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TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARA PENGAWASAN 
PENEMPATAN TKI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI 

 
Ni Nengah Anita Sirneti 

D1A014245 

Fakultas Hukum Universitas Mataram 

ABSTRAK 
Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam Pasal 92 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung 
jawab pada bidang ketenagakerjaan namun, dalam aturan tersebut tidak 
dijelaskan kapan pengawasan tersebut harus dilaksanakan sehingga menunjukan 
adanya kekaburan norma hukum yang kurang jelas. Lalu dalam hal tanggung 
jawab Negara, tidak terdapat pembagian tugas secara spesifik antara pemerintah 
Pusat dan Daerah mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
berpatokan pada asas Lex Posterior Derogate Legion Periori yang mana hasil 
dari penelitian yaitu pengawasan penempatan pekerja migran Indonesia 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta dapat mengikutsertalan 
masyarakat yang dilaksanakan selama masa pra penempatan hingga purna 
penempatan. Mengenai tanggung jawab pemerintah, adanya perluasan tanggung 
jawab hingga pemerintah desa dalam hal penempatan dan perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia sebagaimana dijelasakan dalam Undang-Undang terbaru yaitu 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia.  
Kata Kunci : Pengawasan dan Pekerja Migran Indonesia. 

 
ABSTRACT 

Supervision of the Placement of Indonesian Migrant Workers in Article 92 of 
Law Number 39 Year 2004 is carried out by the agency responsible for the 
manpower field but, in the regulation, it is not explained when such supervision 
should be implemented thus it indicates the lack of obscure legal norms. Then in 
the case of State responsibility, there is no specific division of duties between 
the Central Government and the Regions regarding the placement and protection 
of Overseas Workers. This study uses normative legal research method based on 
Lex Posterior Derogate Legion Periori Principles which the results of the 
research is the supervision of the placement of Indonesian migrant workers 
implemented by the central and regional government and can participate in the 
community carried out during the pre-placement period until post-placement. 
Regarding the responsibility of the government, the extension of responsibility 
to the village government in terms of placement and protection of Indonesian 
Migrant Workers as elaborated in the latest Law is Law No. 18 of 2017 on the 
Protection of Indonesian Migrant Workers. 
Keywords: Supervision and Migrant Workers Indonesia. 
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I. PENDAHULUAN 

Banyaknya penempatan TKI di luar negeri yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Indonesia menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melaksakan 

pengawasan terhadap penempatan TKI karena hal tersebut merupakan tanggung 

jawab negara dalam rangka melindungi warga negaranya dimana pun berada 

baik perlindungan hukum maupun perlindungan moral. Pengawasan dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 merupakan wewenang pemerintah yang 

tertuang dalam ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93.1 

 
Dalam ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 tidak dijelaskan apakah 

pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan yang dimaksud 

diartikan mulai dari masa pra penempatan, selama penemoatan dan purna 

penempatan, atau diartikan secara khusus pada penempatan dalam arti ketika 

TKI sudah berada di negara tujuan penempatan. Hal tersebut menunjukan 

adanya kekaburan norma hukum dalam suatu peraturan yang tidak memberikan 

kejelasan. Mengenai Tugas, tanggung jawab dan kewajiban negara dalam hal 

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tertuang dalam ketentuan Pasal 

5 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Namun jika 

dicermati dalam ketentuan aturan tersebut tidak dijelaskan pembagian secara 

spesifik mengenai tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang dilimpahkan 

kepada masing-masing tingkap pemerintahan mulai dari pemerintah Pusat, 

pemerintahan daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. 

                                                        
 1 Lihat Pasal 92-93 UU No.39 Thn 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di 
Luar Negeri. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam 

upaya penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan TKI 

yang bekerja di luar negeri? 2). Apakah ruang lingkup kewenangan lembaga 

pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penempatan TKI di luar negeri? 

Adapun tujuan penelitian: 1). Untuk mengetahui tanggung jawab 

pemerintah dalam hal penyelenggaraan pengawasan penemoatan TKI yang 

bekerja di luar negeri. 2). Untuk mengetahui ruang lingkup kewenangan 

lembaga pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penempatan TKI di luar 

negeri.Manfaat penelitian ini: a. manfaat akademisi, untuk memenuhi 

persyaratan guna menyelesaikan progran S1 di Fakultas Hukum Universitas 

Mataram. b. manfaat praktisi, untuk memeberikan wawasan bagi penyususn dan 

praktisi hukum dan umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai tanggung jawab 

pemerintah dalam dalam upaya penyelenggaran pengawasn penempatan TKI di 

luar negeri. 

Penelitian ini menggunakan penelitiam hukum normatif. Adapun metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-

Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). 

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah: 1. Bahan Hukum Primer, 2. 

