KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERATURAN
KE PALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA K E R J A INDONESIA
NOMOR PER.17/KA/IX/2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN
TENAGA K E R J A INDONESIA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

bahwa kasus-kasus yang dihadapi oleh TKI yang pulang ke
daerah asal semakin beragam, sehingga
diperlukan
pengaturan atau payung hukum untuk melindungi para
Tenaga Kerja Indonesia tersebut agar dapat pulang dengan
selamat dan aman sampai ke daerah asal;

Menimbang

bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan
kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 01/KA/SU/I/2008
dan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 29/KA/SU/IV/2008
tentang Pelayanan Kepulangan TKI dari Luar Negeri di
Lingkungan Bandara Soekarno-Hatta sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelayanan
Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dengan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia;
Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3467);

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4445);

Memperhatikan

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

4.

Peraturan Presiden R.l. Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia;

5.

Peraturan Presiden R.l. Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia;

6.

Instruksi Presiden R.l Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja;

7.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
07/MEN/2010 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
07/MEN/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;

8.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

9.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16
Tahun 2013 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja
Indonesia dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah
Asal;

10.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan
dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia
Nomor
PER10/KA/I V/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia;

11.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan
dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Nomor
PER13/KA/VII/2012 tentang Standar Pelayanan perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia;

: Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang Pelayanan Kedokteran Kepolisian dan
Kesehatan Kepolisian Bagi Tenaga Kerja Indonesia Nomor B.025/
IV/2012;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN TENAGA
KERJA INDONESIA.
Pelayanan
kepulangan
Tenaga
Kerja
Indonesia
(TKI)
sebagaimana dimaksud dalam-Amar PERTAMA, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala
BNP2TKI ini.
Ketentuan mengenai Kepulangan TKI yang diatur dalam Lampiran
Peraturan Kepala BNP2TKI ini berlaku bagi seluruh debarkasi
yang ada di Indonesia
Ketentuan mengenai kepulangan TKI sebagaimana dimaksud
dalam Amar KEDUA meliputi kepulangan TKI yang disebabkan
karena:
1.

berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.

2.

terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan
berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.

3.

terjadinya perang, bencana alam atau wabah penyakit di
negara penempatan.

4.

mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa
menjalankan pekerjaan lagi.

5.

meninggal dunia di negara penempatan.

6.

cuti, atau

7.

dideportasi oleh Pemerintah setempat.

Kerja)

sebelum

Kegiatan pelayanan Kepulangan TKI yang memerlukan kerjasama
dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama
yang memuat tentang hak, kewajiban, dan sanksi.

Lampiran

:

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penempatan
dan
Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
Nomor
: PER.17/KA/IX/2013
Tanggal
: 3 September 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN TKI

I.

PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Sampai saat ini penempatan TKI di luar negeri masih didominasi oleh TKI yang
bekerja di sektor informal/pengguna rumah tangga yang pada umumnya
perempuan, yang relatif berpendidikan dan berkeahlian rendah, kurang mampu
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, kurang lancar berkomunikasi
dalam bahasa asing/bahasa negara penempatan sehingga membuat mereka
sangat rentan terhadap berbagai masalah atau eksploitasi yang dilakukan oleh
para calo atau oknum yang tidak bertanggung jawab, baik dalam proses
rekruitmen/ penempatan maupun pada waktu kepulangan ke daerah asal
mereka.
Dari kondisi tersebut di atas, maka bagi TKI yang tidak mampu mengurus
dirinya sendiri seperti dalam pengurusan dokumen kepulangan, tidak mampu
menjaga keamanan dan keselamatannya serta barang bawaannya maka
diperlukan bantuan pihak lain dalam mengurus kepulangannya yang dapat
difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh BNP2TKI.
Permasalahan dalam kepulangan TKI yang memerlukan fasilitas Pemerintah
meliputi antara lain : TKI sakit (phisik atau psikis), TKI bermasalah, TKI
meninggal, dsb. Akan tetapi bagi TKI yang mampu pulang secara mandiri
harus didata di Pos Pelayanan Kepulangan TKI oleh BNP2TKI.
Mengingat pelayanan kepulangan TKI selama ini belum terstandarisasi secara
nasional dan belum terintegrasinya kebijakan teknis dari para pemangku
kepentingan terkait dalam pelayanan kepulangan TKI, maka perlu diatur
ketentuan mengenai tata cara kepulangan TKI di seluruh debarkasi sampai ke
daerah asal TKI sehingga pelayanan kepulangan TKI dapat dilaksanakan secara
terpadu.
Kondisi/keadaan TKI yang pulang selama ini terjadi antara lain:
1. seringkali kepulangan TKI pada waktu malam hari (sesuai
penerbangan).
2. mayoritas TKI adalah wanita.

jadwal

i

3.
4.
5.
6.

sebagian besar berpendidikan rendah, bahkan ada yang tidak tamat SD.
membawa barang bawaan yang cukup banyak.
transportasi belum terhubung (TKI tinggal di daerah terpencil)
TKI
pulang
dengan
membawa
masalah
yang
memerlukan
penanganan/penyelesaian.
7. penanganan kepulangan jenazah dari luar negeri sering kali hanya sampai di
bandara sehingga diperlukan pengantaran sampai ke daerah asal.

B. Maksud dan Tujuan
Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan TKI ini dibuat dengan maksud :
1.

Sebagai dasar atau pedoman bagi BNP2TKI dan para pemangku
kepentingan yang terkait dengan pelayanan kepulangan TKI dalam
memberikan pelayanan kepulangan TKI di debarkasi.

2.

Memberikan pemahaman terhadap petugas pelaksana pelayanan
kepulangan TKI mengenai langkah-langkah dalam penanganan kepulangan
TKI sesuai dengan jenis permasalahan TKI.

Tujuan disusunnya petunjuk teknis pelayanan kepulangan ini adalah :

C.

1.

terwujudnya standar pelayanan kepulangan TKI secara nasional sehingga
terdapat keseragaman dalam melaksanakan pelayanan kepulangan TKI di
semua daerah debarkasi.

2.

terintegrasinya kebijakan teknis dari para pemangku kepentingan dalam
pelayanan kepulangan TKI.

Pengertian
1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar
Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan
menerima upah.
2.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang
selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh
izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan
penempatan TKI di luar negeri.

