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BAB IV 

PENGERTIAN DIPLOMASI DAN LANGKAH DIPLOMASI 

KEDUA PRESIDEN DALAM MENANGANI 

PERMASALAHAN HUKUMAN PANCUNG YANG 

MENIMPA TKI DI ARAB SAUDI  

 

Pada bab IV penulis menyampaikan pengertian diplomasi dan 

perkembangan proses diplomasi. Penguraian tersebut sebagai 

pengantar sebelum menjelaskan model diplomasi yang ditempuh 

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko 

Widodo dalam menangani permasalahan TKI di Arab Saudi yang 

divonis hukuman pancung. Selain itu pada bab ini penulis juga akan 

menyampaikan kebijakan kedua presiden pada saat menerbitkan 

Undang-undang perlindungan TKI dan bagaimana langkah 

pemerintah Indonesia menyelesaikan permasalahn ini pada rezim 

kedua presiden. 
 

A. Definisi Diplomasi dan Perkembangannya 

Dalam Ilmu Hubungan internasional terdapat sebuah 

langkah yang digunakan oleh sebuah aktor dengan aktor lainnya. 

Baik negara dengan negara, atau negara dengan aktor lainnya 

seperti organisasi internasional, lembaga pemerintahan, maupun 

masyarakat. Pada era Globalisasi seperti saat ini praktek 

diplomasi semakin berkembang. Terlebih dalam 

perkembangannya dan untuk kepentingan nasional dan 

internasionalnya, setiap negara selalu membutuhkan bantuan dari 

negara lain. Setiap negara mempunyai masing-masing 

kekurangan dan kekurangan tersebut biasanya dimiliki oleh 

negara lain. Maka dari itu kerjasama antar negara harus terjalin 

dengan baik. Tidak hanya semata-mata untuk memenuhi 

kepentingan nasionalnya dan internasionalnya saja. Diplomasi 

juga dapat menyelesaikan konflik dalam negeri maupun 

internasional. Konflik yang terjadi terhadap negara dengan 

negara lain juga dapat diselesaikan dengan langkah diplomasi. 

Tujuannya adalah agar tidak terjadi perang antar negara atau 

melibatkan aktor lainnya. Hal ini dikhawatirkan dapat 

menimbulkan keresahan dan menciptakan kerusakan serta 

kerugian. Seperti yang terdapat dalam perspektif kaum liberalis 
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yang tercetus pada abad ke ke-18 dan ke-19. Kaum liberalis 

beranggapan bahwa diplomasi dapat merestrukturisasi agar lebih 

bersifat damai.
71

 

Menurut Immanuel Kant, perdamaian dapat bersifat abadi 

dan perang bukan merupakan hasil dari hubungan sosial atau 

keganjilan sifat manusia yang tidak sempurna, kaum liberalis 

percaya akan perkembangan dan kesempurnaan kondisi manusia. 

Kaum liberalis beranggapan bahwa perang menunjukkan sikap 

tidak mau menghormati perdamaian dan dianggap tidak rasional 

dan bermoral, oleh karena itu, kaum liberalis menegaskan bahwa 

prospek penghapusan perang berada pada keinginan untuk lebih 

memiliki demokrasi dari pada aritrokasi, perdagangan bebas dari 

pada autarki, dan keamanan bersama daripada keseimbangan 

sistem kekuasaan.
72

 Maka dari itu langkah diplomasi merupakan 

cara yang baik untuk menyelesaikan konflik agar kedamaian 

antar aktor tetap terjaga dan tidak terdapat kerugian. 

Dikutip dari The Advance Learner's Dictionary of Current 

English dan pendapat Jusuf Badri yang menyebutkan dan 

menguraikan kata diplomasi sebagai "skill in making 

arrangements" (ketrampilan melakukan pengaturan-pengaturan), 

"cleverness in dealing with people so that they remain friendly 

and willing to help" (kepintaran dalam berurusan dengan orang-

orang sehingga mereka tetap bersahabat dan saling bersedia 

membantu. Dalam hal ini, Yusuf Badri beranggapan bahwa 

diplomasi tidak hanya sekedar "willing to help" (bersedia 

membantu), namun juga "willing to agree" (bersedia untuk 

menjetujui).
73

 

Dalam pengertian sederhananya, diplomasi merupakan 

seni dan praktik negosiasi antara aktor dengan aktor. Pada 

prakteknya biasanya aktor tersebut adalah wakil-wakil dari 

negara atau sekelompok negara. Misalnya negara Indonesia 
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dengan negara Arab Saudi, atau negara Indonesia dengan 

negara-negara di Timur Tengah. Istilah diplomasi merujuk pada 

diplomasi internasional atau hubungan internasional yang 

melalui perantara diplomat atau perwakilan negara untuk 

membahas terkait isu-isu perdamaian, perdagangan, perang, 

ekonomi dan budaya. Hal ini juga berlaku terhadap perjanjian 

internasional yang biasanya dinegosiasikan oleh para delegasi 

masing-masing negara sebelum disetujui oleh pihak-pihak di 

masing-masing negaranya. Diplomasi melalui negosiasi tidak 

hanya untuk membahas perjanjian atau kerjasama antar negara, 

namun diplomasi juga dapat ditempuh untuk menyelesaikan 

konflik sebelum terjadinya perang.
74

 

Menurut Harold Nicolson, diplomasi adalah pengaturan 

dari hubungan internasional dengan menggunakan negosiasi. 

Metode dari hubungan ini biasanya disesuaikan dengan oleh 

Duta Besar atau utusan dari negaranya. Begitu juga dengan 

pengelolaan dan cara negosiasinya. Berbagai langkah yang 

ditempuh oleh Duta Besar maupun utusannya merupakan bisnis 

atau seni dari diplomasi.
75

 Dengan demikian diplomasi dapat 

disimpulkan bahwa merupakan ilmu atau seni bernegosiasi yang 

dilakukan antar aktor untuk menyampaikan pendapat maupun 

usulannya. Hal tersebut dilakukan guna mencapai kepentingan 

nasionalnya, baik untuk kepentingan internal maupun 

kepentingan eksternal. Diplomasi kebanyakan dilakukan oleh 

antar aktor untuk mencapai kepentingan yang menyangkut 

bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, 

pertahanan, militer, dan lain sebagainya.  