Bahan Hukum Sekunder, 3. Bahan Hukum Tersier. Teknik dan alat 

pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi 

kepustakaan dan menggunakan online system. Analisis bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Normatif-Preskriptif. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengawasan 

Penempatan TKI di Luar Negeri. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri pada Bab II tentang tugas, 

tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah Pasal 5 menyebutkan bahwa 

pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi 

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat 

melimpahkan wewenangnya dan/atau tugas pembantuan kepada pemerintah 

daerah sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan. Dalam aturan tersebut 

tidak dijelaskan secara spesifik tentang pembagian tugas dan tanggung jawab 

yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sehingga kurang efektif untuk 

menjamin perlindungan calon TKI mauu TKI. Hal ini menunjukan adanya 

kekaburan norma hukum yang kurang jelas memberikan kepastian tentang 

pembagian tugas dan tanggung jawab pemeritah daerah baik pemerintah tingkat 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Tanggung jawab pengawasan seharusnya tidak terbatas pada  tingkat 

Pemeritahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota saja, melainkain harus adanya 

campur tangan dari Pemerintahan Desa sebab tingkat pendidikan TKI yang 

rendah serta kebanyakan berasal dari desa dapat dijadikan dasar bagi pemerintah 

untuk mengambil kebijakan yang lebih pro TKI dengan cara membuka pusat 



vii 

informasi kerja sekaligus bursa kerja di tingkat desa/kelurahan agar lebih mudah 

diakses oleh masyarakat yang berminat untuk bekerja di luar negeri sehingga 

dapat mencegah peran calo/tekong.2 

Kaitanya dengan peran pemerintah dalam perlindungan TKI diluar negeri 

yang menjadi urusan yang sangat signifikan, dalam ketentuan Pasal 1 angka  (5) 

PP No. 38 Tahun 2007 tentang  pembagian urusan antara pusat dan daerah 

disebutkan bahwa: 

“Urusan pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintah yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan 
pemerintahaan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut 
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 
memberdayagunakan, dan mensejahterakan masyarakat.” 
 

 Dalam hal ini pengawasan merupakan fungsi dari pemerintah yang 

menjadi kewajibannya dalam rangka melindungi masyarakat guna tercapainya 

kesejahteraan masyarakat yang sudah direncanakan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, pembagian 

urusan pemerintahan bidang ketengakerjaan pada sub bidang pembinaan dan 

penempatan tenaga kerja di luar negeri disebutkan pembagian antara urusan 

pemerintah pusat, provisi, kabupatan/kota. Untuk langkah penempatan tenaga 

kerja di luar negeri, pemerintah telah menenetapkan 3 fase tanggung jawab yaitu 

fase pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.  

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan 

perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan pada saat pra penempatan, masa 

penempatan sampai dengan purna penempatan. Namun dalam Undang-Undang 

                                                        
 2Lalu Husni,Hukum Penempatan Dan Perlindungan TKI, PROGRAM PASCA 
SARJANA Universitas Brawijaya Malang, Cetakan Kedua, Malang,2015, hlm.202. 
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39 tahun 2004 tidak dicantumkan dengan jelas pengawasan dilaksankaan pada 

saat pra penempatan, masa penempatan atau purna penempatan akan tetapi 

dalam PP Nomor  4 tahun 2015 sebagai bentuk aturan pelaksana dari Pasal 92 

Undang-Undang 39 tahun 2004 dijelaskan bahwa pengawasan terhadap 

pelaksaaan penempatan dan perlindungan TKI dilaksanakan mulai dari pra 

penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan. Pasal 92 tentang 

pengawasan tersebut kurang jelas dan tidak memberikan kepastian kapan 

pengawasan harus dilaksanakan. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang 

Perlindungan dan penempatan TKI di Luar Negeri, Pemerintah berkewajiban 

sebagai berikut : 

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI baik yang berangkat 

melalui perusahaan pelaksana penempatan TKI, maupun yang 

berangkat secara mandiri. 

2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI 

Untuk mengawasi jalannya pelaksanaan penempatan calon TKI 

pemerintah membentuk suatu badan pengawasan yang bertugas 

mengawasi jalannya pelaksananaan penempaatan yang diawali dari pra 

penempatan hingga purna penempatan. 

3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon 

TKI ke luar negeri. 
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4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan 

perlindungan TKI secara optimal di Negara tujuan. 

Perlindungan TKI di luar negeri tidak cukup dengan perangkat 

hukum nasional karena yurisdiksinya terbatas pada teritorial Negara, 

karena itu peran dan tanggung jawab pemerintah menjadi sangat 

penting melalui fungsi diplomatik untuk membuat bilateral agreement 

atau multirateral agreement dengan Negara penerima TKI dalam 

rangka memberikan perlindungan hukum bagi TKI, hal ini sejalan 

dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

yang menyatakan bahwa  

“penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke 
Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian 
tertulis dengan Pemerintah RI atau ke Negara tujuan yang 
mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi 
tenaga kerja asing.”  

