
menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh TKI?. Dan Bagaimana Interaksi 
Antara Unit Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(UPTP3TKI) Dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun? 

Hasil penelitian ini adalah bahwa peran UPTP3TKI menjalankan perannya 
sesuai fungsi, wewenang dan tugasnya tentang mengatasi masalah atau kasus-kasus 
yang terjadi pada TKI, dalam hal pengawasan UPTP3TKI kurang atau bahkan lemah 
dalam hal pengawasan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan fungsinya. 
UPTP3TKI dan Disnaker Madiun kurang memaksimalkan pengawasan terhadap TKI. 
Interaksi yang diharapkan dapat mengurangi masalah dan kasus-kasus yang ada, 
diaharapkan dengan adanya interaksi maka terjadi kerjasama dalam hal pengawasan. 

Supaya interaksi dan pengawasan berjalan sesuai dengan yang diharapkan 
maka memerlukan perbaikan kebijakan. Dengan dibentuk kebijakan agar memperjelas 
UUD pengawasan buruh dan memperjelas sanksi untuk yang melanggar. Dan 
dibentuk UUD untuk mengadakan interaksi antara lembaga pusat dan daerah. 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan atas dasar kenyataan bahwa semakin meningkatnya 
jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri akibat semakin 
sempitnya lapangan kerja di dalam negeri, serta banyaknya kasus-kasus yang terjadi 
pada TKI tanpa ada penyelesaian yang kunjung datang, dan produk kebijakan yang 
dihasilkan pemerintah sampai sekarang masih belum menyelesaikan masalah yang 
terjadi pada TKI.  

UPTP3TKI Surabaya merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam 
penempatan tenaga kerja yang merupakan salah satu departemen tenaga kerja propinsi 
Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah 

 

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana 
peran Unit Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(UPTP3TKI) dalam hal pengawasan menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh 
TKI?. 2. Untuk mendiskripsikan bagaimana Bagaimana Interaksi Antara Unit 
Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) 
Dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun? Penelitian dilakukan di dua tempat, 
di Surabaya dan Kabupaten Madiun. Menggunakan teori interaksi dan pengawasan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa peran UPTP3TKI sesuai dengan peraturan dan 
undang-undang serta wewenang yang ada. Tetapi dalam hal pengawasan sangat 
rendah dan tidak ada interaksi dengan Disnaker Daerah khususnya Madiun. 

 Kata kunci : Interaksi, Pengawasan,   dan TKI. 
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