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BAB II 

PROFIL DAN REGULASI TERHADAP TINDAK PIDANA 

PEMBUNUHAN DI NEGARA KERAJAAN ARAB SAUDI 

 

Pada Bab II penulis menguraikan profil negara Kerajaan Arab 

Saudi. Mulai dari profil wilayahnya, penduduknya, dan kebudayaan 

dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dipahami perbedaan cara 

hidup dengan di Indonesia. Selain itu penulis juga menguraikan 

tentang peraturan yang berlaku, terlebih tentang peraturan dan 

hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, agar 

pembaca dapat memahami bagaimana hukum dan sanksi yang 

diterapkan pada pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya menyangkut 

permasalahan yang menimpa TKI di Arab Saudi yang divonis 

hukum pancung. 

 

 Profil  dan Kondisi Sosial Budaya di Arab Saudi A.

 

 
Gambar 2.1: Peta Kerajaan Arab Saudi 

 

Sumber: Arsip Central Intelligence Agency22
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Arab Saudi merupakan negara kerajaan di Asia Barat yang 

mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arab. 

Negara yang merdeka pada tanggal 23 September 1932 

merupakan negara produsen dan pengekspor minyak terbesar di 

dunia. Secara geografis Arab Saudi merupakan negara terbesar 

ke lima di Asia dan kedua terbesar di Dunia Arab, karena luas 

wilayahnya mencapai 2.150.000 km2. 

Jumlah penduduk di Arab Saudi pada tahun 2018 

mencapai 33,497,385 jiwa.
23

 90% di antaranya berasal dari Etnis 

Arab dan 10% sisanya berasal dari Etnis Afro-Asia. Awalnya 

penduduk Arab Saudi tidak menetap atau nomaden. Namun 

semenjak potensi minyak ditemukan pada tahun 1930an, banyak 

masyarakat yang kemudian mentep.
24

 Dari sekian banyak 

penduduk sebagian besarnya adalah pendatang dan hampir 2 juta 

penduduknya adalah imigran ilegal. 

Arab Saudi menjadi negara tujuan umat Muslim seluruh 

dunia untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah setiap 

tahunnya. Dari sinilah kemudian sebagian jamaah tidak kembali 

ke negaranya dan bekerja, salah satunya adalah WNI yang 

dijuluki TKI. TKI tersebut merupakan TKI ilegal karena mereka 

bekerja dengan durasi yang cukup lama menggunakan visa Haji 

atau Umrah. Padahal visa tersebut hanya berlaku selama musim 

haji atau kurang lebih 30 hari.
25

 

Penduduk di negara ini tidak hanya berasal dari Arab 

Saudi dan imigran ilegal saja. Ada juga pendatang dari negara-

negara tetangga seperti Mesir yang sudah mulai menetap di Arab 

Saudi sejak sekitar tahun 1950an. Ada juga ekspatriat dari Asia 

seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Filiphina, serta 

pengungsi dari Suriah dan Yaman.
26
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Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Arab Saudi 
berkomunikasi menggunakan Bahasa Arab. Terdapat dua Bahasa 
Arab yang digunakan, yaitu Bahasa Arab Fushah (bahasa baku) 
dan Bahasa Arab Amiyyah (bahasa pasaran). Biasanya, Bahasa 
Arab Fushah digunakan pada saat melakukan komunikasi 
menggunakan bahasa resmi, misalnya di sekolah, kantor, dan 
ruang publik formal lainnya. Sementara dalam kehidupan sehari-
hari masyarakat Arab Saudi lebih sering menggunakan Bahasa 
Arab Amiyyah. 

Arab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. 
Sedangkan dalam sistem pemerintahan, negara ini menggunakan 
sistem negara Islam. Dasar hukum di Arab Saudi berdasarkan Al 
Qur'an dan Hadits. Arab Saudi dipimpin oleh seorang raja. 
Sistem pemerintahan yang dijalankan menggunakan sistem 
presidensil. Sistem pemerintahannya disebut sebagai monarki 
absolut karena raja tidak hanya beritindak sebagai kepala negara, 
namun juga merupakan perdana menteri, panglima tertinggi 
angkatan perang, penjaga dua tempat suci (Mekah dan Madinah), 
mengangkat dan memberhentikan dewan menteri, dan 
menafsirkan hukum.  

