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BAB III 

HUBUNGAN BILATERAL ARAB SAUDI DENGAN 

INDONESIA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN 

PERMASALAHANNYA 

 

Pada bab sebelumnya, penulis telah menguraikan profil Arab 

Saudi dan peraturan yang mengikat negara tersebut. Pada Bab ke III 

penulis akan menjabarkan tentang sejarah terjalinnya hubungan 

antara Arab Saudi dengan Indonesia dan focus salah satu kerjasama 

kedua negara di bidang ketenagakerjaan. Dalam bab ini juga akan 

disampaikan bagaimana awalnya Indonesia mengirimkan warga 

negaranya untuk bekerja ke luar negeri, salah satunya ke Arab Saudi. 

Selain menguraikan sejarahnya penulis juga akan menceritakan salah 

satu permasalahan yang timbul, yaitu beberapa TKI harus 

menghadapi hukum pancung karena insiden dengan majikannya atau 

pihak keluarga lainnya. 

Seperti yang kita ketahui Arab Saudi merupakan salah satu 

negara penghasil minyak terbesar di dunia. Pada tahun 1974 terjadi 

peristiwa "Boom Oil" di Arab Saudi dan negara teluk lainnya. "Boom 

oil" merupakan peristiwa melonjaknya harga minyak di pasar 

internasional. Peristiwa ini kemudian berdampak pada meningkatnya 

perekonomian warga negara Arab Saudi serta munculnya masyarakat 

kelas menengah.
42

 Kebanyakan dari masyarakat tersebut 

membutuhkan pembantu rumah tangga untuk mengurusi rumah 

mereka. Sehingga terjadilah gayung bersambut. Karena sejak 

pertama dikirmnya WNI ke Arab Saudi peminatnya cukup tinggi, 

dan Arab Saudi juga membutuhkan tenaga kerja. 
 

A. Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi di Bidang 

Ketenagakerjaan 

Hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi telah 

berlangsung sejak lama. Berawal dari Indonesia mencari 

dukungan kepada negara-negara lain untuk memperjuangkan 

kemerdekaannya, termasuk ke negara-negara di Timur Tengah 

seperti Arab Saudi. Negara-negara tersebut yang kemudian 
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banyak memberikan dukungan dan simpati. Arab Saudi 

merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan 

Indonesia pasca penjajahan dan proklamasi kemerdekaan. 

Namun hubungan kedua negara ini baru terjalin resmi di tahun 

1950.  

Indonesia membuka kantor Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) untuk Pakistan, Arab Saudi, dan Iran di Kairo 

Mesir. Pada tahun 1955 Arab Saudi kemudian membuka kantor 

Kedutaan Besar di Indonesia. Sembilan tahun kemudian atau 

tepatnya pada tahun 1964, Indonesia mendirikan Kantor KBRI di 

Jeddah yang kemudian dipindahkan ke Riyadh pada 29 

September 1985.
43

  

Hubungan kedua negara terjalin semakin erat karena 

adanya kesamaan, mulai dari segi agama hingga budaya. 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar 

di dunia meskipun secara resmi bukanlah negara Islam.
44

 Sama 

halnya juga dengan Arab Saudi yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam dan menjadi negara tujuan bagi umat Muslim di 

seluruh dunia untuk beribada Haji maupun Umrah. Hanya saja 

negara Arab Saudi merupakan negara Islam. 

Pada 24 November 1970, Indonesia dan Arab Saudi 

menandatangani perjanjian Treaty of Friendship between The 

Republic Indonesia and The Kingdom of Saudi Arabia atau 

Perjanjian Persahabatan di Jeddah yang diwakili oleh perwakilan 

masing-masing negara. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi 

melalui UU No. 9 tanggal 18 September 1971.
45

 Dalam rangka 

mempererat hubungan kedua negara, pada 30-31 Agustus 2008, 

perwakilan dari kedua negara melakukan pertemuan dalam 

Sidang Komis Bersama ke-8 dan sepakat untuk saling 

memperkuat kerjasama. Kerjasama yang terjalin di antaranya 
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meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan, 

perlindungan hak-hak pekerja migran, bidang ekonomi dan 

perdagangan, pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh, hibah dan 

wakaf, imigrasi, kesehatan, pariwisata, penerbangan, dan sektor 

energi.
46

 Mereka juga bersepakat bahwa pertemuan ini akan 

diselenggarakan setiap tahun guna memastikan bahwa kerjasama 

tersebut berjalan dengan baik dan lancar. 

Demi meningkatkan hubungan antar kedua negara, 

Indonesia juga berperan aktif dalam isu-isu perdamaian di Timur 

Tengah melalui forum Organisasi Kersama Islam (OKI). Selain 

untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di Timur 

Tengah yang telah mendukung kemerdekaan Republik Indonesia 

pasca kemerdekaan di tahun 1945, hal ini juga menunjukan 

bahwa Indonesia bersama Arab Saudi mempunyai kerja sama 

dan hubungan politik yang baik.
47

 

Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi di bidang 

ketenagakerjaan sudah terjalin cukup lama, bahkan sejak masa 

penjajahan di tahun 1887.
48

 Penempatan WNI ke luar negeri 

sudah terjadi sejak sebelum perang dunia ke II dan bertujuan 

untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan. 