 
Spirit pasal ini sesungguhnya memberikan kewajiban kepada 

pemerintah untuk aktif membuat perjanjian bilateral dengan Negara 

penerima TKI.3  

5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa pemberangkatan, 

masa penempatan dan purna penempatan 

a. Pengawasan Terhadap TKI di Luar Negeri Selama Pra Penempatan 

dan Purna Penempatan 

Pengawasan pra penempatan merupakan bentuk pengawasan yang 

sifatnya mempersiapkan antisipasi permasalahan yang akan timbul 

                                                        
 3 Lalu Husni, Op. Cit, hlm.231 
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setelah penempatan. Sifatnya mengarahkan keadaan yang akan terjadi di 

masa mendatang sebagai peringatan untuk tidak dilanggar. Dalam hal 

pengawasan pra penempatan dan purna penempatan dalam Pasal 4 PP 

Nomor 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan 

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri meliputi: SIPPTRKI, 

kantor cabang PPTKIS, SIP, perekrutan dan seleksi, pendidikan dan 

pelatihan calon TKI, uji kompetensi calon TKI, pemeriksaan kesehatan 

dan psikologi, standar tempat penampungan, asuransi TKI, perjanjian 

penempatan TKI, pembiayaaan penempatan TKI di luar negeri, 

Pembekalan Akhir Penempatan, perjanjian kerja, perjanjian kerja sama 

penempatan, mitra usaha, Kartu Tanda Kerja Luar Negeri, dokumen 

terkait penempatan norma ketenagakerjaan di PPTKIS, dan pemulangan 

TKI ke daerah asal. 

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan 

perlindungan TKI di luar negeri pada pra penempatan dan purna 

penempatan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawasan 

ketenagakerjaan yang mana dalam pelaksanaannya melalui beberapa 

tahapan yaitu tahapan preventif edukatif, tahapan represif non yustisia, 

dan tahapan represif yustisia. 

b. Pengawasan Terhadap TKI di Luar Negeri Selama Penempatan 

Pengawasan selama penempatan di Negara tujuan dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah peraturan yang telah 

dibuat dilaksanakan dengan semestinya, kaitannya dengan penempatan 
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TKI di luar negeri ini bertujuan agar selama TKI bekerja di luar negeri 

terlindungi dan tidak terlepas dari haknya sebagi warga Negara yang 

wajib di lindungi oleh  Negara atau pemerintah.Berdasar Pasal 5 PP 

Nomor 4 tahun 2015 disebutkan pengawasan selama masa penempatan 

dilakukan terhadap: Surat permintaan TKI dari pengguna,Dokumen 

kedatangan TKI, Pemenuhan persyaratan sebagai pengguna, Realisasi 

pelaksanaan perjanjian kerja oleh pengguna, Pelaksanaan perpanjangan 

perjajian kerja, Perubahan perjanjian kerja, Pemenuhan persyaratan 

sebagai mitra usaha, Permasalahan yang dihadapi TKI,Pelaksanaan tugas 

dan fungsi PPTKIS di luar negeri dan/atau Laporan pemulangan TKI. 

Dalam peyelasaian skripsi ini disahkan peraturan baru pengganti 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yaitu Undang-Undnag Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang 

mana dalam bab V Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2018 mengenai tugas dan tanggung jawab 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa dalam hal 

penempatan TKI di luar negeri merupakan tanggung jawab dan 

wewenang dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan 

pemerintah desa. Lalu kaitannya dengan pengawasan, dalam Pasal 76 

Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia disebutkan tanggung jawab Pemerintah dalam hal 

pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri tidak 

hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
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Kabupaten/kota saja, dalam peraturan tersebut disebutkan pula dalam 

melaksanakan pengawasan pemerintah dapat mengikut sertakan 

masyarakat di dalamnya. Jadi, dalam proses pengawasan penempatan 

TKI di luar negeri tidak hanya dapat dilaksanakan oleh pengawas internal 

saja tetapi dapat melibatkan pengawas eksernal seperti masyarakat. 

B. Ruang Lingkup Kewenangan Lembaga Pengawas Ketenagakerjaan 

Dalam Rangka Penempatan TKI di Luar Negeri 

Berdasar pada Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 18 

tahun 2017 tentang Perlindungang Pekerja Migran Indonesia dalam Bab VI 

Pasal 44 tentang kelembagaan disebutkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintah 

di bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh 

kementerian dan Badan. Badan merupakan lembaga pemerintah nonkementerian 

yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Lembaga yang mempunyai wewenang 

dalam pengawasan penempatan TKI di luar negeri yaitu Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).  