Pemegang kekuasaan tertinggi di bawah raja adalah putra 
mahkota. Biasanya putra mahkota ditentukan oleh raja, dan harus 
diambil dari keturunan raja pertama dan pendiri Kerajaan Arab 
Saudi, Raja Abdul Aziz. Dalam hal pemerintahan, putra mahkota 
juga bisa memerintah atas nama raja, bahkan sebelum 
mahkotanya diestafetkan.

 27
 

Menurut hukum dasar Arab Saudi, ada 4 otoritas di dalam 
negara, yaitu dewan menteri, dewan konsultatif, dewan 
pengadilan, dan dewan ulama. Dewan menteri atau kabinet 
bertugas menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 
internal dan eksternal, kebijakan keuangan, ekonomi, 
pendidikan, dan pertahanan, serta segala urusan negara lainnya. 
Namun anggota kabinet masih keturunan Raja Abdul Aziz.

28
 

Sementara itu dewan konsultatif beranggotakan kurang 

lebih 120 orang. Dewan konsultatif diangkat dan diberhentikan 
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oleh raja, serta bertugas memberi nasehat kepada raja. Kemudian 

lembaga pengadilan yang bertindak sebagai lembaga yudikatif 

berdiri secara independen. Biasanya memang masih dari 

keturunan bangasawan, dan setiap Hakim pada lembaga ini 

diangkat dan diberhentikan oleh raja. Sedangkan dewan ulama 

merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai tugas di 

bidang agama Islam di Arab Saudi. Anggota ini terdiri dari 

keturunan Abdul Aziz dan Al Wahhab. Sedangkan dewan ulama 

dipimpin oleh Mufti Arab Saudi. Mufti adalah seorang Muslim 

yang paling berpengaruh dan pemegang wewenang di Arab 

Saudi. 

Secara umum, pada saat berkomunikasi masyarakat Arab 

Saudi tipe orang yang sangat ekspresif. Memang sejak kanak-

kanak, orang Arab dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan 

mereka apa adanya, misalnya dengan menangis atau berteriak. 

Selain itu, masyarakat Arab Saudi terbiasa berkomunikasi 

dengan suara yang cukup keras untuk mengekspresikan kekuatan 

dan ketulusannya, apalagi kepada orang yang mereka sukai. Bagi 

orang Arab suara lemah dianggap sebagai kelemahan atau tipu 

daya.
29

 Tidak heran jika banyak kesalahpahaman bagi orang 

yang belum memahami karakter orang Arab. 

Dalam kehidupan sehari-hari, jenis kelamin juga sangat 

mempengaruhi kebijakan di berbagai tempat dan perilaku 

mereka, terutama bagi kaum perempuan. Dalam sebuah anggota 

keluarga, seorang perempuan merupakan sosok yang sangat 

dihormati. Sehingga wajib hukumnya untuk dilindungi, baik oleh 

keluarganya maupun suaminya (bagi untuk perempuan yang 

sudah menikah). Merupakan hal yang lazim jika seorang laki-

laki tidak pernah mengenal atau bahkan sekeder melihat wajah 

istri atau anak perempuan dari sahabatnya, meskipun mereka 

telah lama bersahabat dan sering saling mengunjungi. Tidak 

hanya itu saja, berjabat tangan, berkomunikasi dengan menatap 

mata yang cukup lama, apalagi bercanda hingga menyentuh fisik 

perempuan yang bukan muhrimnya merupakan hal yang tidak 
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wajar.
30

 Tidak heran jika di tempat-tempat umum seperti kantor, 

universitas, hingga restaurant memiliki tempat terpisah bagi 

perempuan dan laki-laki.  

Perempuan di Arab Saudi sangat dilindungi, bahkan dalam 

berpakaian dan bersikap. Sebagai contohnya, perempuan harus 

menjaga segala tingkah lakunya terutama dalam aktivitas sehari-

hari. Perempuan di Arab Saudi tidak diperkenankan untuk 

bersikap murah senyum. Kebanyakan perempuan di Arab Saudi 

terkesan serius, wajahnya tegang, dan tidak pernah senyum. 