Karena pada saat itu tidak termasuk ke dalam kebijakan 

pemerintah di bidang pekerjaan, maka pengiriman WNI ke luar 

negeri dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan 

dikirimkan melalui penempatan buruh kontrak ke Suriname dan 

Amerika Selatan. Mereka ditugaskan sebagai pekerja kebun di 

perkebunan dan bertujuan untuk mengganti budak-budak Afrika 

yang telah dibebaskan.
49

 Semakin lama negara tujuan TKI 
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semakin bertambah seperti Malaysia, Belanda, Guyana, dan New 

Caledonia. Setelah perang dunia ke II berakhir, pengiriman tetap 

masih terus berlangsung dan mulai merambah hingga Singapura 

dan negara-negara lainnya, salah satunya Arab Saudi.
50

 

Banyak WNI yang meninggalkan Indonesia dengan 

spontan dan terus terjadi hingga masa reformasi. Pada tanggal 13 

Juli 1947, Pemerintah Indonesia membentuk lembaga melalui 

Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1947 yang dikhususkan untuk 

menangani permasalahan perburuhan di Indonesia, yaitu 

Kementrian Perburuhan. Pada tahun 1970an pemerintah 

Indonesia mulai membentuk dan mengadakan program 

penempatan TKI ke luar negeri. 

Para WNI yang bekerja di Arab Saudi jumlahnya dari 

tahun ke tahun semakin bertambah. Salah satu faktornya adalah 

pada saat WNI menunaikan Ibadah Haji atau Umrah, mereka 

tidak kembali ke Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

WNI yang bekerja di Arab Saudi tidak hanya melalui jalur 

pengiriman, namun karena menetap secara ilegal di Arab Saudi. 

Tujuannya bermacam-macam, salah satunya adalah untuk 

memperbaiki taraf ekonomi mereka. Selain itu peminatnya pun 

terbilang cukup tinggi.
51

 

Pada awalnya mereka pergi ke Arab Saudi bertujuan untuk 

menunaikan Rukun Islam ke lima, yaitu Ibadah Haji. Mereka 

berangkat bersama rombongan dari Indonesia dan menggunakan 

Visa Haji/Umroh. Namun pada saat menetap di Arab Saudi, 

mereka kemudian bertemu dengan penduduk Arab Saudi 

maupun sesama WNI yang sudah bekerja di Arab Saudi. 

Sebagian dari jamaah berinteraksi dengan penduduk lokal Arab 

Saudi, bahkan ada yang hingga menikah dan menetap.
52

 Pada 
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akhirnya pengiriman dan penempatan TKI ke Arab Saudi secara 

resmi dimulai pada tahun 1975. Di mana pada saat itu hanya 25 

orang yang dikirimkan dan di tahun selanjutnya melonjak 

menjadi 480 orang. Jumlah WNI yang dikirimkan semakin 

banyak seiring terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 

1997.
53

 

Meskipun kerjasama di bidang ketenagakerjaan sudah 

terjalin cukup lama, namun bukan berarti hubungan yang 

menguntungkan kedua negara ini terlepas dari permasalahan. 

Ditemukan ribuan kasus TKI bermasalah yang berada di Arab 

Saudi, termasuk salah satunya adalah TKI yang harus 

mengakhiri hidupnya dengan hukum pancung. Berlatar belakang 

dari perbedaan culture kedua negara, permasalahan yang 

awalnya hanya sepele berdampak pada permasalahan serius. 

Pada akhirnya dampak dari permasalahan ini menyeret TKI ke 

ranah hukum. 

Hampir kebanyakan TKI yang terjerat kasus hukum pidana 

di Arab Saudi harus menghadapi proses yang cukup panjang. 

Beberapa di antaranya tidak memberikan notifikasi kepada 

Pemerintah Indonesia. Biasanya, Pemerintah Indonesia baru 

mengetahui setelah TKI tersebut melewati sidang dan sudah 

divonis hukum pancung. Padahal dalam sidang tersebut TKI 

yang bersangkutan tidak ditemani oleh ahli penerjemah dari 

Indonesia. Ketika TKI tersebut telah divonis hukum pancung 

tentunya tidak mudah untuk membebaskannya. Hal ini karena 

tergantung pada kesediaan keluarga korban untuk 

memaafkannya atau tidak. 

Permasalahan ini hingga saat ini masih terus membayangi 

hubungan kedua negara. Pemerintah Indonesia selalu 

mengupayakan berbagai macam langkah diplomasi agar TKI 

yang bermasalah tersebut dapat dibebaskan. Meski ada beberapa 

yang berhasil bebas, namun jumlah TKI yang harus dihukum 

pancung lebih banyak dibandingkan dengan yang dimaafkan 

oleh keluarga korban. 
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B. Kondisi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi tahun 2009-

2018 dan Permasalahannya 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang 

ada di dunia. Dapat dikatakan demikan karena terbukti masih 
banyak permasalahan yang muncul di Indonesia seperti di 
antaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, tingginya 
pertumbuhan penduduk, produktivitas rendah, dan tingkat 
kemiskinan yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan 
pada sebuah data yang menunjukan hingga Maret tahun 2018 
tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 25,95 
juta orang atau 9,82 persen dari total penduduknya.