Badan Nasioanal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BNP2TKI) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung 

jawab kepada presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara yang mana tujuan 

dari pembentukan  BNP2TKI  yaitu untuk menjamin dan mempercepat 

terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dengan 

pelayanan dan tanggung jawab terpadu yang dimana fungsi dari BNP2TKI yaitu 

melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan  TKI di luar 
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negeri  secara terkoordinasi dan terintegrasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 

94, Pasal 95, Pasal 96  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan TKI di laur negeri. 

Pasal 97 Undang-undnag Nomor 39 tahun 2004 menyebutkan bahwa 

ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata 

cara kerja BNP2TKI diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan pelaksana 

yang dimaksud yaitu peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006.  Dalam pasal 2 

Perpres Nomor 81 tahun 2006 menyebutkan bahwa BNP2TKI beranggotakan 

wakil-wakil instansi pemerintah terkait mempunyai fungsi pelaksanaan 

kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara 

terkoordinir dan terintegrasi meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, 

hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan kepolisian, dan 

bidang lain yang dianggap perlu.   

Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 jo.Pasal 3 ayat 
(1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa 
tugas BNP2TKI adalah:  

“Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara 
pemerintah dengan pemerintah Negara pengguna TKI atau pengguna berbadan 
hukum di Negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1)”.4 

 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

fungsi dari BNP2TKI menyelanggarakan tugas: 

a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian tertulis antara 
pemerintah dengan pemerintah Negara pengguna Tenaga kerja 
Indonesia atau pengguna berbadan hukum di Negara tujaun; 

b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan 
pengawasan mengenai DokumenPemebekalan, Akhir Pemberangkatan 
(PAP), Penyelesaian masalah, Sumber-sumber pembiayaan, 

                                                        
 4 Lalu Husni, Op. Cit, hlm. 257 



xiv 

Pemberangkan sampai pemulangan, Peningkatan kualitas calon 
Tenaga Kerja Indonesia, Informasi, Kualitas pelaksana penempatan 
TKI dan, Peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 

 
Pasal ini jelas memberikan rumusan tugas dari BNP2TKI untuk 

melaksanakan tugas pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan 

secara umum baik penempatan TKI yang dilaksanakan oleh PPTKIS maupun 

penempatan TKI yang dilaksankan oleh BNP2TKI itu sendiri. 

Selain BNP2TKI, pemerintah juga melimpahkan wewenangnya 

kepada atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan sebagai 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk melaksanakan fungsi 

pegawasan penempatan TKI di luar negeri. Adapun pengaturan tentang atase 

ketenagakerjaan dan staf teknis ini tertuang dalam peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.12/MEN/2011. 

Atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan mempunyai tugas 

membantu kepala perwakilan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Atase ketenagakerjaan mempunyai tugas 

pelayanan tenaga kerja diantaranya perlindungan TKI, pendataan TKI di Negara 

penempatan, pemantauan keberadaan TKI penilaian terhadap mitra usaha atau 

agen dalam pengurusan dokumen TKI, upaya advokasi TKI, legalitas perjanjian 

atau kontrak kerja sama pembinaan TKI yang telah ditempatkan. 

Fungsi dan tugas atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan 

lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan  Bab III Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan 

Menteri Tenaga kerja dan Transmigarasi Republik Indonesia Nomor 

PER.12/MEN/X/2011. 
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III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tanggung jawab pemerintah dalam hal pengawasan penempatan TKI di luar 

negeri mempunyai perluasan tanggung jawab mengingat adanya peraturan 

undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. 

Tanggung jawab pemerintah terkait penempatan dan pengawasan merupakan 

tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga masuk 

dalam tanggung jawab pemerintah desa yang sebelumnya tanggung jawab 

pemrintah hanya terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota serta dalam pengawasan penempatan TKI dapat 

juga mengikutsertakan masyarakat. Adapun ruang lingkup kewenangan 

lembaga pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penempatan TKI di luar 

negeri yaitu melaksanakan perlindungan, pengayoman dan pengawasan baik 

pengawasan secara teknis maupun administratif yang diawali dari masa pra 

penempatan hingga purna penempatan.  

B. Saran 

1. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan 

penempatan TKI yang bekerja di luar negeri, sebaiknya pihak-pihak yang 

terkait seperti Negara (pemerintah) baik Pemerintah Pusat dan pemerintah 

Daerah dan pihak swasta selaku perusahaan penempatan TKI di luar negeri 

harus saling membantu dalam pengawasan mengingat penempatan TKI di 

luar negeri merupakan hal yang sangat vital hal ini bukan hanya menyakut 

perlindungan hukum tetapi juga perlindungan moral. 
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