Suwardi Wiriaatmadja dalam bukunya Pengantar Ilmu 

Hubungan Internasional berpendapat bahwa dalam diplomasi 

sendiri terdapat prosedur hubungan antar negara yang bebas nilai 

dan dengan bergantung pada kemampuan serta kecakapan dari 

mereka yang melaksanakannya.
76

 Dapat disimpulkan bahwa 
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kekuatan sebuah aktor untuk bergantung dengan aktor lainnya 

adalah tergantung pada bagaimana langkah diplomasi yang 

ditempuh oleh perwakilan yang ditunjuk. Setiap perwakilan yang 

ditunjuk mempunyai cara dan seni masing-masing dalam 

bernegosiasi sebelum disetujui oleh masing-masing aktor. Dapat 

dikatakan bahwa tujuan diplomasi merupakan penjaminan 

keuntungan maksimum sebuah aktor. 

Diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri 

suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa yang 

mencakup beberapa hal yakni: 

1. Menentukan dan mempergunakan semua daya atau 

kemampuan manusia untuk mencapai tujuan 

2. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan 

nasional, sesuai dengan kemampuan dan tenaga yang ada 

3. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan dengan 

kepentingan bangsa atau negara lain 

4. Mempergunakan sarana dan kesempatan dengan sebaik-

baiknya.
77

 

W.W Kulski berpendapat bahwa dalam perumusan dan 

pelaksanaan politik luar negeri melalui diplomasi tentunya 

terdapat berbagai macam aspek yang perlu diperhatikan seperti 

hubungan antara negara dengan negara dan hubungan antara 

negara dan aktor bukan negara. Unsur-unsur lainnya yang juga 

perlu diperhatikan adalah dalam proses serta pelaksanaan politik 

luar negeri, mempunyai tujuan dalam memajukan dan 

melindungi kepentingan nasional. 

Diplomasi pada awalnya dilakukan di Yunani dan Romawi 

Kuno. Pada saat zaman Yunani Kuno mereka memilih ahli 

pidato yang dikirimkan untuk mewakili negaranya guna 

melakukan diplomasi. Segala perundingan dilakukan di ruangan 

terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas dengan 

khidmat. Berbeda dengan yang dilakukan di Romawi Kuno. 

Mereka lebih sering memaksakan kehendak dan mengancam 

pihak lawannya. 

Diplomasi semakin berkembang pada saat Konggres Wina 

pada tahun 1815 di Wina, Austria. Pada saat itu para delegasi 
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negara menyadari bahwa pentingnya mengatur hubungan 

diplomatik antar negara-negara Eropa. Metode yang digunakan 

bangsa Eropa untuk berdiplomasi adalah melalui negoisasi atau 

metode Prancis atau metode tradisional. Metode ini merupakan 

teori dan praktik negosiasi tradisional yang dicetuskan oleh 

Richeliu dan dianalisis oleh Callieres. Pada akhirnya semua 

negara-negara di Eropa selama tiga abad mempraktekkan metode 

ini untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.
78

 Dalam 

melakukan hubungan diplomatik antar aktor juga terdapat tata 

cara tersebut diatur dalam Konggres Wina tahun 1961. Hal ini 

tentang hubungan diplomatik yang digunakan sebagai acuan 

dasar hukum kediplomatikan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa diplomasi tradisional merupakan proses negosiasi antar 

negara dengan negara atau sekelompok negara, dengan cara-cara 

yang diatur dalam sebuah undang-undang. 

Seiring berkembangnya zaman, langkah diplomasi yang 

ditempuh pun semakin berkembang. Hal ini untuk menyesuaikan 

kebutuhan masing-masing aktor demi memenuhi kepentingan 

nasionalnya. Aktor-aktor yang berperan untuk berdiplomasi 

tidak hanya negara dengan sekelompok negara saja. Masyarakat 

dan opininya pun turut dapat berperan. Metode diplomasi ini 

dikenal dengan metode diplomasi modern atau metode Amerika. 

Karakteristik diplomasi baru ini mencakup diplomasi 

parlementer yang diaplikasikan oleh organisasi internasional, 

diplomasi para pemimpin politik, dan diplomasi terbuka.  

Diplomasi modern juga dikenal sebagai metode diplomasi 

demokratis. Era ini tidak hanya melibatkan pejabat-pejabat 

negara seperti pada saat era diplomasi publik. Masyarakat juga 

mempunyai peran melalui aktivitas diplomasi publik atau 

softpower diplomacy. Diplomasi ini menekankan gagasan 

alternatif penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, 

bukan melalui provokasi, agitasi atau sinsime. Diplomasi publik 

merupakan proses komunikasi terhadap publik internasional dan 

domestik publik guna memberikan pemahaman atau informasi 

mengenai kepentingan nasional maupun kebijakan-kebijakan 
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negara tersebut. Biasanya negara yang menerapkan metode ini 

proses diplomasinya juga dilakukan di dalam negeri. Hal ini 

kemudian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diplomasi ini 

adalah untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui 

pemahaman, informasi, serta mempengaruhi publik di dalam dan 

luar negeri.
79

 

Perubahan ini juga dipengaruhi dan disebabkan oleh 

beberapa aspek. Pertama karena perubahan substansial pada 

komposisi negara-negara di dunia. Pada abad ke-19 negara-

negara yang tergabung dalam komunitas diplomatik hanya ada 

beberapa negara saja. Pada awalnya anggota dari komunitas 

tersebut didominasi oleh negara-negara dari Benua Eropa, 

Amerika, dan Asia. Bahkan dari Benua Asia hanya negara 

Jepang dan Cina yang menonjol. Namun setelah memasuki abad 

ke-20 barulah banyak negara-negara bergabung, terutama 

negara-negara yang baru saja merdeka.
80

 

Dalam buku The Globalization of World Politics: An 

Introduction to International yang ditulis oleh Brian White, 

menjelaskan terdapat perbedaan karakteristik dalam diplomasi 

tradisional dan diplomasi modern. 
 