54
 Angka 

tersebut membuktikan bahwa masih banyak masyarakat 
Indonesia yang hidupnya kurang berkecukupan. Salah satu 
faktornya adalah karena tidak mempunyai pekerjaan. Baik 
karena standar pendidikan yang kurang memenuhi persyaratan 
untuk bekerja, semangat produktivitas yang rendah, serta 
terbatasnya lapangan pekerjaan. Fenomena ini kemudian 
berdampak pada tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. 
Meskipun pada bulang Agustus 2018 disebutkan jumlah 
pengangguran menurun sebanyak 40 ribu orang atau turun 
hingga 5,34% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

55
, 

namun angka tersebut terbilang cukup tinggi. 
Kondisi tersebut melatar belakangi para WNI berkeinginan 

untuk mencari pekerjaan di luar negeri, salah satunya adalah di 
Arab Saudi. Seperti yang telah disampaikan pada pembahasan 
sebelumnya, jumlah TKI di Arab Saudi cukup tinggi, meskipun 
peningkatannya tidak signifikan dan belakangan ini cenderung 
menurun. Semenjak pertama kali TKI dikirimkan di Arab Saudi 
pada tahun 1975 jumlahnya semakin meningkat, terlebih pada 
saat permasalahan krisis yang menimpa Indonesia pada tahun 
1997. Namun belakangan ini jumlah TKI yang bekerja di Arab 
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Saudi jumlahnya menurun sedikit demi sedikit. Hal ini 
disebabkan karena banyaknya permasalahan yang menimpa TKI 
di Arab Saudi dan upaya pemerintah untuk menekan jumlah 
WNI yang bekerja di negara minyak tersebut. 

Berbicara terkait jumlah TKI di Arab Saudi, meskipun 

semenjak tahun 2008 tercatat menurun namun jumlahnya masih 

mencapai ribuan, baik di sektor formal maupun informal. 

Bahkan Arab Saudi juga masih menempati lima besar negara 

destinasi para TKI.
56

 Pada masa pemerintahan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono  periode kedua dan pemerintahan Presiden 

Joko Widodo, jumlah WNI yang menjadi TKI formal dan 

informal fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan semenjak kebijakan 

moratorium diterapkan oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhyono pada tahun 2011. Selain itu hingga saat ini 

pemerintah masih berusaha untuk mengurangi jumlah agen-agen 

pengiriman TKI ilegal. Pengiriman TKI secara legal pun masih 

dibatasi dengan jumlah sangat minim. Hanya saja pemerintah 

belum dapat mencegah pengiriman TKI secara ilegal.  

Tabel 3.1: Jumlah TKI formal dan informal di 

Arab Saudi tahun 2009-2018 
 

NO TAHUN FORMAL INFORMAL 

1 2009 103.918 528.254 

2 2010 124.683 451.121 

3 2011 266.191 320.611 

4 2012 258.411 236.198 

5 2013 285.297 226.871 

6 2014 247.610 182.262 

7 2015 152.394 123.342 

8 2016 125.176 109.275 

9 2017 118.830 144.069 

10 2018 133.640 264.092 

Sumber: Subid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan & 

Penyajian Data (PUSLITFO BNP2TKI)
57
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah TKI di Arab 

Saudi pada tahun 2009 di kedua sektor mencapai hinga 632.172 

orang. Kemudian pada tahun 2010 hingga tahun 2014 jumlahnya 

menurun dari tahun 2009, namun fluktuatif pada jumlah 400.000 

orang hingga 500.000 orang. Pada tahun 2015 Pemerintah 

Indonesia menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah 

untuk mengurangi ketegangan pada permasalahan ini, sehingga 

dari tahun 2015 hingga tahun 2017 jumlahnya stagnan di angka 

200.000 orang. Namun pada tahun 2018 jumlah TKI di Arab 

Saudi kembali meningkat dan menyentuh angka 397.732 orang. 

Hingga saat ini keberadaan TKI di Arab Saudi jumlahnya 

masih banyak, hanya saja pemerintah tidak mengetahui secara 

pasti jumlahnya. Sebagai contohnya data yang tercatat di 

BNP2TKI adalah data tentang TKI yang berangkat secara legal 

dan dilayani oleh BNP2TKI. Selain itu masih ada data yang 

berasal dari Kementrian Ketenagakerjaan, namun data tersebut 

juga tidak lengkap. Data yang lebih rinci sebagian ada di 

provinsi dan kabupaten/kota, namun tidak semua daerah asal 

TKI memiliki data secara lengkap. Demikian juga dengan data 

yang diperoleh dari lembaga non-pemerintah yang concern 

terhadap isu ini. Misalnya, LSM atau ormas yang aktif 

menyuarakan hak buruh para migran dan melakukan advokasi 

juga mempunyai jumlah sendiri. Dapat disimpulkan bahwa TKI 

yang berdokumen lengkap maupun belum lengkap jumlahnya 

masih bervariasi. Selain itu masih terdapat TKI yang tidak 

berdokumen dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti. 

Pemerintah Indonesia hanya memprediksi atau perkiraan untuk 

menjumlah total TKI yang bekerja di Arab Saudi.
58

 Jumlah 

tersebut tentunya belum ditambah dengan jumlah WNI yang 

melakukan ibadah Haji maupun Umrah dan tidak kembali. 