3. Debarkasi adalah tempat kedatangan TKI yang pulang dari luar negeri
(entry point), baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, dan darat/pos
lintas batas.
4.

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN
adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur
untuk bekerja di luar negeri;
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5. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan
Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi Calon TKI/TKI dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami Calon
TKI/TKI baik pada pra penempatan, selama penempatan dan purna
penempatan.
6. Asuransi Purna Penempatan adalah jenis program asuransi yang
diberikan kepada TKI sejak TKI tiba di debarkasi Kedatangan (entry point)
di Indonesia sampai ke daerah asal TKI.
7.

Kartu Peserta Asuransi yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah
Kartu yang diterbitkan oleh Penanggung atas nama Calon TKI/TKI sebagai
bukti keikutsertaan Tertanggung dalam asuransi yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Polis.

8. Penerima Santunan adalah TKI sebagai tertanggung atau Ahli Waris yang
sah dari TKI untuk menerima santunan asuransi.
9. Tertanggung adalah Calon TKI/TKI yang telah membayar premi asuransi
TKI.
10. Uang Pertanggungan adalah sejumlah nominal uang santunan sesuai
dengan jaminan asuransi yang ditetapkan dalam Polis.
11. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Presiden sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.
12. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya
disingkat BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan TKI yang bertugas memberikan kemudahan
dalam pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
13. Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya
disingkat BPK-TKI adalah unit pelaksana teknis BNP2TKI yang bertugas
memberikan pelayanan kepulangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta
14. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI
yang selanjutnya disingkat UPT-P3TKI Surabaya adalah unit pelaksana
teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertugas menangani
pelayanan penempatan dan perlindungan T K I .
15. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
yang selanjutnya disingkat
P4TKI adalah unit kerja yang bertugas
memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen
penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI yang berada di
bawah koordinasi BP3TKI.
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16. Pos Pemeriksaan Lintas Batas yang selanjutnya disingkat P P L B adalah
pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung
pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara.
17. Pos Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia adalah di Terminal
suatu Bandara/Pelabuhan/Wilayah Lintas Batas yang melakukan pelayanan
untuk memperlancar kepulangan TKI yang dipimpin oleh seorang
Koordinator.
18. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia yang selanjutnya disingkat LP3TKI adalah Kantor yang
dipergunakan untuk melaksanakan proses penempatan dan perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia dari luar negeri secara struktural dibawah BP3TKI.
19. Kedutaan Besar Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan KBRI
adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di negara yang
melakukan kegiatan diplomatik di seluruh Negara Penerima dan/atau pada
Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan
Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
20. Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Kosulat Republik Indonesia
yang selanjutnya disingkat dengan KJRI/KRI adalah Perwakilan Konsuler
yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negera
Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia
2 1 . Kantor Dagang Ekonomi Indonesia yang disingkat KDEl adalah kantor
perwakilan Dagang Ekonomi Indonesia yang memberikan perijinan bagi
calon investor yang mengembangkan kegiatan sistim on line di Indonesia,
melaksanakan kerjasama investasi dalam rangka pengembangan investasi
melalui kegiatan On Line maupun pameran dan
menyelenggarakan
kegiatan sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan memberikan informasi
kepada instansi-instansi yang relevan.
22. Dinas Provinsi adalah instansi
ketenagakerjaan di Provinsi.

yang

bertanggungjawab

di

bidang

23. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggungjawab dibidang
ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
24. Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang bertanggung jawab di
bidang hubungan luar negeri.
25. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah kementerian yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
26. Penyediaan J a s a Transportasi Pemulangan ke tempat tinggal/daerah
asal TKI adalah penyiapan sarana angkutan yang memenuhi kriteria
kelayakan jalan dan memperoleh ijin sebagai pelaksana angkutan TKI.
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27. Check Point (Rumah Makan) adalah tempat untuk beristirahat di rumah
singgah yang telah ditentukan untuk rehat, sholat dan pengecekan ulang
penumpang.

II.

SEBAB-SEBAB KEPULANGAN TKI DARI LUAR NEGERI
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, mengatur mengenai alasan kepulangan TKI,
yang disebabkan karena:
1.

berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja

2.

terjadinya pemutusan Hubungan Kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir

3.

terjadi perang atau bencana alam atau terjangkitnya wabah penyakit di negara
penempatan

4.

mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan
pekerjaan lagi

5.

meninggal dunia di negara penempatan

6.

cuti, atau

7.

dideportasi oleh Pemerintah setempat

TKI yang pulang karena terjadi perang, bencana alam, terjangkit wabah penyakit,
deportasi dan negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKI, maka
pengurusan kepulangannya dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi
sampai ke daerah asal oleh Perwakilan RI, Pemerintah (BNP2TKI dan Instansi terkait)
dan Pemerintah Daerah.
Pemulangan tersebut hanya dilakukan untuk pemulangan TKI yang jumlahnya besar
dan tidak dapat ditangani oleh satu Kementerian/Lembaga sehingga memerlukan
koordinasi yang terpadu.
III.

JENIS PELAYANAN KEPULANGAN
Kegiatan pelayanan kepulangan TKI meliputi:
1. Pemanduan Keimigrasian.
2. Pemberian informasi.
3. Pelayanan Barang Bawaan TKI.
4. Pendataan.
5. Penanganan TKI bermasalah.
6. Pelayanan Kesehatan.
7. Pelayanan TKI Transit.
8. Pelayanan Kepulangan Jenazah.
9. Pelayanan bagi TKI yang Membawa Anak.
10. Pelaporan.
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Pelayanan Kepulangan TKI dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi
antara BPK TKI Selapajang di Bandara Soekarna Hatta dengan Pos Pelayanan
Kepulangan di Daerah, antar daerah debarkasi serta instansi/lembaga terkait
lainnya.
Pelayanan kepulangan TKI diberikan kepada TKI Habis kontrak/cuti, TKI
bermasalah yang meliputi : TKI sakit, deportasi/repatriasi, meninggal dunia dan
pengantaran TKI sakit ke daerah asal.
A. Pemanduan Keimigrasian
Yaitu pelayanan yang diberikan kepada TKI ketika tiba di debarkasi terkait
dengan pengisian dokumen keimigrasian, dimana para TKI seringkali
menghadapi kesulitan dalam pengisian formulir keimigrasian.
Langkah - langkah yang harus dilakukan:
1.

mengarahkan TKI ke counter imigrasi;

2.

memberikan informasi tentang persiapan dokumen yang akan diperiksa;

3.

penanganan secara langsung bagi TKI yang sakit terutama yang cacat
fisik (menggunakan kursi roda) berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan
Pelabuhan/KKP;

4.

mengawasi dan menjaga TK! agar terhindar dari oknum yang tidak
bertanggung jawab;

5.

pemeriksaan dokumen perjalanan TKI oleh Imigrasi;

6.

mengarahkan TKI menuju tempat pengambilan barang bawaan;

7.

pemeriksaan barang bawaan TKI oleh Bea Cukai;

8.

khusus di Bandara Soekarno Hatta selain angka 1 sampai 7, juga
mengarahkan TKI menuju ke lounge TKI.