1. Diplomasi Tradisonal 

Dalam strukturnya, diplomasi tradisional cenderung 

lebih bersifat suatu bentuk proses komunikasi antara aktor 

dengan aktor lainnya. Maka dari itu diplomasi tradisional 

juga sering dikenal dengan istilah first-track diplomacy. 

Dalam istilah ringkasnya, diplomasi tradisional lebih 

cenderung kepada state-based activity atau aktivitas 

diplomasi yang didominasi oleh negara atau wakil resmi 

pemerintah atau negara. 

Selain struktur diplomasi, diplomasi tradisional juga 

diatur pada suatu hubungan bilateral yang kuat dan biasanya 
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dilakukan secara rahasia, serta dikarakteristikkan oleh 

peraturan dan prosedur yang khusus. Hal ini kemudian 

memberikan batasan pada dua golongan yang membuat 

privasi dan kerahasiaannya menjadi lebih terjaga. Dalam 

diplomasi tradisional, para diplomat dan semua aktivitas 

diplomatik diberikikan sejumlah hak, keistimewaan dan juga 

kekebalan. Biasanya diplomasi tradisional topik yang 

dibahas lebih berorientasikan pada high politics seperti isu 

perang, perjanjian perdamaian, serta batas-batas negara. 
81

 

2. Diplomasi Modern 

Semenjak perang dunia berakhir, terdapat pemikiran 

dari berbagai pihak yanng beranggapan bahwa diplomasi 

tradisional yang terlalu tertutup karena bersifat rahasia harus 

diganti dengan diplomasi modern. Terdapat beberapa 

perbedaan di diplomasi modern. 

Dalam rangka meminimalisir prasangka buruk dari 

berbagai pihak, maka diplomasi ini lebih bersifat terbuka 

pada publik. Diubahnya pola diplomasi dari diplomasi 

tradisional menjadi diplomasi modern atau second-track 

diplomacy tentunya secara otomatis membuat aktivitas 

proses diplomasi menjadi lebih rumit dari sebelumnya. 

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa diplomasi 

tradisional hanya melibatkan aktor dengan aktor atau aktor 

dengan kelompok aktor secara tertutup. Namun dalam 

diplomasi modern, aktivitas diplomasi tidak hanya 

melibatkan peran pemerintah saja. Hampir kebanyakan 

mereka melibatkan lebih dari satu aktor seperti aktor 

intergovernmental organization, non-govermental 

organization, MNC, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Diplomasi modern dalam prakteknya tidak hanya 

berfokus pada high politics. Namun dalam hal ini diplomasi 

modern juga membahas isu low politics seperti permasalahan 

ekonomi, sosial, dan isu kesejahteraan. Hal ini dikarenakan 
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diplomasi modern sangat menghindari terjadinya sebuah 

peperangan.
82

 

Perubahan tersebut dipengaruhi beberapa aspek. 

Pertama karena perubahan substansial pada komposisi 

negara-negara di dunia. Pada abad ke-19 negara-negara yang 

tergabung dalam komunitas diplomatik hanya beberapa 

negara dari Benua Eropa, Amerika, dan Asia. Dari Benua 

Asia hanya dari negara Jepang dan Cina yang menonjol.
83

 

Perubahan metode diplomasi juga disebabkan semakin 

berkembangnya zaman yang meningkatkan kepentingan 

negara seperti dalam hal perdagangan, ilmu pengetahuan, 

ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu perubahan dalam 

proses diplomasi juga ikut mempengaruhi.
84

 

Dari penjabaran kedua diplomasi yang berkembang 

dalam praktek Hubungan Internasional, dapat disimpulan 

bahwa teknik diplomasi yang digunakan oleh pemerintah 

pada zaman dahulu dan sekarang berbeda. Diplomasi 

tradisional lebih mengedapankan privasi yang mana peran 

dari masing-masing aktor melakukan negosiasi tanpa 

melibatkan pihak publik. Sebagai contohnya dalam 

mengambil kebijakan hanya dilakukan oleh petinggi negara 

dengan petinggi negara saja. Maka dari itu segala keputusan 

dan proses negosiasi sangat terjaga kerahasiaannya dan 

sangat kecil terjadinya intervensi dari pihak luar. Sedangkan 

dalam diplomasi modern, negosiasi juga dapat dilakukan 

oleh pejabat pemerintahan, organisasi non-pemerintah dan 

kelompok masyarakat. Argumen kelompok-kelompok 

tersebut pun juga dapat mempengaruhi keputusan yang akan 

dirundingkan. 
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B. Langkah Diplomasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

dan Presiden Joko Widodo 

Indonesia dan Arab Saudi mempunyai hubungan 

diplomatik yang bisa dikatakan sangat dekat. Seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, hal tersebut menyangkut kerjasama dan 

kepentingan nasional kedua negara, seperti hubungan bilateral di 

bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan ketenagakerjaan. 

Arab Saudi merupakan negara pertama yang mengakui 

kemerdekaan Indonesia pertama kali. Di samping itu, dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga mendapatkan 

dukungan dari Arab Saudi. Hal ini lah yang kemudian membuat 

Indonesia terus mempertahankan kedekatannya dan menjaga 

hubungannya dengan Arab Saudi. Begitu juga dengan Arab 

Saudi yang selalu berupaya untuk menjaga hubungan baiknya 

dengan Indonesia. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan 

masih berlangsungnya berbagai kerjasama yang terjalin antar 

kedua negara hingga saat ini. 