Berbeda dengan pendatang yang masih menerapkan budaya di 

negaranya, sebagai contohnya masyarakat Indonesia. Senyum 

merupakan suatu hal yang lumrah karena menunjukan sikap 

ramah dan bersahabat. Namun jika diterapkan di Arab Saudi, 

kebiasaan ini dapat diartikan "lain" oleh kaum laki-laki maupun 

masyarakat lokalnya. Namun, dalam berinteraksi dengan sesama 

jenis, baik laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan 

perempuan yang hubunannya sangat dekat, mereka dapat 

bersikap sangat bersahabat. Contohnya, mereka akan saling 

merangkul seraya mencium pipi kerabat atau rekannya dengan 

pipi atau memeluk. Perilaku ini tentunya dianggap kurang wajar 

di sebagian negara lainnya.  

Dalam berpakaian di Arab Saudi juga sangat diperhatikan, 

terutama bagi kaum perempuan. Kaum perempuan dilarang 

menggunakan pakaian ketat dan sangat dianjurkan untuk 

menggunakan Abaya atau gamis panjang, dan jilbab. Selain itu 

perempuan juga dilarang menggunakan aksesoris dan dandanan 

yang berlebihan. Demi menjaga pandangan dari kaum lawan 

jenis, kaum perempuan juga kerap menggunakan kain penutup 

kepala atau sekedar cadar. 

 

 Regulasi Negara Arab Saudi Terhadap Tindak Pidana B.

Pembunuhan 

Setiap negara mempunyai regulasinya masing-masing 

untuk mengatur warga negaranya demi ketertiban di negara 

tersebut. Tanpa adanya aturan yang mengatur, tentunya negara 

tersebut tidak akan terarah dan berdampak pada keamanan dan 
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kesejahteraan. Biasanya regulasi tersebut mengarah pada sistem 

pemerintahannya, mengatur sikap dan tindakan warga 

negaranya, bahkan regulasi jika warga negaranya melanggar 

aturan tersebut. Biasanya peraturan tersebut tidak hanya berlaku 

bagi warga negaranya saja, namun juga berlaku bagi warga 

negara asing yang sedang menetap di negara tersebut. Seperti 

contohnya negara Indonesia mempunyai Undang-undang Dasar 

1945 untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Sama 

halnya dengan Arab Saudi yang juga mempunyai regulasi untuk 

mengatur warga negaranya. Arab Saudi merupakan salah satu 

Negara Islam yang menerapkan hukum Islam. 

Arab Saudi merupakan salah satu negara muslim terbesar. 

Dalam Dunia Islam, Arab Saudi merupakan salah satu negara 

yang cukup strategis karena kekayaan alamnya dan terdapat 

Baitullah yang berdiri di kota Mekah. Tempat ini menjadi pusat 

ibadah Haji bagi umat Muslim dari seluruh penjuru dunia setiap 

tahunya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

Hukum Islam yang diterapkan di Arab Saudi tidak dapat 

dipisahkan dari sejarah Islam.
31

 Sejak terbentuknya Kerajaan 

Arab Saudi pada 23 September 1932, pemerintah membuat 

kebijakan bahwa negara ini diatur oleh Hukum Islam. 

Di dalam aturan syariat Islam sendiri mengacu pada Al-

Qur‟an dan Hadist.
32

 Sehingga segala sesuatu yang diatur 

berdasarkan ajaran agama Islam. Al-Qur'an dan Hadist 

merupakan undang-undang dasar yang diterapkan di Arab Saudi. 

Sedangkan untuk hukum dasarbya adalah Syari'ah dan 

dialksanakan oleh mahkamah-mahkamah syari'ah. Sementara itu 

dalam penerapan hukum Islam juga didasarkan pada norma-

norma hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, dan 

hasil keputusan dari Hakim serta Mufti. 