Tindakan yang tidak boleh dilakukan:
1.

meminta imbalan atas bantuan pengisian kartu keimigrasian;

2.

membiarkan TKI kebingungan dalam mengisi kelengkapan dokumen yang
akan diperiksa;

3.

bekerjasama dengan oknum melakukan tindakan yang merugikan TKI;

4.

menunda penanganan TKI sakit;

5.

membiarkan dan/atau bekerjasama dengan oknum untuk mengeluarkan
TKI dari debarkasi.

Mekanisme:
1.

langkah-langkah pada angka 1,2,3,4 dan 6 dilakukan oleh BNP2TKI, dan
bagi TKI sakit, maka penanganannya dilakukan berkoordinasi dengan
Kantor Kesehatan Pelabuhan;
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2.

terhadap TKI yang mengalami sakit parah/menular dapat dirujuk langsung
ke rumah sakit rujukan;

3.

apabila ditengarai terjadi tindakan yang merugikan TKI, maka segera
melaporkan kepada petugas keamanan/security bandara.
BAGAN ALUR PEMANDUAN KEIMIGRASIAN

Keterangan: Ketika TKI berada di Konter Imigrasi diberikan pemanduan tentang
tata cara kepulangan.
B. Pelayanan Informasi
Yaitu pemberian informasi kepada TKI selama berada di debarkasi terkait
proses kepulangan TKI ke daerah asal berupa informasi tentang jenis
pelayanan kepulangan, tata tertib dan hal-hal yang bersifat larangan;
Tindakan yang tidak boleh dilakukan :
1.

membiarkan TKI mencari informasi sendiri;

2.

menunjukkan sikap acuh tak acuh;

3.

lambat merespon.

Mekanisme :
1.

petugas menyiapkan materi informasi (leaflet, booklet, pos penerangan,
dll), termasuk kiat-kiat menghindari penipuan;

2.

menyampaikan informasi kepada TKI.
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BAGAN ALUR PELAYANAN INFORMASI

Keterangan : TKI berada di Konter Pendataan diberikan informasi tentang tata
cara kepulangan.

C. Pelayanan Barang Bawaan TKI
Yaitu pelayanan atau bantuan yang diberikan kepada TKI ketika tiba di
debarkasi terkait dengan barang bawaan TKI.
Langkah-langkah yang harus dilakukan:
1.

membantu menyiapkan troli untuk kebutuhan TKI;

2.

mengingatkan TKI agar menjaga barang bawaan masing-masing;

3.

mengkoordinasikan pengurusan barang bawaan TKI yang melalui cargo;

4.

barang bawaan TKI yang tertinggal di debarkasi dibantu pengurusannya
oleh petugas untuk dikembalikan ke TKI yang bersangkutan.

Khusus di BPKTKI Selapajang penurunan barang dilakukan oleh petugas.
Tindakan yang tidak boleh dilakukan :
1. meminta dan menerima imbalan menaikkan barang bawaan TKI;
2.

memaksa TKI membeli dagangan seperti voucher, penukaran valas, dll.
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Mekanisme:
1.

mengarahkan TKI untuk mengambil barang bawaan di conveyor;

2.

mendata dan menyimpan barang bawaan TKI sakit;

3.

menyerahkan kembali barang bawaan TKI sakit yang telah dinyatakan
sembuh atau diperbolehkan pulang oleh dokter;

4.

melaporkan jumlah TKI dan jumlah barang bawaan yang dilayani kepada
pengelola kepulangan TKI;

5.

pihak pengelola kepulangan TKI melaporkan jumlah TKI dan jumlah
barang bawaan yang dilayani perusahaan jasa porter kepada divisi
advokasi BNP2TKI.

BAGAN ALUR PELAYANAN BARANG BAWAAN TKI

Keterangan: TKI berada di Konter pengambilan
kepengurusan barang bawaannya.

barang

dibantu

dalam

D. Pendataan
Pelayanan yang diberikan kepada TKI untuk mengetahui identitas TKI, alasan
kepulangan serta masalah yang dihadapi TKI selama bekerja di negara
penempatan.
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Langkah-langkah yang harus dilakukan :
1.

melakukan pendataan TKI meliputi:
a.

nama TKI;

b.

nomor dan tanggal paspor;

c.

daerah asal TKI (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);

d.

negara penempatan;

e.

nama dan alamat pengguna/majikan;

f.

namaPPTKIS;

g.

tanggal keberangkatan dan kepulangan;

h.

moda transportasi yang digunakan
angkutan darat);

i.

sebab-sebab kepulangan (habis kontrak, cuti, sakit, bermasalah dsb).

(pesawat udara, kapal laut,

2.

TKI menandatangani formulir pendataan :

3.

Petugas mengarahkan TKI sesuai sebab-sebab kepulangan :
a.
b.
c.

bagi TKI yang habis kontrak dan cuti diarahkan untuk pulang kedaerah
asal.
bagi TKI perpanjangan kontrak, diarahkan untuk pengurusan dokumen
keberangkatan kembali.
bagi TKI
yang
bermasalah
(seperti
sakit, dsb),
segera
ditangani/diselesaikan sesuai permasalahannya.

Tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh petugas:
1.

meninggalkan tempat tugas;

2.

membiarkan, memperlambat dan menunda pendataan TKI;

3.

makan, minum dan merokok saat bekerja/melayani TKI.

Mekanisme:
1.