Indonesia dan Arab Saudi hingga saat ini terus berupaya 

untuk menajga dan mempertahankan kedekatan kedua negara. 

Indonesia merupakan negara demokratis dan mengusung konsep 

pemilihan presiden setiap empat tahun sekali. Hingga saat ini 

meskipun sudah terjadi tujuh kali pergantian presiden namun 

hubungan baik dengan Arab Saudi masih terus diteruskan. Hal 

tersebut terbukti dengan berbagai langkah diplomasi yang 

ditempuh oleh masing-masing pemerintahan pemimpin 

Indonesia yang menjabat. Baik pada saat masa pemerintahan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko 

Widodo. 

Presiden Susilo Bambang Yudhyono merupakan Presiden 

Indonesia ke enam yang terpilih melalui pemilihan umum pada 

Oktober 2004. Pada Oktober 2009 Presiden Susilo Bambang 

Yudhyono kembali terpilih dan menjabat hingga Oktober 2014. 

Pada masa akhir jabatannya terdapat 632.172 TKI yang bekerja 

di Arab Saudi. Dari sejumlah TKI tersebut terdapat 23.760 orang 

yang bermasalah. Namun jumlah tersebut tentunya belum 

mencakup para TKI yang bekerja di Arab Saudi dengan cara 

ilegal. Dari puluhan ribu kasus tersebut masih terdapat TKI yang 

menunggu eksekusi hukuman pancung. Pada masa akhir jabatan 
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Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau pada Oktober 2014 

masih meninggalkan tanggung jawab terkait nasib TKI yang 

terancam dan menunggu eksekusi hukuman pancung.
85

 Dari sini 

kemudian dapat disimpulkan bahwa Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono masih meninggalkan tugas yang harus diselesaikan 

oleh pemerintahan rezim selanjutnya. 

Pada Oktober 2014, Presiden Joko Widodo dipilih oleh 

masyarakat Indonesia melalui pemilu, menggantikan Presiden 

Susilo Bambang Yudhyono. Salah satu tugas yang harus 

diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan yang 

mengancam nasib para TKI di Arab Saudi yang terancam 

maupun menunggu eksekusi hukuman pancung. Data dari 

lembaga Human Rights Watch, pada akhir tahun 2015 terdapat 

lebih dari 150 orang yang telah dieksekusi hukuman pancung di 

Arab Saudi. Jumlah ini menunjukkan angka terbesar dalam 20 

tahun terakhir.  

Berbagai langkah dilakukan oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhyono maupun Presiden Joko Widodo, salah 

satunya melalui negosiasi. Negosiasi tidak hanya dilakukan oleh 

kedua presiden, namun juga berbagai pihak berkepentingan. 

Seperti negosiasi yang dilakukan oleh duta besar Indonesia 

untuk Arab Saudi, satgas yang dikirimkan untuk menemui pihak 

keluarga korban, keluarga TKI yang langsung berkunjung ke 

Arab Saudi dan membentuk kesepakatan yang disepakati oleh 

kedua negara. 

Pada periode pertama menjabat, Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono megeluarkan Undang-undang No. 39 tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi 

acuan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan 

menyelesaikan permasalahan TKI di luar negeri, termasuk di 

Arab Saudi. Undang-undang tersebut menimbang tentang: 

1. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib 

dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya; 
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2. bahwa setia tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan 

yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan 

dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar 

negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, 

dan kemampuan; 

3. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan 

obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja 

paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan 

atas harkat dan mertabat menusia, serta perlakuan lain yang 

melanggar hak asasi manusia; 

4. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi 

warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar 

negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, 

keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti 

diskriminasi, dan anti perdagangan manusia; 

5. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri 

merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan 

kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh 

pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak 

asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan 

kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai 

dengan hukum nasional; 

6. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri 

perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah 

baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat 

dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja 

Indonesia yang ditempatkan di luar negeri; 

7. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, 

tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan 

tenaga kerja Indonesia di luar negeri; 

8. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga 

kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang; 

9. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, furuf e, furuf f, 

huruf g, dan huruf h, perlu membentuk undang-undang 
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tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri.
86

 

Indonesia dan Arab Saudi sama-sama mempunyai tekat 

untuk menyelesaikan permasalahan TKI di Arab Saudi. Pada 28 

Mei 2011 di Jeddah diselenggarakan pertemuan antara Indonesia 

dengan Arab Saudi untuk membahas kesepakatan nota 

kesepamahaman atau MoU tentang penempatan dan 

perlindungan TKI. Proses dalam rangka mencapai kesepakatan 

MoU dilakukan dengan dua cara, yaitu Preliminary Senior 

Official Meeting Indonesia-Arab Saudi (Preliminary SOM) dan 

Joint Working Committee (JWC).87
 

Preliminary Senior Official Meeting Indonesia-Arab Saudi 

(Preliminary SOM) diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 28 

Mei 2011. Pertemuan ini menghasilkan dua kesepakatan, yang 

pertama adalah kedua negara akan melakukan evaluasi dan 

membahas lebih lanjut tentang ketenagakerjaan. Kesepakatan 

yang kedua adalah Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab 

Saudi membentuk MoU ketenagakerjaan dalam jangka waktu 6 

bulan. Dua bulan kemudian, pada 10-13 Juli 2011 di Riyadh 

kedua negara melaksanakan Joint Working Committee (JWC) di 

bidang ketenagakerjaan sebagai bentuk tindak lanjut  dari 

Preliminary SOM. Dalam pertemuan ini pemerintah Indonesia 

mengajukan Agreement the Placement and Protection of 

Indonesian Domestic Workers. Perjanjian ini memiliki tujuan 

untuk: 