Hanya saja PUSLITFO BNP2TKI pernah menunjukan bahwa 

TKI di Arab Saudi didominasi oleh kaum perempuan. Hal 

tersebut dapat dilihat secara rinci melalui tabel berikut: 
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Tabel 3.2: Jumlah TKI informal di Arab Saudi 

tahun 2009-2018 berdasarkan jenis kelamin 

 

NO TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 2009 148.600 528.984 

2 2010 103.188 451.120 

3 2011 124.684 376.686 

4 2012 214.825 279.784 

5 2013 235.170 276.998 

6 2014 186.243 243.629 

7 2015 108.965 166.771 

8 2016 89.059 145.392 

9 2017 78.258 184.641 

10 2018 84.644 179.448 

Sumber: Subid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan & 

Penyajian Data (PUSLITFO BNP2TKI)
59

 
 

Data tersebut membuktikan bahwa semangat kaum 

perempuan untuk bekerja cukup tinggi, terlebih karena mereka 

merasa mempunyai tanggung jawab untuk ikut memberi nafkah 

pada keluarganya. Jumlah tersebut terbukti pada tahun 2009 

perempuan yang bekerja mencapai 528.984 orang. Meskipun 

setelah tahun 2011 jumlahnya menurun hingga menyentuh angka 

3000 orang, tetap saja jumlahnya jauh lebih banyak jika 

dibanding TKI laki-laki. Apalagi di era globalisasi seperti saat 

ini tuntutan untuk bekerja semakin tinggi. Baik karena terhimpit 

permasalahan ekonomi, tuntutan gaya hidup yang semakin 

tinggi, dan sebagian besar memiliki keinginan untuk 

memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya.  

Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa dari total 

perempuan di Indonesia yang usianya sudah memasuki dunia 

kerja, ada sebanyak 55,04% perempuan sudah bekerja. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah tersebut jauh 

meningkat sebesar 0,40%.
60

 Hanya saja pendapatan yang 

didapatkan tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan para 
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pekerjanya. Apalagi jika pelamar hanya bermodalkan ijazah 

lulusan sekolah. Padahal di Indonesia saja pada saat ini 

pendidikan perguruan tinggi S1 cukup terbatas kesempatannya 

untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, jika dibandingkan 

dengan lulusan perguruan tinggi S2. Selain itu semenjak adanya 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persaingan kerja semakin 

ketat dengan hadirnya tenaga kerja asing. Faktor inilah yang 

kemudian mendorong kebanyakan WNI untuk bekerja sebagai 

TKI di Arab Saudi.  

Berdasarkan data yang sudah dijabarkan sebelumnya, baik 

tingginya minat WNI untuk bekerja di Arab Saudi dan perkiraan 

presentase pendapatan yang didapatkan negara Indonesia dari 

para pahlawan devisa negara tersebut tentunya terlihat membawa 

angin segar bagi kedua negara. Namun hal tersebut  bukan 

berarti kerjasama di bidang ketenagakerjaan ini tidak luput dari 

permasalahan dengan berbagai macam latar belakang dan 

penyebab timbulnya permasalahan. Pada praktiknya, 

permasalahan ini kemudian berujung pada permasalahan yang 

menyangkut nyawa, TKI ditahan, atau hidupnya tidak terjamin. 

Hal tersebut juga disebabkan karena berbagai macam faktor, 

seperti kurangnya pemahaman terhadap negara tujuan, tidak 

dapat beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru, luputnya 

pengawasan pemerintah, dan dikirimkan melalui jalur ilegal. 

Hasil pemantauan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Nasional 

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang hak asasi para 

migran dan mekanisme penanganan korban HAM, ditemukan 

permasalahan-permasalahan yang terdapat di setiap tahap 

migrasi yang dilakukan oleh calon TKI maupun TKI. 

Permasalahan tersebut meliputi pra-pemberangkatan, masa 

bekerja atau pada saat di negara tujuan, serta pemulangan dan 

integrasi.
61

 Sebagai contohnya adalah ketika agen penyalur TKI 
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tidak bertanggung jawab atas nasib TKI sehingga ada yang 

terlantar dan lainnya.
62

  

Jika dikaitkan dengan tiga permasalahan yang 

dikelompokkan oleh Komas Perempuan dan Komnas HAM, 

pada saat pra-pemberangkatan TKI sudah terjerat permasalahan 

seperti mengalami penipuan dan tidak jadi berangkat ke negara 

tujuan, diselundupkan tanpa dokumen yang sah, identitas 

dipalsukan untuk kepentingan bekerja, dan nama Calon TKI 

tidak tercatat di data pemerintah.
63

 Biasanya permasalahan 

seperti ini banyak terjadi ketika TKI dikirimkan melalui jalur 

ilegal. Tidak sedikit agen penyalur tersebut memudahkan proses 

pengiriman seperti pemalsuan dokumen dan berangkat tidak 

melalui jalur semestinya. 

Sedangkan pada saat bekerja para TKI pun kerap 

menghadapi permasalahan seperti gaji tidak dibayar atau dibayar 

namun tidak sesuai dengan perjanjian, pemotongan di luar 

prosedur, bekerja melebihi masa kontrak, penolakan untuk izin 

cuti, istirahat mingguan, dan pembayaran biaya lembur, 

dokumen penting seperti paspor, visa dan lainnya disita oleh 

majikan. Permasalahan lainnya yang mengancam atau 

membatasi HAM para TKI yang berkaitan dengan hak atas hidup 

maupun kesehatan juga banyak menimpa para WNI, seperti 

misalnya dipakasa bekerja dalam keadaan sakit, pelecehan 

seksual dan perkosaan, penyiksaan dan penghukuman yang 

kejam serta merendahkan martabat, perbudakan, penyekapan, 

mendapat ancaman atau intimidasi, bahkan juga ada yang dijual 

atau dipekerjakan ke beberapa majikan.
64

 Menanggapi 

permasalahan ini, pemerintah Indonesia kerap menerima aduan 

dari para TKI di Arab Saudi. Baik melalui e-mail, surat, SMS, 

telpon, maupun menghubungi secara langsung. 
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Berbagai macam jenis aduan dilayangkan oleh para TKI. 