Hukum Islam mengatur perilaku manusia dalam dua hal, 

yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan 

manusia dengan sesama manusia. Ancaman hukuman jika 
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manusia melanggar hubungan ini adalah hukuman dalam bentuk 

dosa. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antar manusia 

disebut Mu'amalah. Jika manusia tersebut melanggar 

hubungannya, maka akan mendapat dua hukuman, yaitu 

hukuman yang akan dirasakan di akhirat dan di dunia.  

Dalam menerapkan hukuman di dunia juga mengacu 

undang-undang dasar negara tersebut, yaitu Al-Qur‟an dan 

Hadist. Sebagai contohnya, jika seseorang melakukan perbuatan 

zina maka berdasarkan hukum syari'ah sanksinya ia akan 

dirajam. Jika ada warga yang mencuri maka hukumannya potong 

tangan, kelompok pengacau keamanan seperti perampokan yang 

berakhir dengan pembunuhan juga akan diberi sanksi pidana 

salib.
33

 Begitu juga jika ada warga yang terbukti membunuh 

dengan sengaja, maka ia akan dijatuhi hukuman qishash.
34

 

Hukuman ini dinilai oleh banyak pihak cukup berat. Namun 

berdasarkan Hukum Islam, dosa dari tindakan pembunuhan 

sejajar dengan tujuh macam dosa besar. Hukum Islam 

berpendapat bahwa nyawa seseorang merupakan hak asasi bagi 

setiap manusia yang wajib untuk dibela, dijaga, dan dihormati. 

Maka dari itu jika seseorang melakukan pembunuhan, maka 

pelaku tersebut akan diberikan hukuman qishash.
35

 Hal tersebut 

disebutkan dalam surat Al-Baqarah : 178: 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                      
    

                                                                            
                              

 

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
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merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 

wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu 

pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi 

maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara 

yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan 

dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat 

pedih. 
 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila ada 

yang membunuh siapapun, maka hukuman yang dijatuhkan 

kepada si pembunuh adalah qishash atau hukuman mati. 

Hukuman tersebut dapat dibatalkan apabila pelaku mendapatkan 

ampunan dari pihak keluarga korban, namun hukumannya akan 

diganti dengan diyath atau denda. 

Pembunuhan terdapat golongan yang kemudian akan 

berdampak pada hukuman yang akan diterima oleh pelaku. 

Golongan tersebut adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan 

tidak sengaja, dan pembunuhan semi sengaja.
36

 
 

1. Pembunuhan sengaja 

Menurut Zainuddin Ali, pembunuhan sengaja adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan tujuan 

menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat 

yang dipandang layak untuk membunuh.
37

 Terdapat tiga 

unsur dalam pembunuhan sengaja, namun tidak berdampak 

pada hukuman yang akan dijatuhkan: 

a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang bernyawa 

b. Kematian merupakan akibat atau hasil dari pembunuhan 

pelaku 

c. Pelaku tersebut secara sadar berniat untuk membunuh 

Terdapat beberapa jenis hukuman yang dijatuhkan 

kepada pelaku pembunuhan. Hukuman yang pertama adalah 

qishash atau hukuman menjatuhkan hukuman mati kepada si 
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pelaku. Hukuman selanjutnya adalah diat atau denda yang 

harus dibayarkan kepada keluarga korban. Biasanya diyath 

yang dijatuhkan adalah 100 ekor Unta atau 200 ekor Sapi 

atau 1000 ekor Kambing.
38

 Hukuman qishash dapat gugur 

apabila pihak keluarga memaafkan si pelaku. Namun si 

pelaku kemudian diwajibkan untuk membayar diyath kepada 

keluarga korban dengan nominal tertentu. 
 

2. Pembunuhan tidak sengaja 

Menurut Ahmad Wardi Muchlis pembunuhan tidak 

sengaja merupakan pembunuhan yang terjadi tanpa maksud 

melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun 

objeknya. Pembunuhan ini juga dapat terjadi karena 

kesalahan dan kelalaian.
39

 Dalam pembunuhan tidak sengaja 

juga terdapat tiga unsur: 

a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban 

b. Perbuatan tersebut terjadi karena kelalaian pelaku 

c. Antara perbuatan kelalaian dan kematian korban terdapat 

hubungan sebab akibat
40

 

Hukuman yang didapatkan si pelaku hampir sama 

dengan pelaku yang membunuh korban secara sengaja. 

