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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peranan Pemerintah

Pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan di negara 

berkembang, pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis. 

kedudukan yang strategis ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayan 

publik” guna meningkatkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan 

ketenteraman masyarakat. Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak 

rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan 

fungsi pelayanan publik dan pengaturan warga negara. untuk melakukan 

fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, 

pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, dan pembangunan dalam 

berbagai bidang kehidupan masyarakat.  

Peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, 

mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang 

bersifat ideologi dan spiritual 16.” Dalam menjalankan pemerintahan, maka 

tugas pokok yang harus dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : 

“pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan 

(development).” Berdasarkan hubungan tersebut pelayanan akan membuahkan 

keadilan dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian 

16 Ndraha, Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal 

Landas. Jakarta: Bina Aksara. P. 110 
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masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam 

masyarakat.17 

 “… pemerintah berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis 

kepada masyarakat desa dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat 

mampu melaksanakannya sendiri”18 Pembangunan merupakan sebagian dari 

fungsi utama pemerintahan yang ditujukan untuk memecahkan masalah dan 

tuntutan masyarakat melalui aktivitas pemerintahan. pemerintah adalah 

pengelola kebutuhan masyarakat, seperti dikemukakan oleh ndraha bahwa : 

"pemerintah adalah semua badan yang memproduksi, mendistribusi atau 

menjual alat pemenuhan kebutuhan rakyat berbentuk jasa publik dan layanan 

civil. dimana penanganan kebutuhan masyarakat tersebut berlangsung pada 

tiga level, yaitu policy, manajemen dan teknis operasional".19 

Pemerintah itu hadir untuk mengelola kemudian mendistribusikan 

berbagai kebutuhan masyarakatnya melalui organisasi pemerintahan, dan 

organisasi pemerintahan terendah yang berhadapan langsung dengan 

masyarakat adalah pemerintah desa atau kelurahan. pemerintah desa atau 

kelurahan memegang peranan yang penting dalam pengelolaan kebutuhan 

masyarakat. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, pemerintah tidak 

dapat lepas dari kebijakan publik, aktivitas administratif, organisasi dan 

manajemen, pelayanan publik, serta kepentingan dan urusan publik. fungsi ini 

berkaitan erat dengan fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah 

                                                 
17 Rasyid, Muhammad Ryaas, 2000, Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan 

Kepemimpinan, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya. P.48 
18 Ndraha, Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal 

Landas. Jakarta: Bina Aksara. P. 117 
19 Ibid. Hal 730 
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yaitu “menyediakan layanan civil dan jasa publik yang tidak diprivatisasikan 

bagi setiap orang pada saat yang dibutuhkan (dituntut) oleh orang yang 

bersangkutan”20.  

Lebih lanjut dalam hubungan pemberdayaan masyarakat atau 

partisipasi, mau tidak mau, pemerintah yang merupakan kumpulan orang-

orang pandai dan pilihan, memiliki teknologi, kekuasaan dan kemampuan 

administratif yang memadai, memelopori pembangunan bangsa. fungsi 

pemerintahan di samping memberi ruangan yang cukup luas bagi kepentingan 

rakyat, juga bertugas memenuhinya melalui kegiatan pembangunan, 

pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa dalam melaksanakan peran dan fungsinya, organisasi pemerintahan 

(menurut pendekatan administratif) menggunakan pendekatan tata 

administrasi yang diawali oleh pematangan struktur kekuasaan, pembagian 

tugas, spesialisasi, fungsi kegiatan, koordinasi, jenjang pengawasan. menurut 

pendekatan psikologi sosial; organisasi pemerintahan berhubungan erat 

dengan perilaku manusia selaku unsur birokrasi dalam struktur organisasi 

pemerintahan, baik perilaku individu dalam kelompok formal dan informal, 

maupun perilaku internal dan eksternal organisasi pemerintahan. 21 

Kehadiran pemerintah dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu 

yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat, baik dalam suatu kelompok 

maupun sebagai individu. Kehadiran pemerintah yang lebih awal adalah untuk 

                                                 
20 Ndraha, Taliziduhu, 2000. Ilmu Pemerintahan Jilid I – IV. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan. 

P.543 
21 Ndraha, Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal 

Landas. Jakarta: Bina Aksara. P. 80 
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mengatur dan melindungi masyarakat agar senantiasa dalam keadaan aman 

dan tertib dan ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan diluar 

aturan-aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial 

akan muncul. Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat lambat laun akan menyentuh dan disentuh oleh administrasi 

Negara sebagai suatu masalah yang mendesak untuk dipecahkan oleh 

pemerintah 22. 