Hingga tahun 2018 kemarin hampir kebanyakan TKI merasa 

tidak betah di Arab Saudi dan ingin dipulangkan ke tanah air. 

Faktor yang melatarbelakangi aduan tersebut adalah karena 

mereka merasa beban kerjanya tidak sesuai dengan 

kemampuannya, kurang nyaman dengan lingkungan di 

sekitarnya, dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik termasuk 

dengan majikannya. Selain itu tidak sedikit juga TKI yang kerap 

menerima perlakuan tidak menyenangkan, terutama TKW. 

Contohnya mendapat kekerasan fisik sampai menerima 

pelecehan seksual dari majikan. 

Nasib sebagian pahlawan devisa negara tersebut memang 

tidak selalu beruntung. Sebagai contohnya TKI Ruyati asal 

Bekasi yang terkena hukum qishash pada tahun 2011 karena 

membunuh majikannya. Ruyati kerap menerima perlakuan kasar 

dari majikannya seperti tubuhnya disiram air panas, air kopi, 

bahkan hingga kuah sup. Selain itu Ruyati juga kerap dibentak 

oleh majikannya karena dinilai lamban ketika bekerja di 

rumahnya yang hanya dihuni mereka berdua. Hingga pada 

akhirnya Ruyati kemudian membunuh majikannya karena sudah 

tidak kuat terhadap perlakuan yang ia terima. Meskipun dalam 

rangka melindungi dirinya, namun pada akhirnya Ruyati tetap 

dijatuhi hukuman pancung. 

Ruyati bukan satu-satunya TKI yang kerap menerima 

kekerasan. Kasus serupa juga menimpa TKI perempuan (TKW) 

Satinah dari Semarang. Ia bekerja sebagai TKW di Arab Saudi 

sebanyak dua kali. Pada saat pertama kali bekerja di Arab Saudi 

pada tahun 1998 ia tidak mendapat kekerasan dari majikannya. 

Namun ia kemudian dipulangkan majikannya ke kantor 

perwakilan karena difitnah menggunakan ilmu sihir. Kemudian 

pada tahun 2001 ia kembali mendapatkan majikan. Pada awalnya 

hubungan mereka baik-baik saja, karena kondisi si majikan 

sudah perempuan paruh baya dan sering sakit-sakitan. Setelah 7 

tahun bekerja, lama kelamaan perlakuan majikan terhadap 

Satinah semakin di luar kendali. Majikan tersebut kerap 

melontarkan amarahnya ketika Satinah melakukan kesalahan, 

meskipun hanya kesalahan kecil. Sebagai contohnya ketika 

emosi majikan sedang tidak stabil, ia bisa membanting benda 
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apapun yang di depannya. Termasuk ketika Satinah menyajikan 

Teh dan Kopi. Puncak permasalahan adalah ketika Satinah 

dipukul menggunakan penggaris besi, kemudian Satinah 

membalas memukul menggunakan gilingan adonan. Karena 

kondisi kesehatan majikan yang tidak stabil, ia merasa kesakitan 

dan meninggal dunia setelah tidak lama di bawa ke rumah 

sakit.
65

 Berbeda dengan Ruyati, nasib Satinah sedikit lebih baik. 

Pada awalnya ia dijatuhi hukuman pancung dan harus mendekam 

di dalam penjara selama 7 tahun selagi proses hukum berjalan. 

Pihak keluarga pun sudah empat kali datang ke Arab Saudi 

untuk membela Satinah dan memohon kepada KBRI untuk 

menuntaskan permasalahan ini. Beruntung, pihak keluarga mau 

memaafkan Satinah meskipun ia harus membayar diyath sebesar 

Rp. 21 miliar. 

Berdasarkan cerita dari salah satu TKW di Arab Saudi 

yang sudah enggan untuk kembali bekerja di sana, Suwarni asal 

Lampung. Suwarni menceritakan ketika di pusat perbelanjaan 

kerap beretemu dengan sesama TKW yang bermata lebam 

karena disiksa majikannya. Ia pun juga mengakui bahwa 

kebanyakan orang Arab Saudi memperlakukan TKI dengan 

sangat kasar. Suwarni merupakan TKW yang dekat dengan 

Almarhumah Ruyati. Pada saat Ruyati ditahan di penjara dan 

menunggu eksekusi hukum pancung, Suwarni dilarang 

majikannya untuk menjenguk Ruyati di rumah tahanan. 

Majikannya pun juga menyinggung bahwa Pemerintah Indonesia 

tidak peduli terhadap nasib para TKI. Sehingga ia juga menilai 

bahwa Suwarni tidak perlu bersikap peduli dengan nasib 

Ruyati.
66
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Permasalahan lain yang juga kerap menimpa TKW di 

Arab Saudi adalah kasus pelecehan seksual, salah satunya terjadi 

pada TKW Tuti dari Majalengka.  Tuti berangkat ke Arab Saudi 

bersama Ibunya yang juga merupakan TKW pada tahun 2010. 