1. Membentuk mekanisme efektif untuk penempatan TKI 

sektor domestik, 

2. Memastikan adanya perlindungan hak TKI sektor domestik 

dan majikan, 
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3. Menetapkan standar perjanjian kerja sesuai dengan hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
88

 

Sesuai dengan tujuannya, persetujuan tersebut mengatur 

mengenai kewajiban masing-masing negara, kontrak kerja, 

penyelesaian sengketa, Komite Kerja Bersama, berlakunya 

persetujuan dan berakhirnya persetujuan. Namun dalam 

pertemuan tersebut draft yang diajukan oleh Pemeirntah 

Indonesia tidak langsung direspon dan disetujui oleh Pemerintah 

Arab Saudi. MoU ini baru ditandatangani oleh Pemerintah Arab 

Saudi tiga tahun setelahnya atau tepatnya pada tahun 2014.
89

 

Sehingga dapat disimpulkan hingga 2014 belum ada kesepakatan 

yang mengatur secara rinci kewajiban masing-masing negara 

maupun kedua negara terkait segala aspek yang terakit dengan 

penempatan TKI, termasuk perlindungan hak-hak para TKI. 

Padahal pada saat itu masih banyak kasus TKI yang hampir 

dikenai hukum pancung karena membela diri. 

TKI yang pada saat itu sedang dalam proses penyelesaian 

adalah TKW Darsem. Pada tahun 2007 TKW Darsem asal 

Subang Jawa Barat dinyatakan membunuh majikan laki-lakinya, 

warga Yaman yang bermukim di Arab Saudi. Darsem 

membunuh dengan dalih membela diri karena hampir diperkosa. 

Selama menjalani proses hukum, Darsem hanya didampingi oleh 

pengacara dari Arab Saudi yang merupakan utusan dari 

pemerintah Indonesia. Dua tahun kemudian atau tepatnya pada 

tanggal 6 Mei 2009, vonis pengadilan menyatakan bahwa 

Darsem terbukti bersalah telah membunuh majikannya. 

Berdasarkan hasil sidang di pengadilan Riyadh, Darsem dijatuhi 

hukuman pancung.
90

 

Sejak awal keluarga majikan meminta hukuman pancung. 

Pemerintah Indonesia melalui pengacara Arab Saudi yang 

ditunjuk mengajukan banding dan amnesti agar Darsem 

                                                             
88

 Ibid. 
89

 Susiana, Sali, 2016, Perlindungan TKI Perempuan Sektor Informal. 

Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 
90

 Nyaris Diperkosa, TKI Saudi Terpaksa Membunuh, https://www.viva. 

co.id/berita/dunia/205873-terancam-diperkosa-wni-ini-terpaksa-membunuh, 

diakes Jum‟at, 1 Februari 2019 

https://www.viva/


66 

dibebaskan dari hukuman mati. Selain itu Indonesia juga 

mengajukan kerjasama dengan pihak KBRI Riyadh, Lajnah 

Islah (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian dan Pemberiaan 

Maaf) Riyadh, dan Gubernur Riyadh. Pihak-pihak tersebut 

kemudian mengupayakan berbagai langkah negosiasi namun 

tidak membuahkan hasil. Setelah proses negosiasi yang cukup 

alot selama dua tahun, pada 7 Januari 2011 akhirnya ahli waris 

korban, Asim bin Sali Assegaf mengeluarkan putusan pemaafan. 

Hanya saja pemaafan tersebut disertai dengan kewajiban 

membayar Diyath sebesar 2 juta Riyal atau Rp. 4,7 Miliar.
91

 

 

Kabar baik tersebut disampaikan oleh pihak KBRI Riyadh 

melalui Kemenakertrans, menteri luar negeri dan BNP2TKI dan 

Indonesia menyambut baik perkembangan positif dari kasus ini. 

Direktur Perlindungan WNI, Departemen Luar Negeri bersama 

sejumlah pejabat seperti menteri tenaga kerja kemudian 

menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap menanggung 

biaya tersebut. Masyarakat Indonesia pun menyambut baik 

informasi ini. Berbagai kalangan dari organisasi, komunitas, 

maupun secara pribadi menggalang dana untuk membayar diyath 

tersebut. Selain itu bantuan juga datang dari Arab Saudi yang 

memberikan sumbangan hingga mencapai 1 juta Riyal atau 

setengah dari denda yang dijatuhkan.
92

 

Di tengah proses penggalangan denda untuk meringankan 

beban Darsem, Pemerintah Indonesia juga menggelar pertemuan 

dan melakukan koordinasi di Istana Presiden bersama para 

stakeholder seperti Kementrian Ketenagakerjaan, Menteri Luar 

Negeri, Duta Besar, DPR, MPR, BNP2TKI, Depnakertrans, dan 

lainnya. 

Kerajaan Arab Saudi kemudian memproses pengampunan 

pada 27 Juni dan baru memberikan pembebasan murni kepada 

Darsem setelah pemerintah Indonesia dapat memenuhi 
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pembayaran dalam jangka waktu enam bulan pada 5 Juli 2011. 

Namun, meskipun pemerintah telah membayar uang 

pengampunan, pemerintah Indonesia tidak dapat memastikan 

apakah Darsem bisa langsung dibebaskan atau harus 

menghabiskan masa tahannya. Darsem dibebaskan dan langsung 

diserahkan kepada Direktur Timur Tengah Kementerian Luar 

Negeri RI, Rony Yuliantoro, pada 13 Juli 2011. Darsem 

langsung diterbangkan ke Kementrian Luar Negeri Jakarta dan 

dinyatakan bebas.
93

 

Pada tahun yang bersamaan Indonesia juga dikejutkan 

dengan informasi TKW Ruyati yang dihukum pancung. 