BNP2TKI menyediakan sistem aplikasi pendataan kepulangan TKI;

2.

pendataan dilakukan dengan sistem komputerisasi;

3.

setelah dilakukan pendataan, TKI membeli tiket kepulangan sesuai
dengan daerah tujuan kecuali bagi TKI yang bermasalah;

4.

khusus BPK TKI Selapajang pengaturan kepulangan TKI dilakukan
dengan pengelompokan berdasarkan daerah tujuan yang sama atau
berdekatan dan rute perjalanan.
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BAGAN ALUR PENDATAAN

Keterangan :
1.

TKI turun dari pesawat, menuju konter Imigrasi, menuju konveyor untuk
pengambilan barang bawaan, menuju Pos Pelayanan Kepulangan TKI untuk
pendataan BNP2TKI/BPK3TKI/UPT3TKI Surabaya, menuju pemeriksaan
barang bawaan TKI oleh Bea dan Cukai dan keluar dari Gedung Terminal
Bandara.

2. Apabila memerlukan bantuan kepulangan ke Daerah Asal (melalui BPK TKI
Selapajang) maka akan dilakukan pendataan, selanjutnya dipilah sesuai
dengan tujuan kepulangan.
3.

Kepulangan melalui Pelabuhan Laut, Pos Pelintas Batas, TKI menuju konter
Imigrasi,
Bea
Cukai,
Pos
pelayanan
Kepulangan
Pendataan
BNP2TKI/BPK3TKI/UPT3TKI Surabaya, TKI untuk keluar meninggalkan
Terminal pelabuh.

E. Penanganan TKI Bermasalah
Yaitu pelayanan yang diberikan kepada TKI yang sakit, stress, mendapat
kecelakaan serta hak-haknya yang belum dipenuhi oleh majikan di luar negeri
dan sebagainya.
Langkah-langkah yang harus dilakukan:
1.

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi TKI;
li

2.

mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian masalah
pihak terkait (PPTKIS, Asuransi, dan sebagainya);

3.

mengatur kepulangan sesuai daerah asal kecuali TKI yang sakit.

dengan

Tindakan yang tidak boleh dilakukan:
1.

meminta imbalan atas bantuan penyelesaian masalah;

2.

membiarkan TKI kebingungan dalam mengisi kelengkapan dokumen;

3.

bekerjasama dengan oknum melakukan tindakan yang merugikan TKI;

4.

menunda penanganan TKI bermasalah.

Mekanisme:
1.

menerima TKI yang bermasalah dari counter pendataan;

2.

melakukan identifikasi permasalahan TKI;

3.

melakukan advokasi dan penyelesaian masalah;

4.

berkoordinasi dengan PPTKIS, Asuransi dan stakeholder terkait untuk
menyelesaikan masalah.

BAGAN ALUR
PENANGANAN TKI BERMASALAH
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Keterangan :
:

!

•

1.

TKI turun dari pesawat, menuju konter Imigrasi, menuju konveyor untuk
pengambilan barang bawaan, menuju Pos Pelayanan Kepulangan TKI untuk
pendataan TKI, menuju pemeriksaan barang bawaan TKI oleh Bea dan
Cukai dan keluar meninggalkan Gedung Terminal Bandara.

2.

TKI menuju pos pelayanan kepulangan TKI untuk dilakukan pendataan di
konter pendataan, selanjutnya diarahkan ke bagian Pengaduan TKI
Bermasalah, dipilah-pilah sesuai dengan permasalahannya, dirujuk ke
Rumah Sakit/dipulangkan ke Daerah Asal dengan pendampingan.

3. j Kepulangan melalui Pelabuhan Laut, Pos Pelintas Batas, TKI menuju konter
Imigrasi, Bea Cukai, Pos pelayanan Kepulangan Pendataan TKI, TKI
Bermasalah akan difasilitasi dalam penyelesaian permasalahannya, dirujuk
ke Rumah Sakit/dipulangkan ke Daerah Asal atau melalui pendampingan,
dikoordinasikan dengan instansi terkait.

F.

!
•
Pelayanan Kesehatan
Yaitu pelayanan yang diberikan kepada TKI yang sakit, kecelakaan, dan stress
dengan maksud untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada TKI selama
proses kepulangan.
Langkah-langkah yang harus dilakukan :
1.
j

berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan
selanjutnya KKP melakukan tindakan medis

2.

jika diperlukan, KKP merujuk ke rumah sakit

3.

menghubungi PPTKIS dari atau asuransi untuk
pembiayaan rumah sakit dan hak-hak TKI lainnya;

4.

khusus di BPK TKI Selapajang, melakukan hal-hal sebagai berikut:

• i

Pelabuhan

a.

mendiagnosa penyakit dan riwayat kesehatan TKI;

b.

mengobati TKI sakit dan merujuk
memerlukan penanganan lebih lanjut);

ke

Rumah

(KKP)

untuk

penyelesaiaan

Sakit

(apabila

•

5.

membuat Berita Acara Serah Terima TKI sakit.

Tindakan yang tidak boleh dilakukan :
1.

meminta imbalan atas bantuan penyelesaian masalah

2.

petugas pelayanan kesehatan tidak berada di tempat/poliklinik;

3.

menunda dan memperlambat pelayanan kesehatan;

4.

melakukan diagnosa secara tidak cermat.
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Mekanisme:
I

. -.

.

.

.

"

.

1.

berkoordinasi dengan KKP untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi
TK sakit.

2.

khusus di BPK TKI Selapajang menyediakan sarana poliklinik dan
perjalatannya serta obat-obatan;

3.

melakukan perawatan di poliklinik;

4.

bagi TKI yang sakit dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh tim KKP
daiji dipulangkan setelah kondisinya memungkinkan;

5.

berkoordinasi dengan PPTKIS
pembiayaan rumah sakit

dan

asuransi

dalam

penyelesaian

dalam hal TKI tidak diasuransikan atau masa pertanggungannya telah
berakhir, maka Pemerintah menanggung biaya rumah sakit.

BAGAN ALUR
PELAYANAN KESEHATAN

PENGAMBILAN
BARANG BAWAAN

PEMERIKSAAN
BARANG BAWAAN

SIAPKAN PASPOR
OI D A T A

UNTUK

M E N U J U PINTU
KELUAR

-. T 2 / B P K - T K 1 I

Keterangan untuk Alur I:
TKI turun dari Pesawat, menuju konter Imigrasi dan menuju konveyor untuk
pengambilan barang bawaan, Bagi TKI Overstayers/Penyakit menular oleh petugas
pos pelayanan kepulangan TKI diarahkan untuk ke KKP sedangkan untuk TKI non
Overstayers diarahkan ke BPK TKI Selapajang.
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2.