Tuti terkena kasus hukum pancung karena memukul majikannya 

yang sudah berusia lanjut. Majikan tersebut kerap merayu dan 

mengajak Tuti berhubungan intim. Karena Tuti merasa tidak 

nyaman dengan sikap majikan yang dilakukan berulang-ulang 

selama lebih dari satu tahun, ia kemudian mendorong 

majikannya yang duduk di kursi roda dan baru meninggal tiga 

hari kemudian. Tuti kemudian melarikan diri karena ketakutan 

sambil membawa beberapa harta majikannya. Di tengah 

perjalanan ia bertemu dengan sembilan orang yang berjanji akan 

membantu Tuti menuju ke Mekah. Namun ternyata Tuti di bawa 

ke rumah kosong dan ia diperkosa oleh sembilan orang tersebut. 

Selain itu mereka juga merampas barang-barang Tuti. Atas 

kejadian ini Tuti kemudian divonis hukuman pancung oleh 

pemerintah Arab Saudi pada 29 Oktober 2018. 

Hingga tahun 2018 masih terdapat TKW yang menerima 

pelecehan seksual dari majikannya. Selain Tuti, ada juga TKW 

Naimah asal Madura yang hingga kerap mendapatkan pelecehan 

seksual seperti dirayu untuk berhubungan intim dengan 

majikannya. Dalam upaya merayu Naimah, majikan kerap 

menawarkan sejumlah uang dan menggoda. Direktur Migrant 

CARE, Anis Hidayah menyebutkan pihaknya sering menjumpai 

TKW ketika pulang ke Indonesia dalam keadaan hamil atau ada 

yang sudah menggendong bayi.
67

 

Nasib buruk memang kerap menimpa TKI. Suami Naimah, 

Zaini juga bekerja di Arab Saudi sejak tahun 1992. Zaini bekerja 

sebagai supir pribadi di salah satu keluarga. Pada tahun 2005 ia 

difitnah membunuh majikannya yang kemudian menyeretnya ke 

ranah hukum. Sampai tahun 2008 ia diproses hukum tanpa 

didampingi orang Indonesia dan penerjemah. Selama itu pun ia 

dipaksa oleh polisi Arab Saudi untuk mengatakan bahwa ia yang 
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membunuh majikannya. Zaini dipaksa psikis dan fisik seperti 

dipukul menggunakan pipa, dicambuk, bahkan hingga 

digantung. Tiga tahun kemudian kabar ini baru terdengar oleh 

pemerintah Indonesia. Namun sayangnya Zaini sudah terlanjur 

divonis hukuman pancung, meskipun Zaini juga sempat 

menyebutkan jika difitnah. Namun hal ini ternyata tidak 

menggugurkan vonisnya. Meskipun di dalam penjara, Zaini juga 

kerap menghubungi keluarga di Madura dan sesekali 

mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Pada bulan Maret 2018 salah satu anak Zaini dan Istrinya 

berencana untuk menjenguk Zaini. Namun kemudian keluarga 

Zaini mendapatkan kabar bahwa Zaini telah dihukum pancung. 

Mereka mendapatkan kabar dari salah satu keluarganya yang 

juga bekerja di Arab Saudi.
68

 

Permasalahan-permasalahan tersebut hanya segelintir 

permasalahan yang terdengar hingga Indonesia. Masih banyak 

TKI lainnya yang juga terlibat permasalahan hingga dieksekusi. 

Data dari lembaga Human Rights Watch pada akhir 2015 

terdapat lebih dari 150 orang yang telah dieksekusi di Arab 

Saudi. Selain itu juga terdapat data yang menyebutkan pada Juli 

2017 hingga Februari 2018 terdapat 138 orang yang dieksekusi. 

Sementara itu pada bulan Oktober 2018 Direktur Perlindungan 

Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Lalu 

Muhammad Iqbal, menyebutkan masih ada 103 WNI di Arab 

Saudi yang terancam hukuman mati. Dari jumlah tersebut, 

sebanyak 85 WNI sudah berhasil dibebaskan oleh pemerintah 

dari hukuman mati. Kemudian 6 WNI lainnya telah dieksekusi 

mati dan salah satunya TKI Tuti pada Oktober 2018 kemarin. 

Hingga saat ini jumlah TKI yang masih terancam hukuman mati 

sebanyak 103 orang.
69

 Hanya saja data tersebut merupakan data 

yang tercatat oleh pemerintah. Seperti yang sudah disampaikan 
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sebelumnya, masih terdapat TKI ilegal di Arab Saudi yang 

identitasnya tidak diketahui. Sehingga jika mereka bermasalah 

dan divonis hukuman pancung, pemerintah Indonesia pun tidak 

dapat membantu proses hukumnya. 

Hukum pancung yang menimpa TKI di Arab Saudi 

seringkali dijatuhkan tanpa memberikan informasi kepada 

Pemerintah Indonesia. Migrant CARE menyebutkan bahwa sejak 

tahun 2008 sudah terdapat tujuh kasus serupa.
70

 Dua orang TKI 

Zaini dan TKW Ruyati pada tahun 2018 dijatuhi hukuman 

pancung tanpa memberikan notifikasi kepada pemerintah 

Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia dan pihak keluarga TKI 

Zaini mendapatkan kabar dari salah satu keluarganya yang juga 

bekerja di Arab Saudi. Pada tahun 2015 juga terdapat TKW Siti 

Zaenab asal Madura yang tiba-tiba dihukum pancung, setelah 

mendekam di penjara sejak tahun 1999.  

Melihat dari kasus Zaini, Ruyati, dan beberapa TKI 

lainnya, mereka baru dapat berkomunikasi setelah TKI tersebut 

mendekam di dalam penjara. Artinya mereka sedang dalam 

proses hukum atau menunggu eksekusi hukum pancung. 