Peristiwa ini bermula pada saat Ruyati membunuh majikannya 

karena sikap majikan yang semena-mena. Duta Besar Republik 

Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abudullah Mansyur, 

menyebutkan bahwa alasan Ruyati membunuh majikannya 

karena rasa kesal akibat sering dimarahi dan diperlakukan 

dengan tidak pantas, serta gaji tidak dibayarkan selama tiga 

bulan sebesar 2.400 Riyal atau Rp. 8,9 juta. Sebetulnya Ruyati 

sering memohon dipulangkan ke Indonesia namun ditolak. 

Ruyati membunuh majikannya dengan membacok kepalanya 

dengan pisau jagal dan menusuk lehernya dengan pisau dapur. 

Berdasarkan pernyataan dari staf Kepolisian Sektor Al-Mausur 

Mekah, tindakan yang dilakukan oleh Ruyati merupakan kasus 

yang berat karena bukti-bukti yang ditemukan sangat jelas dan 

kuat. Investigasi dilakukan oleh badan investigasi Mekah dan 

penanganan kasus ini langsung diproses dengan cepat.
94

  

Selama Ruyati mendekam dalam penjara dan melewati 

sidang, pihak dari KBRI sudah dua kali mengirimkan nota 

diplomatik kepada Kementrian Luar Negeri Arab Saudi untuk 

menolong Ruyati. Nota diplomatik tersebut berisikan 

permohonan dan permintaan KBRI agar diberikan akses 
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kekonsuleran seluas-luasnya sebagaimana lazimnya, termsauk 

informasi tentang jadwal persidangan, pendampingan, dan 

pembelaan dalam sidang-sidang yang akan diselenggarakan. 

Ruyati menempuh persidangan yang dilaksanakan sebanyak dua 

kali, yaitu pada 3 Mei 2010 dan dilanjutkan pada 10 Mei 2010. 

Selama melewati proses persidangan, Ruyati didampingi oleh 

dua penerjemah Mahkamah yang berkebangsaan Indonesia dan 

Arab Saudi. Selain itu dalam sidang tersebut juga dihadiri oleh 

penerjemah dari staf KJRI.
95

 Hanya saja pihak dari Arab Saudi 

tidak pernah memberitahukan proses hukum yang harus dilewati 

oleh Ruyati hingga masa eksekusinya. 

Langkah negosiasi kemudian ditempuh oleh pemerintah 

Arab Saudi. Dalam upaya penyelesaiannya, pemerintah Arab 

Saudi melakukan sejumlah upaya untuk meringankan hukuman 

Ruyati. Seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, 

hukuman mati dapat gugur apabila keluarga korban mau 

memaafkan pelaku. Pemerintah Arab Saudi kemudian 

mengunjungi keluarga korban dan meminta keringanan dari 

keluarga korban atau memaafkan Ruyati. Namun langkah ini 

tidak membuahkan hasil. Keluarga korban tetap enggan 

memaafkan Ruyati.  

Dalam kondisi seperti ini jika mangacu pada tradisi di 

Arab Saudi, maka kekuasan tertinggi untuk memberikan maaf 

kepada pelaku adalah keluarga. Bahkan Raja Arab Saudi pun 

tidak mempunyai wewenang untuk intervensi kepada keluarga 

korban karena hal tersebut merupakan hukum privat. Dalam 

kasus tersebut Raja Arab Saudi hanya berwenang untuk 

intervensi pada hukum umum, seperti misalnya mengurangi 

masa tahanan. Namun langkah yang dapat ditempuh oleh Raja 

Arab Saudi adalah memberikan surat kepada keluarga korban 

secara pribadi, atau mengunjungi rumah keluarga korban. Jika 

kondisi seperti ini terjadi tentunya keluarga akan memaafkan.
96
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Hanya saja kemungkinan terjadinya peristiwa seperti ini sangat 

kecil sekali, seperti yang terjadi pada keluarga korban majikan 

Ruyati yang tidak memberikan maaf kepada pelaku. Hingga 

akhirnya pada 18 Juni 2011, TKW Ruyati dieksekusi tanpa 

mengirimkan pemberitahuan kepada Indonesia.  

Pemerintah Indonesia sangat menyayangkan hal ini. 

Sebelumnya pada 14 Juni 2011 Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono menyampaikan pidatonya pada 100th International 

Labour Organization Conference di Geneva, Switzerland terkait 

harapannya agar pertemuan tersebut dapat memberikan 

perlindungan dan pengawasan terhadap TKI yang berada di 

negara-negara anggota yang dihadiri oleh delegasi, termasuk 

Arab Saudi.
97

 Harapannya negara-negara tujuan para TKI dapat 

memberikan perlindungan dan pengawasan kepada para TKI. 

Namun pada prakteknya hukuman pancung kepada Ruyati 

dijatuhkan tepat empat hari setelah diselenggarakannya 

pertemuan tersebut. Melalui Menteri Luar Negeri Marty 

Natalegawa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian 

melayangkan surat protes kepada Duta Besar Arab Saudi, 

Abdurrahman bin Mohammed Al Khayyat. Surat tersebut 

memuat tiga hal. Pertama, ucapan terima kasih atas hubungan 

baik antara Indonesia dan Arab Saudi, ucapan terima kasih dan 

penghargaan atas dikabulkannya permintaan pembebasan tanpa 

syarat kepada ratusan tenaga kerja Indonesia yang terjerat kasus 

hukum, serta keprihatinan atau protes keras atas eksekusi Ruyati 

yang menabrak kelaziman dan tata norma internasional tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu.
98

 Surat tersebut kemudian 

direspon oleh Duta Besar yang menyampaikan permintaan 
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maafnya dan berjanji kedepannya hal seperti ini tidak akan 

terulang lagi.
99

 

Pada kasus ini, hal yang menjadi sorotan masyarakat 

Indonesia adalah bagaimana kemudian pemerintah Indonesia 

berupaya menangani hal seperti ini agar tidak terjadi kembali. 

