dilakukan oleh BNP2TKI, pihak perbankan, PPTKIS dan 

calon TKI dalam pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) dengan lebih baik. Adanya kerjasama yang baik antar pelaksana kebijakan 

maka akan dapat mewujudkan Implementasi kebijakan BNP2TKI dalam 

pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lebih baik 

lagi dengan selalu melakukan monitoring atau pengawasan terhadap jalannya 

kebijakan tersebut.  

Pentingnya pengawasan dalam implementasi kebijakan dikarenakan tidak 

terlaksanya suatu implementasi kebijakan merupakan akibat dari kurangnya 

pengawasan dilakukan pada saat kebiajkan diterapkan atau saat kebijakan sudah 

selesai dilaksanakan. Bahwa pengawasan dan monitoring adalah proses penting 

dimana implementasi kebijakan dinilai. Kurangnya pemahaman terhadap 
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kebijakan tersebut oleh pemerintah daerah setempat dan pengetahuan akan 

karakteristik dan kapabilitas serta terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, 

berimbas pada penerapan kebijakan di lapangan. 

Tujuan monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan 

kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya, 

sehingga dengan adanya monitoring dapat digunakan juga sebagai evaluasi 

pelaksanaan  kebijakan BNP2TKI Dalam pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan apabila ditemukan kekurangan dapat segera 

diantisipasi secepatnya agar dapat mencapai tujuan dalam implementasi kebijakan 

BNP2TKI Dalam pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