Sedangkan pada saat mereka hidup sebagai TKI di rumah 

majikan, pihak keluarga pun tidak dapat menghubungi. Sebagai 

contohnya TKI Tuti yang pada awalnya berangkat bekerja ke 

Arab Saudi bersama Ibunya. Pada tiga bulan pertama mereka 

dapat berkomunikasi dengan lancar. Namun setelah itu, Ibunya 

tidak mengetahui kabar sang anak, hingga sang anak divonis 

hukum pancung. Selain Tuti, terdapat TKI yang lainnya tidak 

diizinkan untuk berkomunikasi dengan lingkungan luar, 

sehingga keluarga tidak mendapatkan informasi memadai 

tentang keberadaan TKI. Terlebih jika TKI tersebut bekerja 

melalui agen penyalur ilegal karena nama mereka tidak tercatat 

di lembaga pemerintahan mau KBRI di Arab Saudi. 

Dalam kesehariannya, masih terdapat TKI yang dibatasi 

penggunaan handphone. Bahkan ada juga TKI yang sama sekali 
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tidak diizinkan untuk menggunakannya. Kondisi diperparah 

dengan tingkat kepercayaan majikan yang minim terhadap TKI. 

Sebagai contohnya ketika majikan sedang berpergian atau 

meninggalkan rumahnya walaupun tidak lama, mereka akan 

menyimpan telpon rumah di dalam kamarnya yang terkunci 

rapat. Dari sini lah kemudian TKI tersebut tidak dapat memberi 

kabar tentang keberadaan dirinya, terlebih ketika ia dalam 

keadaan bahaya maupun terancam. 

Hampir kebanyakan TKI sangat terbatas komunikasinya 

dengan lingkungan luar, meskipun dengan tetangga sekitar di 

tempat mereka bekerja. Salah satu faktornya adalah karena 

bentuk arsitektur tempat tinggal yang dihuni para TKI. 

Bangunan tempat tinggal penduduk di Arab Saudi berpagar 

tembok tinggi tanpa celah maupun lubang. Pada bagian depan 

rumah terdapat gerbang tinggi yang selalu digembok. Meskipun 

ada majikan yang mengizinkan TKI memegang kunci, namun 

tidak sedikit juga TKI yang akses keluar masuknya dibatasi atau 

tidak diizinkan untuk memegang kunci. Sehingga mereka hanya 

diizinkan keluar rumah jika sedang berpergian bersama majikan 

dan keluarganya, atau untuk keperluan mendesak. Hal ini 

tentunya membuat para TKI terisoloasi di dalam rumah dan tidak 

dapat bersosialisasi dengan lingkungan luar, terlebih ketika 

sedang menghadapi situasi berbahaya. Bahkan jika ada TKI lain 

yang mendengar suara teriakan dari rumah sebelahnya, ia tidak 

dapat berbuat apapun karena majikannya juga melarang untuk 

ikut campur. 

Keberadaan TKI yang terisolasi dari dunia luar tentunya 

membuat kondisi psikis mereka tertekan. Menurut Aristoteles, 

manusia merupakan makhluk sosial yang dikodratkan untuk 

hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Manusia 

tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan 

pertolongan orang lain. Sehingga berinteraksi dengan 

masyarakat merupakan kebutuhan primer manusia. Ketika para 

TKI tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan lingkungan 

luar tentunya hal ini bertentangan dengan kodratnya. Jika 

manusia terbiasa berinteraksi untuk berbagai cerita, kemudian 

dibatasi maka akan mempengaruhui kondisi psikisnya dan 

membuat emosinya tidak stabil. 
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Berdasarkan kejadian yang menimpa para TKI di Arab 

Saudi yang tidak mendapat akses untuk berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya, tentunya membuat kondisi TKI tertekan. 

Sebagai contohnya, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan 

orang-orang yang berada di sekitar tempat kerjanya. Mereka 

hanya dituntut untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya. 

Kondisi tersebut semakin diperparah karena mereka tidak 

diizinkan untuk menggunakan handphone-nya. Padahal benda 

ini merupakan satu-satunya cara untuk dapat berkomunikasi 

dengan keluarganya. Ketika akses komunikasi dengan orang lain 

dibatasi tentunya dapat membuat kondisi TKI tertekan. Sebagai 

contohnya ketika TKI mendapat permasalahan dengan 

majikannya langsung mengeluarkan emosinya yang ia pendam. 

Terlebih jika dalam kesehariannya ia mendapatkan tekanan dari 

majikannya. 

 

Faktor lain yang menimbulkan permasalahan antara TKI 

dengan majikannya adalah kendala dalam berkomunikasi. Dalam 

berkomunikasi sehari-hari, bahasa yang digunakan kedua negara 

bukanlah Bahasa Inggris. Negara Indonesia menggunakan 

Bahasa Indonesia, Arab Saudi menggunakan Bahasa Arab. Bagi 

umat Muslim, Al-Qur‟an merupakan kitab yang sering dibaca, 

termasuk semenjak usia dini. Namun kebanyakan hanya 

membaca ayat-ayat Al-Qur‟an tanpa memahami arti setiap kata. 

Sehingga meskipun hampir setiap hari membaca Al-Qur‟an 

belum tentu dapat menjamin lancar berkomunikasi menggunakan 

Bahasa Arab. Selain itu tidak semua TKI dibekali bahasa asing 

(termasuk Bahasa Arab) dengan baik. Jikapun ada yang sudah 

mendapat pembekalan, tentunya mereka tetap masih mengalami 

kendala dalam berkomunikasi selama di Arab Saudi. Beberapa 

agen penyalur TKI ilegal ada yang memberikan pembekalan. 