Hanya saja si pelaku tidak dikenai hukum qishash, namun 

tetap harus membayar diyath. Diyath yang harus dibayarkan 

senilai dengan 100 ekor Unta, 200 ekor Sapi, atau 1000 ekor 

Kambing. Namun jika si pelaku tidak mampu untuk 

membayar diyath, hukuman untuk pelaku akan diringankan, 

yaitu ia akan dikenakan hukuman kafarat atau dapat 

memerdekakan hamba yang mukmin. Jika ia tidak 

mendapatkan hamba maka hukumannya dapat diganti 

dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Dalam 

kasus ini keluarga korban juga tetap mempunyai wewenang 

apakah pekau dibebaskan atau tetap dijatuhi hukuman. 
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3. Pembunuhan semi sengaja 

Ahmad Wardi Muchlis berpendapat bahwa 

pembunuhan semi sengaja merupakan perbuatan yang 

sengaja dilakukan kepada orang lain dengan tujuan 

mendidik. Pembunuhan ini terjadi karena terdapat dua unsur, 

yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan.
41

 Contoh 

unsur kesengajaan adalah ketika ada pelaku yang memukul 

orang lain sampai meninggal. Sedangkan unsur 

kekeliruannya adalah pelaku tersebut tidak berniat 

membunuh.  

Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan 

semi sengaja sama seperti pelaku pembunuhan tidak sengaja. 

Pelaku harus membayar diyath, dan jika tidak mampu ia 

harus memerdekakan seorang mukmin atau berpuasa selama 

dua bulan berturut-turut. Hakim dapat memberikan pilihan 

hukuman bedasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, 

yaitu keluarga dapat memberikan pilihan hukuman yang 

akan dijatuhkan kepada si pelaku atau memaafkan. 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan 

bahwa negara Arab Saudi ingin memberikan keadilan bagi si 

keluarga korban dan keputusan mutlak berada di tangan 

keluarga korban. Selain itu keluarga korban juga diberikan 

pilihan untuk menentukan hukuman bagi si pelaku 

pembunuhan. Selanjutnya pelaku pembunuhan diharuskan 

siap untuk menerima segala bentuk hukuman yang akan 

dijatuhkan kepadanya.  

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Arab Saudi merupakan negara syariat Islam yang 

berpedoman pada Al-Qur‟an dan Hadist. Dalam kehidupan 

sehari hari masyarakat Arab Saudi mempunyai budaya-

budaya yang sangat membatasi perilaku antar manusia yang 

berbeda jenis kelaminnya. Tidak heran jika di Arab Saudi 

terdapat tempat-tempat umum yang memisahkan antara 

kaum laki-laki dengan perempuan. Selain itu kaum 

perempuan pun diwajibkan untuk melindungi dirinya dengan 

cara tidak menggunakan pakaian yang ketat atau menutup 
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auratnya. Bahkan kaum perempuan juga tidak dibenarkan 

untuk bersikap murah senyum dengan lawan jenisnya. Jika 

hal ini dilakukan dapat dianggap perempuan tersebut sedang 

menggoda kaum laki-laki. Dalam berbicara pun orang Arab 

cenderung dengan nada yang cukup keras, meskipun dalam 

keadaan sedang tidak marah. 

Dalam mengatur negaranya Arab Saudi juga 

berpedoman pada Al-Qur‟an dan Hadist, terlebih untuk 

mengatur warga negaranya agar tercipta ketentraman. 

Hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah hukum pidana 

Islam, di mana dalam memberikan sanksi kepada pelaku 

kejahatan juga berdasar pada syariat Islam. Sebagai 

contohnya jika seseorang membunuh, maka si pembunuh 

akan dijatuhi hukuman mati. Hukuman tersebut dapat gugur 

jika keluarga korban mau memberikan maaf dan 

menggantinya dengan diyath. 

  