Selang empat hari setelah Ruyati dipancung, melalui konferensi 

pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru muncul dan 

memberikan pernyataan belasungkawa. Selain melalui surat 

yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono juga melayangkan protes keras kepada 

Arab Saudi.
100

 Protes tersebut dilayangkan karena Arab Saudi 

dianggap melanggar kenvensi Wina tahun 1963 yang 

mengharuskan suatu negara memberitahukan penahanan, 

penyelidikan, sidang pengadilan, sampai eksekusi hukuman atas 

warga negara lain.
101

 Langkah protes yang kemudian diambil 

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono adalah kebijakan 

moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi yang efektif 

dilakukan pada 1 Agustus 2011. 

Kebijakan moratorium merupakan respon protes yang 

diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya 

pada tahun 2010 rencana penerapan kebijakan soft moratorium 

pengiriman TKI ke Arab Saudi sudah dibentuk. Hal tersebut 

dilakukan seiring beredarnya kasus penganiayaan TKI, seperti 

yang dialami oleh TKW Sumiyati di Madinah. Di samping itu, 

dari dalam negeri sendiri juga terdapat banyak tekanan dari 

pihak internal dan eksternal. Dari pihak internal terdapat tekanan 

dari seperti Migrant CARE dan Komisi IX DPR RI. Sedangkan 
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dari eksternal mendapatkan pengaruh karena belum adanya 

keputusan dengan perlindungan TKI di Arab Saudi.
102

 Hanya 

saja kebijakan ini baru benar-benar diterapkan pada Januari 

2011. Pemberlakuan moratorium tersebut juga dilatar belakangi 

dengan pertimbangan kewajiban pemerintah dalam melindungi 

rakyatnya sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 39 tahun 

2004. 

Kebijakan moratorium diberlakukan dalam jangka waktu 

sementara sampai sistem pengiriman TKI ke luar negeri 

diperbaiki dan MoU tentang perlindungan TKI ditandatangani 

oleh Arab Saudi.
103

 Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya 

perbaikan dan evaluasi sistem pengiriman TKI, termasuk 

pengawasan ketat terhadap perusahaan yang memberangkatkan 

TKI ke luar negeri. Di samping itu pemerintah Indonesia juga 

ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap 

permasalahan TKI di Arab Saudi.  

Arab Saudi kemudian merespon kebijakan moratorium 

dengan cara penghentian penerbitan visa untuk TKI informal 

dari Indonesia.
104

 Hal tersebut menunjukan bahwa Arab Saudi 

menyetujui kebijakan tersebut. Namun meski demikian, 

Pemerintah Arab Saudi tetap berharap adanya pemberhentian 

pelaksanaan kebijakan moratorium. Hanya saja di saat yang 

bersamaan Pemerintah Indonesia tidak dapat mengontrol 

pengiriman TKI melalui jalur ilegal. Sebagian dari mereka 

memalsukan dokumen visa dalam bentuk visa Umroh atau visa 

Haji. Selain itu, keputusan pengambilan keputusan moratorium 

juga berdampak pada kondisi kepentingan nasional kedua 
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negara. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin 

Iskandar, menyebutkan bahwa Arab Saudi kesulitan mengisi 

kekosongan TKI. Selain itu Kepala Lipi Dr. Latif Adam juga 

menyampaikan bahwa hal ini berdampak pada berkurangnya 

penerimaan remitensi dan meningkatkan pengangguran di 

Indonesia. 

Langkah kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab 

Saudi bukanlah langkah satu-satunya. Dalam rangka 

memaksimalkan advokasi TKI yang terancam hukuman mati, 

melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2012 Presiden Susilo 

Bambang Yudhyono kembali menugaskan Satuan Tugas 

(Satgas) TKI atau memperpanjang masa jabatan Satgas TKI 

dengan masa jabatan selama enam bulan. Pembentukan Satgas 

TKI ini dipimpin oleh Kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Kementrian Luar Negeri dan BNP2TKI. 

Sebelumnya masa jabatan Satgas TKI berakhir pada Desember 

2011 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. 

Berdasarkan pernyataan dari Ketua Satgas TKI yang menjabat 

pada periode tahun 2011, Maftuh Basuni, menyebutkan bahwa 

dari 43 TKI di Arab Saudi yang terancam hukuman mati, 29 di 

antaranya sudah divonis hukuman mati. Di samping itu Satgas 

TKI juga sudah berhasil membebaskan tujuh TKI yang terancam 

hukuman mati.
105

 

Pada dasarnya tugas yang harus dilakukan oleh Satgas 

adalah memberikan pengawasan dan perlindungan kepada TKI 

yang bermasalah dan terancam dikenai sanksi akibat 

perbuatannya di luar negeri. Berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 17 Tahun 2011 tugas Satgas TKI adalah 

menginventarisasi permasalahan dan kasus-kasus TKI di Luar 

Negeri yang terancam hukuman mati, memberikan advokasi dan 

bantuan hukum kepada TKI yang bermasalah, melakukan 

evaluasi penanganan hukum terhadap kasus-kasus yang dialami 

TKI di luar negeri (termasuk kasus-kasus yang merugikan TKI 

di negara penempatan), dan memberikan rekomendasi kepada 
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presiden mengenai langkah-langkah penyelesaian penanganan 

kasus-kasus TKI di luar negeri. Dalam kasus permasalahan ini, 

Satgas TKI juga ditugaskan untuk melakukan negosiasi kepada 

keluarga korban bersama perwakilan dari Arab Saudi yang 

ditunjuk. Harapannya adalah para Satgas TKI ini dapat menjadi 

jembatan penghubung dengan pihak keluarga yang mengajukan 

hukuman kepada TKI. Beberapa langkah yang telah dilakukan 

Satgas TKI adalah pada saat melakukan negosiasi kepada para 

keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh TKI. 