Hanya saja mereka memberikan pembakalan sebatas dasarnya 

saja, sebagai contohnya hanya membekali kosa kata Bahasa 

Arab benda-benda di dapur dan kosa kata untuk komunikasi 

secara dasar. Pada prakteknya, para TKI di Arab Saudi ketika 

berkomunikasi dengan majikan menggunakan bahasa tubuh. 

TKI di Arab Saudi atau pahlawan devisa negara ternyata 

rentan terkena permasalahan karena berbagai perbedaan antar 
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kedua negara. TKI di Arab Saudi harus membiasakan diri 

terhadap undang-undang yang mengatur seperti cara berpakaian, 

cara berinteraksi, dan cara berkomunikasi. Di samping itu 

hampir kebanyakan para majikan di Arab Saudi bersikap 

semena-mena terhadap TKI hanya karena alasan sepele karena 

Arab Saudi tidak mempunyai undang-undang yang mengatur 

pekerja domestik. Sehingga pemerintah Arab Saudi tidak 

menindak yang berlaku semena-mena terhadap TKI seperti 

melecehkan, berbuat kekerasan dan menyiksa seperti memukul, 

menyiram menggunakan air panas, mensetrika dan menggunting 

anggota tubuh TKI hingga cacat, bahkan ada yang meninggal. 

Selain itu TKI Arab Saudi juga kerap menerima pelecehan 

seksual hingga diperkosa. Padahal mereka tidak dapat 

berkomunikasi dengan keluarganya maupun lingkungan 

sekitarnya. Sehingga ketika mereka dalam kondisi terancam, 

mereka hanya dapat membela diri. Namun tidak jarang 

pembelaan para TKI tersebut di luar batas hingga menyebabkan 

majikan meninggal dunia. Pihak keluarga majikan pun kemudian 

membawa permasalahan ini ke ranah hukum dan akhirnya TKI 

harus menerima hukum pancung sebagai konsekuensinya. 

Pemerintah Indonesia sejauh ini sudah berupaya dan 

melakukan berbagai macam cara untuk menyelesaikan 

permasalahan ini atau berupaya agar para TKI yang divonis 

hukuman mati dapat dibatalkan. Hukum qishash terhadap TKI 

dapat gugur apabila keluarga mau memaafkan tersangka dan 

diganti dengan diyath sesuai yang dikehendaki keluarga korban. 

Biasanya pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomasi 

kepada pemerintah Arab Saudi atau mengunjungi pihak keluarga 

korban. Hanya saja dalam negosiasi hal ini tidak selalu berjalan 

mulus. Misalnya keluarga korban tetap ingin hukuman qishash 

dijatuhkan kepada tersangka, atau pemerintah Arab Saudi 

melakukan eksekusi terhadap tersangka tanpa memberikan 

notifikasi kepada Indonesia. Sehingga tidak jarang Indonesia 

dihebohkan dengan kabar TKI yang harus mengakhiri hidupnya 

dengan pedang algojo. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi sudah terjalin 

sejak lama karena Arab Saudi merupakan negara pertama yang 
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mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Meski dari 

tahun ke tahun hubunganna semakin dekat, namun hubungannya 

baru terjalin resmi setelah Indonesia membuka kantor KBRI 

untuk Pakistan, Arab Saudi, dan Iran di Kairo, Mesir pada tahun 

1950. Kemudian diikuti oleh pemerintah Arab Saudi yang 

membuka kantor kedutaan besarnya di Indonesia pada tahun 

1955. Semenjak itu berbagai macam kerjasama dilakukan oleh 

kedua negara, terlebih Arab Saudi merupakan negara tujuan 

penduduk Muslim untuk menunaikan ibadah Haji atau Umrah. 

Penempatan WNI sebagai TKI di Arab Saudi sudah 

terjalin sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada awalnya para 

WNI dikirimkan ke beberapa negara yang menjadi kawasan 

koloni Belanda untuk menggantikan budak-budak dari Afrika 

yang telah dibebaskan. Namun semakin lama negara tujuan para 

TKI semakin bertambah dan merambah hingga Arab Saudi. 

Selain banyaknya umat Muslim Indonesia yang menunaikan 

ibadah Haji atau Umrah di Arab Saudi dan tidak kembali. 

Kebanyakan dari mereka kemudian menetap dan bekerja di 

berbagai bidang, salah satunya di bidang informal dengan tujuan 

memperbaiki ekonomi mereka. Barulah pada tahun 1975 

pemerintah Indonesia resmi mengirimkan WNI ke Arab Saudi 

dan masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun hingga tahun 

2018 kemarin angkanya relatif menurun namun jumlahnya masih 

mencapai 397.732. 

Kerjasama yang menguntungkan kedua negara ini ternyata 

tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah 

para TKI yang harus terjerat kasus hukum pidana karena 

dianggap menghilangkan nyawa majikannya. Meskipun alasan di 

balik TKI membunuh majikannya karena untuk melindungi 

dirinya dari berbagai tindakan tidak pantas, seperti diperlakukan 

semena-mena, disiksa, hingga dilecehkan. Namun jika mengacu 

pada hukum di Arab Saudi seperti yang sudah disampaikan pada 

Bab II, WNI tersebut jika sudah terbukti menghilangkan nyawa 

majikannya maka harus dijatuhi hukuman pancung. 

  