TKI sakit diperiksa oleh petugas KKP, dirujuk ke Rumah Sakit rujukan. Apabila TKI
dinyatakan sembuh oleh dokter, maka akan dipulangkan ke Daerah Asal oleh
BNP2TKI depgan pendampingan.

3.

TKI yang diarahkan ke BPK TKI Selapajang, apabila ternyata kemudian diketahui
sakit,! maka | akan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter/petugas medis, kemudian
dilakukan pendataan ke bagian konter pendataan, selanjutnya dirujuk ke Rumah
Sakit POLRI Kramatjati, Jakarta Timur. Apabila oleh dokter Rumah Sakit, TKI telah
dinyatakan sembuh/pulang paksa, maka dipulangkan ke Daerah Asal dengan
pendampingan oleh BNP2TKI atau dijemput pihak keluarga.

•i
Keterangan untuk Alur I I :
1. ' TKI' 'turun jdari pesawat, menuju konter Imigrasi, menuju konveyor untuk
pengambilan barang bawaan, dilakukan pendataan oleh petugas pos pelayanan
kepulangan jTKI.
2.

TKI sakit d|arahkan ke KKP, apabila TKI tersebut diperbolehkan pulang oleh
petugas KKP, maka TKI akan dipulangkan oleh petugas instansi terkait. Namun
apabila TKI jiarus mendapatkan perawatan akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit
yang ditunjuk.

3.

Jika TKI te ah dinyatakan sembuh, selanjutnya dipulangkan oleh petugas pos
kepulangan
TKI
ke
daerah
asal,
tanpa
atau
melalui
pelayanan
pendampingan/dijemput oleh keluarga.

G. Pelayanan TKI Transit
•

-

!

|

'

•

Yaitu pelayanan yang diberikan kepada TKI yang melanjutkan perjalan dengan
menggunakan transportasi Udara,.Laut dan darat.
Langkah-langkah yang dilakukan :
1.

membantu
lanjutan);

TKI

ke

terminal

keberangkatan

(connecting

flight, tiket

2.

membantu TKI untuk pembelian tiket sesuai tujuan daerah asal;

3.

menyediakan tempat istirahat bagi TKI transit sebelum berangkat ke
terminal keberangkatan;
khilsus di BPK TKI Selapajang, menyediakan transportasi gratis dari
gedung pendataan TKI ke terminal keberangkatan oleh pengusaha travel
dengan dilengkapi surat perintah jalan.

Tindakan yang tidak boleh dilakukan:
1.

meminta imbalan pengurusan tiket lanjutan kepada TKI;

2.

mengarahkan pembelian tiket pada salah satu travel tertentu;

3.

meminta biaya pengangkutan ke terminal keberangkatan;
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4.

membiarkan pembelian tiket yang melebihi harga normal.

Mekanisme :
1.

TKI yang memiliki tiket lanjutan (connecting
proses keberangkatannya;

2.

mepyediakan tempat istirahat bagi TKI transit.

flighf), didata dan dibantu

BAGAN ALUR PELAYANAN TKI TRANSIT

TKI T U R U N DARI PESAWAT
M E N U J U KONTER PENDATAAN
I M I G R A S I S I A P K A N PASPOR

Keterangan :
1.

Ketika TKI berada di Bandara, petugas BNP2TKI/BP3TKI/UPTP3TKI
Surabaya dibantu kepengurusan tiket terusannya untuk penerbangan
lanjutan pulang ke daerah asal.
Apabila ada yang harus menunggu untuk penerbangan esok harinya, maka
TKI tersebut akan dibawa ke Balai Pelayanan Kepulangan Selapajang (BPK
TKI Selapajang), selanjutnya diantar ke Terminal kebarangkatan ke Daerah
Asal.
Ketiga berada di pelabuhan BP3TKI/ UPTP3TKI Surabaya/P4TKI/LP3TKI
dibantu kepengurusan kepulangannya ke daerah asal.

H. Pelayanan Kepulangan Jenazah
Yaitu pjelayanan yang diberikan kepada TKI yang meninggal berupa fasilitasi
pemulangan jenazah dari debarkasi/rumah sakit rujukan sampai ke daerah
asal.
16

Langkah -langkah yang dilakukan:
1.

Jenazah dari luar negeri
a.

menerima informasi dari luar negeri (melalui brafax/telpon/sms/email)
mengenai berita kematlan TKI;
menerima informasi dari keluarga, PPTKIS, masyarakat, Kemenlu
(melalui surat/telpon/sms);
berkoordinasi dengan pihak
BP3TKI/ Dlsnaker setempat/
kedatangan jenazah;

terkait
Cargo)

(Kemenlu/PPTKIS/Keluarga/
untuk memastikan jadwal

penggandaan dokumen (foto copy airway bill, paspor, surat
keterangan meninggal dari Rumah sakit Negara penempatan, surat
dari Perwakilan RI/KDEI, surat dari kepolisian Negara penempatan
dan medical report death) sebanyak 5 (lima) rangkap;
mengurus dokumen surat jalan untuk ambulance/transit ke bagian
karantina di Bandara;
mengurus dokumen PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) ke
petugas Bea Cukai;
membayar biaya sewa gudang dengan melampirkan copy air way bill
serta menerima bukti kwitansi pembayaran;
menyerahkan kwitansi/pembayaran kepada petugas gudang/cargo
untuk mendapatkan surat jalan dari Kepala Gudang/Cargo;
Serah terima jenazah dari Perwakilan RI atau Kemenlu kepada
BNP2TKI, berikut hak-hak TKI yang belum dibayar (sisa gaji, santunan
asuransi di luar negeri), uang duka dari pengguna, uang duka dari
agensi, serta barang bawaan TKI jika ada;
memfasilitasi pengantaran jenazah ke daerah asal TKI;
serah terima Jenazah dari BNP2TKI/Disnakertrans ke pihak keluarga.
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BAGAN ALUR INFORMASI PELAYANAN KEPULANGAN JENAZAH
DARI LUAR NEGERI

Keterangan :
1.

i'

i

KBRI/KJRI/KDEI menginformasikan kepada; .Kemenlu RI, Kemanakertrans,
BNP2TKI, PPTKIS dan keluarga TKI.