Berkaitan dengan pembangunan nasional maka pemerintah 

memiliki beberapa fungsi-fungsi tertentu:  

a. Pemerintah selaku stabilisator, baik dalam menjaga stabilitas politik, 

stabilitas ekonomi maupun stabilitas sosial budaya. 

b. Pemerintah sebagai inovator baik dalam bidang administrasi 

negera/pemerintah; inovasi konsepsionil dalam ide-ide mengenai 

pembangunan; serta inovasi dalam sistem, prosedur serta tenaga kerja 

c. Pemerintah sebagai pelopor dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. 

Dengan adanya kepeloporan dalam satu bidang maka akan mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap bidang-bidang lain.23 

Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan 

kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. 

Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip berikut 

ini: 

                                                 
22 Thoha, Miftah. 2005. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, edisi 8. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. P.53 
23 Siagian, P. Sondang. 2003. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya 

Jakarta: PT. Bumi Aksara. P.105-110 
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a. Pengusaha dan pekerja, demikian pemerintah dan masyarakat pada 

umumnya, sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan 

kelangsungan perusahaan. 

b. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. 

c. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-

masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau 

pembagian tugas. 

d. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. 

e. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan 

berusahan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan. 

f. Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan 

kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan 

pekerja. 

B. Peran Pemerintahan dalam Konteks Ketenagakerjaan  

Peranan pemerintah dalam konteks ketenagakerjaan adalah sebagai 

pembuat regulasi yang mengaturnya. Pengaturan mengenai batasan kegiatan 

pekerjaan, besaran upah yang harus ditetapkan dan jaminan pekerjaan. 

Pemerintah menjadi pemegang kendali pengaturan ketenagakerjaan dengan 

memperhatikan kepentingan para pihak dalam hal ini dapat menguntungkan 
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semua pihak yang berkaitan. Masing-masing pihak mengetahui hak dan 

kewajiban dan berada dalam koridor penegakan aturan ketenagakerjaan.24 

Di Indonesia hubungan industrial berkaitan dengan semua pihak 

yang terlibat dalam hubungan kerja di suatu perusahaan tanpa 

mempertimbangkan gender, keanggotaan dalam serikat pekerja/serikat buruh, 

dan jenis pekerjaan. Hubungan Industrial juga seharusnya tidak dilihat hanya 

dari persyaratan peraturan kerja organisasi yang sederhana, tetapi juga harus 

ditinjau dari hubungan sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas (dipandang 

secara komprehensif). Dengan kata lain Hubungan Industrial harus dipadukan 

dengan bidang sosial, politik dan ekonomi, ketiganya tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain atau masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam 

Undang-undang ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 pasal 16 disebutkan bahwa 

pengertian dari Hubungan Industrial adalah sistem Hubungan yang terbentuk 

antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri 

dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah didasarkan pada nilai-

nilai Pancasila dan Undang-undang 1945. Adapun model hubungan industrial 

tersebut dapat dibagi menjadi tiga adalah sebagai berikut: 

a. Model Hubungan Industrial : Hubungan industrial adalah hubungan 

antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses 

produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan yang meliputi 

pengusaha, pekerja, pemerintah dan masyarakat (customer,supplier, 

lingkungan). 

                                                 
24 http://sekartrisakti.wordpress.com/hubungan-kerja-dan-perjanjian-kerja-dalam-perspektif-

hubungan-industrial, diakses tanggal 17 Oktober 2013 

http://sekartrisakti.wordpress.com/hubungan-kerja-dan-perjanjian-kerja-dalam-perspektif-hubungan-industrial/
http://sekartrisakti.wordpress.com/hubungan-kerja-dan-perjanjian-kerja-dalam-perspektif-hubungan-industrial/
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b. Model Bipartit : Lembaga Kerjasama Bipartit adalah suatu badan 

ditingkat unit produksi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha. Bipartit 

berfungsi sebagai Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah dalam 

memecahkan permasalah–permasalahan ketenagakerjaan pada perusahaan 

guna kepentingan pengusaha dan pekerja.  

c. Model Tripartit : Lembaga Kerjasama Tripartit merupakan LKS yang 

anggota–anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintahan, organisasi 

pekerja dan organisasi pengusaha untuk saling bertukar informasi, 

berdialog, berkomunikasi, berunding dan mengambil kesepakatan bersama 

secara consensus di bidang hubungan industrial serta mengenai kebijakan 

ekonomi sosial pada umumnya. Tripartit berfungsi sebagai forum 

komunikasi, konsultasi dengan tugas utama menyatukan konsepsi, sikap 

dan rencana dalam menghadapi masalah-masalah ketenagakerjaan, baik 

berdimensi waktu saat sekarang yang telah timbul karena faktor-faktor 

yang tidak diduga maupun untuk mengatasi hal-hal yang akan datang.25 

Dari ketiga model hubungan industrial Pancasila di atas adalah 

hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses 

produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling 

berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung 

sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping itu 

masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor 

produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai 

                                                 
25 http://ratni./2012/06/08/hubungan-industrial-lembaga-bipartit-dan-tripartit. 
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masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. 