2.

Kemenakertrans berkoordinasi dengan Kadisnaker.

3.

BNP2TKI berkoordinasi dengan BP3TKI/UPTP3 TKi Surabaya LP3TKI/P4TKI.

4.

BP3TKI/UPTP3TKI Surabaya berkoordinasi dengan LP3TKI.

5.

LP3TKI berkoordinasi P4TKI.

6.
7.

P4TKI berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
PPTKIS membantu mengurus kepulangan jenazah TKI dengan menghubungi
pihak keluarga dan berkoordinasi dengan lintas sector terkait.

8.

Keluarga TKI, membuat surat pernyataan/alhi waris untuk dimakamkan di Luar
Negeri/di Indonesia serta membuat surat.
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2.

Jenazah yang meninggal di dalam negeri
a.

menerima informasi dari masyrakat/keluarga dari Rumah Sakit.

b.

berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan pemulangan
jenazah TKI ke daerah asal (PPTKIS/Keluarga BNP2TKI/BP3TKI/
LP3TKI, UPTP3TKI Surabaya, P4TKI, Disnaker)!

c.

pengurusan dokumen (paspor, surat keterangan meninggal dari
Rumah sakit rujukan.
Mj

d.

pemulasaran jenazah TKI.

e.

mengurus dokumen surat jalan untuk ambulance.
!j

-

.j

f.

fasilitasi Ambulance oleh BNP2TKI/BP3TKI/UPT3TKI Surabaya/LP3TKI/P4TKI, Disnaker/Dinsos.

g-

serah terima jenazah dari BNP2TKI/BP3TKI/UPT3TKI Surabaya/
LP3TKI/P4TKI, berikut hak-hak TKI ke instansi terkait di daerah atau
keluarga.

Tindakan yang tidak boleh dilakukan:

j

1.

meminta imbalan dari keluarga atas bantuan pengantaran jenazah

2.

menunda dan memperlambat pelayanan pengantaran jenazah

Mekanisme :
1.

pengurusan dokumen kematian.

2.

memfasilitasi keperluan
pengantaran).

3.

koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

4.

serah terima jenazah dan barang bawaan kepada keluarga/ahli waris.

kepulangan

jenazah

(ambulance,

cargo,
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BAGAN ALUR INFORMASI PELAYANAN KEPULANGAN JENAZAH
DARI DALAM NEGERI

Keterangan :
1.

Informasi dari masyarakat/Rumah Sakit/Keluarga TKI ke pihak Kemenlu RI,
Kemahakertrans, BNP2TKI, PPTKIS.

2.

BNP2TKI berkoordinasi dengan Kemenlu, BP3TKI/UPTP3 TKI Surabaya
LP3TKI/P4TKI.

3.

BP3TKI/UPTP3TKI Surabaya berkoordinasi dengan LP3TKI
l :
'
'
LP3TKI berkoordinasi P4TKI.

i

4.

:

!

:

l

;

5.

P4TKI berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, i

6.

PPTKIS membantu mengurus kepulangan jenazah TKI dengan menghubungi
pihak keluarga dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.
• i
•
M
Keluarga TKI, menerima jenazah TKI dengan Berita Acara Serah Terima.

7.

BAGAN ALUR PELAYANAN KEPULANGAN JENAZAH TKI DARI LUAR NEGERI
i
K E DAERAH A S A L

I

:

:

I

Keterangan :
1. Alur kepulangan Jenazah TKI di Bandara yang menggunakan connecting flight
akan dibantu kepengurusan cargo dan tiketnya.
2.

Sedangkan!bagi Jenazah TKI yang tidak menggunakan penerbangan lanjutan,
dan pulang ke daerah asal dengan menggunakan Ambulance, akan dibantu
kepulangannya dengan berkoodinasl dengan Lintas Sektor terkait.

3.

Jenazah TKI yang meninggal di Balai pelayanan Kepulangan TKI Selapajang, akan
dibawa ke jRumah Sakit yang terdekat untuk memastikan apakah TKI tersebut
benar sudah meninggal atau tidak, dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan
instansi terkait dan bilamana perlu akan difasilitasi kepulangannya.

4.

Bagi Jenazah TKI yang meninggal di Rumah Sakit akan dikoordinasikan dengan
pihak-pihak yang terkait untuk kepulangannya, bilamana perlu BNP2TKI akan
memfasilitasi kepulangannya ke daerah asal.

5.

Ketika Jenazah TKI berada di Pelabuhan Laut/Pos Pelintas batas, Entry Point akan
dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait untuk kepulangannya, bilamana
perlu BP3TKI/UPTP3TKI/P4TKI/LP3TKI akan memfasilitasi kepulangannya ke
daerah asal.

Pelayanan bagi TKI yang Membawa Anak
Yaitu pelayanan yang diberikan kepada TKI yang membawa anak dengan
memfasilitasi ke tempat penampungan dan pemenuhan kebutuhannya.
Langkah-langkah yang dilakukan:
1.

melakukan pendataan TKI yang membawa anak;

2.

menyediakan
debarkasi;

3.

bagi TKI yang tidak bersedia merawat anaknya, dapat difasilitasi ke
tempat penampungan termasuk pemenuhan kebutuhannya (sandang dan
pangan).

ruangan sebagai tempat penampungan sementara

di

BAGAN ALUR PELAYANAN BAGI TKI YANG MEMBAWA ANAK

Keterangan:

:

1.

2.

i

\

;

• ' M
I
I
Bagi TKI yang membawa anak dari luar negeri dan tiba di Terminal 2 Bandara
Soekamo-Hatta, apabila mau pulang ke daerah asalnya dipersilahkan, tetapi
apabila memerlukan bantuan akan diberikan pelayanan dan difasilitasi
kepulangannya melalui BPK TKI Selapajang ke daerah asal.
Sedangkan di Debarkasi dan Pelabuhan Laut/Pos Pelintas Batas/Entry Point
akan didata dan akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dan
dibantu/difasilitasi kepulangannya.
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IV.

KOORDINASI
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kepulangan TKI yang
pulang dari luar negeri, BNP2TKI/BPK TKI/BP3TKI/UPTP3TKI Surabaya/LP3TKI/
P4TKI selalu melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan antara lain;
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Perwakilan RI (KBRI/KJRI/KDEI), yang bertugas:
a.

memberikan informasi kepulangan TKI.

b.

serah terima TKI di debarkasi.

Kementerian Luar Negeri (Direktorat PWNI dan BHI), yang bertugas :
a.

memberikan informasi kepulangan TKI.

b.

serah terima TKI di debarkasi (jika tidak ada pendamping dari luar negeri).

Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat), yang
bertugas:
a.

memberikan kebijakan teknis keberadaan lokasi pos pelayanan kepulangan
TKI di dalam gedung terminal kedatangan internasional.

b.

ikut terlibat dalam tim Kepulangan TKI.

c.

memberikan masukan terhadap system pelayanan kepulangan TKI.

Kantor Otoritas Bandara, yang bertugas :
a.

menerbitkan pas masuk gedung terminal bandara.

b.

ikut terlibat dalam tim Kepulangan TKI.

c.

memberikan masukan terhadap system pelayanan kepulangan TKI.

Para Kabandara UPT di lingkungan Direktorat Perhubungan Udara, yang
bertugas:
a.

memberikan ijin lokasi di dalam gedung terminal kedatangan bandara untuk
eksistensi pos pelayanan kepulangan TKI.

b.

ikut terlibat dalam tim Kepulangan TKI.

c.

memberikan masukan terhadap system pelayanan kepulangan TKI.

Kementerian BUMN (PT. Angkasa Pura I, PT. Angsasa Pura II, Pellndo), yang
bertugas:
a.

memberikan ijin lokasi di dalam gedung Terminal kedatangan
Bandara/Pelabuhan untuk eksistensi pos pelayanan kepulangan TKI.

b.

ikut terlibat dalam tim Kepulangan TKI.

c.

memberikan masukan terhadap system pelayanan kepulangan TKI.
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7.

8.

Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), yang bertugas:
a.

memberikan ijin lokasi di dalam gedung terminal kedatangan bandara untuk
eksistensi pos pelayanan kepulangan TKI.

b.

ikut terlibat dalam tim Kepulangan TKI.

c.

memberikan masukan terhadap system pelayanan kepulangan TKI.

Kementerian Pertahanan dan Keamanan, bertugas memberikan ijin lokasi di
dalam gedung terminal kedatangan bandara untuk eksistensi pos pelayanan
kepulangan TKI (disesuaikan dengan kewenangan penyelenggara bandara).

I i: !
9.

i

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kantor Imigrasi), bertugas :
a. membantu menjelaskan pengisian formulir keimigrasian kepada TKI yang
baru pulang dari luar negeri.
|

b.

; •

!

memeriksa paspor TKI yang baru pulang dari luar negeri.
;• i

,

.

j

10. Kementerian Keuangan ( Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai),
bertugas memeriksa barang-barang TKI yang baru pulang dari luar negeri.
11. Kementerian Kesehatan (Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan, bertugas :
a. memberikan surat ijin jalan kepada mobil ambulan yang membawa jenazah
' \TKI! ::!
' !
b.

menangani perawatan kesehatan TKI yang mempunyai penyakit menular
dan merujuk ke RS Rujukan.

12. Perusaiiaan Jasa Kargo, bertugas :
a.

menyerahkan Dokumen jenazah kepada petugas pelayanan kepulangan
TKll ;

b.

memberikan surat ijin membawa jenazah.

13. Maskapai Penerbangan, bertugas :
a.

memberitahukan TKI yang mempunyai penyakit menular kepada Kantor
Kesehatan Pelabuhan.
|

b.

memberikan informasi kedatangan TKI jika diperlukan.

14. Maskapai Pelayaran, bertugas :

j

a.

memberitahukan TKI yang mempunyai penyakit menular kepada Kantor
Kesehatan Pelabuhan.
I

b.

memberikan informasi kedatangan TKI jika diperlukan,

15. Perusahaan Angkutan Darat, bertugas memfasilitasi kepulangan TKI ke daerah
asal.
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16. Kepolisian, bertugas:
a.

memberikan pelayanan
sampai daerah asal.

pengamanan

b.

ikut terlibat dalam tim Kepulangan T K I .

kepulangan TKI dari

debarkasi

17. Kementerian Sosial (Dinas Sosial), bertugas memberikan fasilitas rehabilitasi
kesehatan TKI yang mengalami penyakit psikis.
18. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bertugas menerbitkan kebijakan
regulasi tentang penempatan dan perlindungan TKI.
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pemda), blertugas
pelaksanaan kepulangan TKI ke daerah asal.

memfasilitasi

20. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bertugas melakukan
terhadap kegiatan kepulangan TKI.

pemantauan

PELAKSANA PELAYANAN KEPULANGAN TKI
A. Dalam melaksanakan kepulangan TKI perlu dibentuk suatu wadah yang
memfasilitasi kepulangan TKI dari debarkasi ke daerah asal yaitu:
1.

di Bandara Soekarno-Hatta, berbentuk Balai Ffelayanan Kepulangan
Tenaga Kerja Indonesia (BPK TKI Selapajang); dan

2.

di Daerah,
Indonesia.

berbentuk

B. Organisasi pelayanan
1.

Pos

Pelayanan

Kepulangan
!

Tenaga

Kerja

kepulangan TKI, terdiri d a r i :

BPK-TKI Selapajang:
a.

dipimpin oleh Kepala BPK TKI.

'b.

secara teknis bertanggung jawab kepada Deputi Perlindungan dan
secara adminintrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

c.

mempunyai fungsi pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia di
Bandara Soekarno Hatta dan bertanggung awab kepada Kepala
BNP2TKI
Kepala BPK-TKI Selapajang
mempunyai tugas memimpin,
mengarahkan kegiatan pelayanan kepulangan TKI, yang dalam
pelaksanaannya dibantu oleh:
•
•
•
•

Kepala Seksi Kerjasama dan Kepulangan, sebagai koordinator.
Kepala Seksi Informasi dan Pendataan.
Kepala Seksi Advokasi dan Konseling.
Petugas-petugas.
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Pos Pelayanan Kepulangan T K I :
a.

dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan.

b.

bertanggungjawab kepada
Perlindungan dan Evaluasi.