Pemerintah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas 

pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi 

hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang 

berkepentingan tersebut. Dalam pengertian sempit, hubungan industrial 

diartikan sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau Management-

Employees Relationship. 

C.  Tinjauan Umum Mengenai TKI 

1. Pengertian Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Indonesia 

Pengertian tenaga kerja dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 26 . Pengertian tenaga 

kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah 

mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang 

mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan 

mengurus rumah tangga 

Sedangkan pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut Undang- 

Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di 

Luar Negeri adalah : 

                                                 
26 Husni, Lalu. 2009. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : 

RajaGrafindo Persada. hlm 26 
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a) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) adalah setiap warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan 

bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten 

atau kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 

b) Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja 

untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 

2. Tenaga Kerja Indonesia Ilegal 

Tenaga Kerja Indonesia Ilegal adalah Tenaga Kerja Indonesia yang 

masuk maupun keberangkatannya di suatu negara secara tidak sah, dapat 

dikelompokkan menjadi : 

a. Illegal stay : Orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah tetapi 

masa berlakunya habis, orang demikian disebut over stay. 

b. Illegal entry : Orang yang masuknya kesuatu negara secara tidak sah, 

yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dengan menggunakan 

dokumen atau surat perjalanan dan atau visa paslu atau dipalsukan. 

c. Illegal entry dan illegal stay : Orang yang baik masuknya maupun 

keradaannya secara tidak sah27 

3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan 

untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya 

dengan pemberi kerja di luar negeri yang melipuati keseluruhan proses 

                                                 
27 Juniartha, Hepi, Fungsi Imigrasi Untuk Mendukung Pelaksanaan Pengiriman Tenaga Kerja 

Indonesia, Akademi Imigrasi, Jakarta 2002, hlm 16 
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perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, 

penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai 

Negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan28 . 

Menurut Pasal 26 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, penempatan TKI harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang diberntuk 

berdasarkan hukum Indonesia; 

b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri; 

c. Perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian 

pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia; 

d. TKI telah memiliki perjanjian kerja; 

e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja 

dan/atau memiliki polis asuransi; dan 

f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar 

Negeri (KTKLN). 

4. Maksud Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri 

Penempatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk 

memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak dalam melamar suatu 

pekerjaan. Kegiatan penempatan tenaga kerja ini dimaksudkan untuk 

menempatkan tenaga kerja sebagai pelaksana pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuan, kecakapan dan keahliannya. Setiap orang 

                                                 
28 Husni, Lalu. 2009. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : 

RajaGrafindo Persada. hlm 102 
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membutuhkan pekerjaan, pekerjaan tidak hanya untuk memperoleh 

penghasilan bagi seseorang guna memenuhi kebutuhan hidup bagi diri 

sendiri dan keluarganya, tetapi juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk 

mengaktualisasikan diri sehingga seorang merasa hidupnya menjadi lebih 

bermakna bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. 

Mengingat pentingnya pekerjaan ini, Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap Warga Negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun 

realitasnya kesempatan kerja dalam negeri sangat terbatas sementara 

jumlah angkatan kerja semakin meningkat. Hal ini menyebabkan semakin 

membengkaknya angka pengangguran. Disisi lain kesempatan kerja di luar 

negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan cukup 

memadai. Realitas ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja 

Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.  

Dengan demikian penempatan tenaga kerja Indonesia untuk 

bekerja di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan 

kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekrjaan dan 

penghasilan yang layak yang di dalam pelaksanaannya harus dilakukan 

dengan memperhatikan harkat, martabat manusia serta sisi perlindungan 

hukumnya. Karena itu negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi 

hak asasi warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri 

berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan 

gender, dan anti perdagangan manusia.  
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Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin 

bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja 

di luar negeri, meningkat pula kasus yang tidak manusiawi terhadap TKI 

khususnya TKI yang bekerja di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan 

nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan 

manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Untuk 

itulah setelah melalui proses yang panjang akhirnya pemerintah indonesia 

sudah berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kehadiran 

Undang-undang ini sangat positif bagi perlindungan TKI yang bekerja di 

luar negeri karena memiliki perangkat hukum yang kuat khususnya dalam 

mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat di dalamnya 

khususnya tenaga kerja dan pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar 

negeri.  