Kepala

BP3TKI

atau
\

Kepala

Seksi

Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan atau Kepala Seksi
Perlindungan dan Evaluasi bertugas
memimpin dan mengarahkan
kegiatan pelayanan kepulangan TKI di debarkasi wilayah kerja masingmasing.
|
4.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi; Perlindungan dan
Pemberdayaan atau Kepala Seksi Perlindungan dan Evaluasi dibantu oleh
Koordinator dan Petugas-petugas.

Biaya operasional pelayanan kepulangan TKI dibebankan kepada APBN/APBD.

VI.

PENYEDIAAN J A S A TRANSPORTASI KEPULANGAN KETEMPAT TINGGAL
TKI
Pelaksanaan pelayanan jasa transportasi ketempat tinggal TKI \:
A. | Langkah-langkah yang dilakukan :

j

! 1.

Memberikan pelayanan kepulangan TKI sampai ke tempat tinggal dengan
rasa nyaman dan aman;

¡2.

Menyusun dan menata barang bawaan ke dalam angkutan TKI;

3.

Menjamin keamanan dan keselamatan penumpang sampai ke tempat
tujuan;
,
j

i 4.
i

Mewajibkan kendaraan angkutan kepulangan TKI untuk beristirahat di
rumah singgah yang telah ditentukan untuk rehat, sholat dan pengecekan
ulang penumpang;

j 5.
!

Menempatkan petugas kontrol di setiap rymah singgah kendaraan TKI
dengan melibatkan peran BP3TKI setempat;
i

6.

BP3TKI sewaktu-waktu dapat mengontrol kondisi rumah singgah dan TKI
yang singgah;

i 7.

Penanggungjawab rumah makan memberikan persetujuan (acc) kepada
angkutan TKI pada saat akan berangkat.
j

!

B. Tindakan yang tidak boleh dilakukan :
1.

Menelantarkan dan atau meminta uang kepada TKI di perjalanan sebelum
atau! pada saat sampai ke tempat tujuan;

2.

Menelantarkan barang bawaan TKI hingga tidak sampai ke tempat tujuan;
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C.

VII.

3.

Berhenti pada tempat yang tidak ditetapkan dalam perjalanan kurang dari
4 (empat) jam;

4.

Memindahkan TKI pada kendaraan lain sebelum sampai di tempat tujuan;

5.

Menetapkan harga makanan, minuman, atau memaksa TKI membeli
barang/menukar valas ditempat singgah dengan harga yang tinggi atau
tidak wajar/memberatkan TKI;

6.

Mengganti pengemudi di perjalanan yang tidak sesuai dengan pengemudi
yang terdaftar saat keberangkatan;
. ! •

7.

Lalai melakukan monitoring/komunikasi dengan
perjalanan dan/atau setelah tiba di tempat tujuan;

8.

Menaikkan penumpang selain TKI untuk tujuan apapun;

9.

Lalai
melaporkan/berkoordinasi
dengan
BPK-TKI
atas
kejadian
pelanggaran terhadap TKI selama di perjalanan sampai tempat tinggal
TKI;

10.

Lalai melaporkan kedatangan dan menyerahkan Berita Acara Serah
Terima TKI setibanya di Jakarta.

TKI

selama

dalam

Mekanisme:
1.

BPK-TKI melarang pengemudi singgah ditempat yang tidak ditentukan
untuk menghindari adanya penukaran valas, pemerasan, daur ulang dan
perbuatan lain yang merugikan TKI dan mencatat, melaporkan dan
memberikan sanksi terhadap operator angkutan yang melanggar
ketentuan;

2.

Operator Angkutan menjamin keamanan, kenyamanan dan bertanggung
jawab terhadap TKI selama perjalanan sampai tempat tinggal. Apabila
terjadi gangguan keamanan terhadap TKI selama di perjalanan atau
sebelum
sampai
tempat
tujuan,
awak
kendaraan
segera
melaporkan/berkoordinasi dengan BPK-TKI BNP2TKI, Petugas Kontrol
BP3TKI dan/atau pihak kepolisian setempat.

PELAPORAN
Pelaksanaan Pelayanan Kepulangan TKI dimonitor dan dipantau Direktorat
Pemberdayaan, Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI. Untuk keseragaman dalam
penyusunan | laporan kegiatan diminta kepada seluruh; BP3TKI/UPT-P3TKI
Surabaya/LP3TKI menyampaikan laporannya setiap awal bulan kepada Kepala
BNP2TKI c.qt Deputi Bidang Perlindungan, dengan bentuk dan susunan sebagai
berikut:
Kata Pengantar.
Daftar isi

;
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BAB

Pendahuluan
a.
b.
c.
d.

BAB

Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Sasaran Kegiatan
Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pelayanan Pemulangan TKI
a. Organisasi Pelaksanaan
b. Sistem
-

Rekapitulasi
Rekapitulasi
Rekapitulasi
Rekapitulasi
Rekapitulasi
Rekapitulasi

Pendataan TKI
Pendataan TKI Bermasalah
Pengantaran TKI ke Rumah Sakit
Kedatangan Jenazah TKI |
Permohonan TKI ke Rumah Sakit
TKI yang selesai menjalani perawatan

c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

i

d. Pembiayaan
Kendala dan Masalah

BAB

a. Kendala
b. Masalah
BAB

IV.

Penutup
a. Kesimpulan
b. Saran

BAB

V.

Daftar Lampiran
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Form Pendataan TKI
Form Pendataan TKI Bermasalah
Form Pengantaran TKI ke Rumah Sakit
Form Serah Terima Jenazah TKI
Form Serah Terima Barang TKI
Form Permohonan Perawatan ke Rumah Sakit
Form Membawa Pulang TKI dari Rumah Sakit ke Daerah Asal
Form Serah Terima TKI yang telah selesai dirawat kepada
Keluarga
Form Surat Pernyataan Keluarga
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VIII.

PENUTUP
Demikian "Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia" ini
dibuat sebagai dasar atau panduan/pedoman bagi masing-masing petugas
pelaksana dan untuk diketahui oleh para pemangku kepentingan atau instansi
terkait, sehingga terdapat keseragaman atau kesamaan tindak dalam pelaksanaan
pemulangan. I

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 S e p t e m b e r

2013

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

MOH JUMHUR HIDAYAT
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