Selama ini penempatan tenaga kerja ke luar negeri hanya diatur 

dengan peraturan setingkat Peraturan Menteri tenaga Kerja yang tidak 

dikaji dari bentuk peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia 

berdasrkan TAP MPR No. III Tahun 2002 tidak termasuk dalam produk 

hukum, sehingga jika implementasinya menjadi sangat lemah dan berbagai 

kasus yang menimpa TKI bermunculan silih berganti dengan tidak ada 

solusinya 
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5. Para Pihak dalam Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri 

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penempatan tenaga 

kerja ke luar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja ke 

luar negeri, pelaksana penempatan TKI swasta yang berbentuk PT dan 

memiliki ijin dari Menteri Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Mitra Usaha 

serta pihak pengguna jasa TKI 29. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Pihak dalam Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri 

 

Pengertian dari para pihak tersebut dia tas adalah : 

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia atau disebut calon TKI adalah setiap 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja 

yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

2. Pelaksana Penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang 

memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan 

pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 

                                                 
29 Husni, Lalu. 2009. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : 

RajaGrafindo Persada. hal 101 
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3. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum 

di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada 

Pengguna. 

4. Pengguna Jasa TKI adalah instansi pemerintah, Badan Hukum 

Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di Negara 

tujuan yang mempekerjakan TKI. 

Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan menempatkan TKI 

ke luar negeri harus terlebih dahulu membuat Perjanjian Kerja Sama 

Penempatan yang dibuat secara tertulis dengan Mitra Usaha atau Pengguna 

yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting 

bagi calon TKI tentang adanya jaminan kepastian penempatan yang akan 

dilakukan oleh pelaksanan penempatan TKI dengan Mitra Usaha atau 

pengguna jasa TKI di luar negeri. Calon TKI juga harus membuat 

perjanjian penempatan TKI yang dibuat secara tertulis antara pelaksana 

penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara 

tujuan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sedangkan antara 

TKI dengan pengguna jasa membuat Perjanjian Kerja yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

6. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) 

Didalam kenyataan, program penempatan TKI tidak lepas dari 

peranan PPTKIS. PPTKIS merupakan badan hukum yang telah 

memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan 
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pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Dalam pelaksanaan penempatan 

TKI, PPTKIS harus memiliki Surat Ijin Pendirian (SIPPTKI). Dimana 

untuk mendapatkan surat tersebut PPTKIS wajib mengajukan permohonan 

secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan 

dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri berikut ini: 

1. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian 

perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah). 

3. Menyetor kepada bank sebagaimana jaminan dalam bentuk deposito 

sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank 

pemerintah. 

4. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar 

negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan. 

5. Memiliki unit pelatihan kerja. 

6. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. 

Pengajuan permohonan ijin pendirian tersebut diatas harus 

disampaikan kepada Menteri yang disertai dengan rekomendasi dari 

Instansi Propinsi domisili dari PPTKIS tersebut. Dan untuk melakukan 

kegiatan penempatan tersebut PPTKIS diperbolehkan pula untuk 

membentuk kantor cabang di berbagai daerah sesuai dengan ketentuan 
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atau di daerah yang akan ditempatkan. Uang jaminan dalam bentuk deposit 

tersebut hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksanaan penempatan TKI 

swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI atau TKI 

sebagaiman telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.  

Persyaratan modal yang cukup besar yang harus dipenuhi oleh 

pelaksana penempatan TKI swasta untuk dapat menempatkan TKI ke luar 

negeri karena masalah penempatan dan perlindungan Tki berhubungan 

dengan nyawa dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka 

sudah sewajarnya jika pelaksanaan penempatan TKI swasta tersebut harus 

mampu secara ekonomi dan professional PPTKIS yang telah mendapatkan 

SIPPTKI wajib melakukan penempatan TKI selambat-lambatnya dalam 

waktu 6 bulan sejak tanggal penerbitan surat ijin tersebut. Pelaksanaan 

penempatan TKI ini akan dilaksanakan secara bersama-sama dengan 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dari proses awal pelaksanaan 

penempatan, mengurusi segala keperluan yang dibutuhkan oleh TKI, serta 

mengurusi permasalahan TKI di luar negeri, hingga mengurusi dan 

mengawasi kepulangan TKI kembali ke Indonesia. 

 