Beberapa di antaranya adalah kasus TKW Siti Zaenab, Satinah 

binti Jumadi Ahmad, dan masih terdapat beberapa lainnya.
106

 

Pada tanggal 24 Februari 2012, berdasarkan Keputusan 

Presiden No. 8 Tahun 2012 masa jabatan Satgas kembali 

diperpanjang dengan ketua tetap, Maftuh Basuni. Tugas Satgas 

TKI kali ini sedikit berbeda, namun pada dasarnya adalah tetap 

memberikan pengawasan, perlindungan, pendampingan serta 

bantuan hukum secara maksimal dan adovkasi kepada para TKI 

di luar negeri yang terkena masalah. Tugas tersebut di antaranya 

adalah menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) atau 

mekanisme penanganan kasus TKI di luar negeri yang terancam 

hukuman mati. Satgas TKI juga ditugaskan untuk menyusun 

rekomendasi penyempurnaan proses penyediaan, penempatan, 

perlindungan TKI di luar negeri, memberikan informasi secara 

efektif dan edukatif kepada masyarakat tentang penanganan TKI 

di luar negeri yang terancam hukuman mati. 

Pada 30 Januari 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhyono 

melakukan lawatan kunjungan kerja bersama Ibu Presiden, 

sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan delegasi ke 

Liberia, Nigeria, Arab Saudi, dan Mesir. Sebelum ke Arab 

Saudi, rombongan singgah di Liberia untuk menghadiri 

pertemuan High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 

Development Agenda dan Nigeria untuk membahas beberapa 

kerjasama antara Indonesia dengan Negeria. Minggu, 3 Februari 

2013 rombongan barulah menuju ke Arab Saudi dan mendarat di 
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Jeddah.
107

 Presiden Susilo Bambang Yudhyono bersama 

rombongan disambut oleh Gubernur Jeddah, Mishal bin Majid 

Al Saud, beserta Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab 

Saudi, Gatot Abdullah Mansyur. Dalam kunjungan ini Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan dengan 

Presiden Bank Pembangunan Islam, Dr. Ahmad Mohamed Ali 

Al Madani dan ketua kamar dagang di Jeddah. Kegiatan 

selanjutnya adalah pertemuan dengan sejumlah CEO perusahaan 

ternama dan menghadiri forum temu bisnis antara pelaku 

ekonomi Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah. Dalam 

sambutannya, Presiden menyampaikan potensi Indonesia terkini 

sebagai anggota G8 dan posisi Indonesia sebagai salah satu 

tujuan investasi global. Hal tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan terhadap negara-negara di Timur 

Tengah untuk menjalin kerjsama dengan Indonesia.
108

  

Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Arab 

Saudi di tahun 2013 merupakan kunjungan kedua pada periode 

jabatan keduanya. Kunjungan pertamanya pada tahun 2010, di 

mana pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

bertolak bersama beberapa menteri Republik Indonesia. Agenda 

utamanya adalah melaksanakan ibadah Umroh sambil meninjau 

kesiapan dari fasilitas penginapan yang akan dipakai para jamaah 

asal Indonesia pada musim haji tahun 2010.
109

 Sama seperti pada 

kunjungan keduanya di tahun 2013, dalam kesempatan ini 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak membahas maupun 

berunding terkait nasib para TKI di Arab Saudi yang terancam 

hukuman. Padahal pada saat itu masih terdapat 38 TKI yang 

terancam hukuman mati dan 24 di antarnya telah melewati vonis 
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hokum pancung.
110

 Selain itu hal yang juga disayangkan adalah 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mendesak 

pemerintah Arab Saudi untuk segera mengesahkan nota 

kesepahaman yang dibuat oleh kedua negara pada tahun 2011.  

Pada Februari 2014 akhirnya Pemerintah Arab Saudi 

memberika respon positif terhadap draft nota kesepahaman yang 

diajukan Pemerintah Indonesia pada tahun 2011. 

Penandatanganan dilakukan kedua negara di Riyadh pada 

Rabum 19 Februari 2014. Perjanjian dibentuk setelah adanya 

kesepakatan-kesepakatan, tentang kontrak kerja yang harus 

memuat spesifikasi pekerjaan, upah dan hak kewajiban para 

pihak. Selain itu disepakati pula tentang akses informasi, hak 

berlibur, cuti, dan yang penting paspor dipegang oleh pekerja. 

Nota kesepahaman tersebut merupakan hasil dari 

pertemuan Preliminary SOM dan berisikan tentang Agreement 

the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers. 

Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel pokok-pokok 

perjanjian kedua negara: 
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Tabel 4.1: Pokok-pokok Perjanjian Pemerintah Indonesia 

dengan Kerajaan Arab Saudi tentang Penempatan dan 

Perlindungan TKI Sektor Domestik 
 

No Materi Ketentuan Pasal 

1. Kewajiban   

  a. Pemerintah 

Indonesia 

a. Mensyaratkan bahwa 

calon TKI sektor 

domestik berusia antara 

21-25 tahun 

b. Memastikan bahwa 

calon TKI tidak 

memiliki catatan 

criminal 

c. Menyediakan pelatihan 

bagi TKI dengan 

keahlian tertentu yang 

dibutuhkan sesuai 

dengan kontrak kerja, 

pengetahuan tentang 

budaya, adat istiadat, dan 

praktik social di Arab 

Saudi 

d. Memastikan TKI 

memenuhi persyaratan 

kesehatan yang 

ditentukan oleh Arab 

Saudi 

e. Mengambil langkah-

langkah yang diperlukan 

untuk memfasilitasi 

transportasi dari para 

tenaga kerja yang 

prospektif menuju Arab 

Saudi, dengan waktu 

tidak melebihi 1 bulan 

dari tanggal penerimaan 

visa 

Pasal 4 
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 b. Kerajaan 

Arab Saudi 

a. Mengawasi dan 

mengambil langkah yang 

diperlukan untuk 

memastikan pelaksanaan 

dari semua ketentuan 

yang ada dalam kontrak 

kerja antara pemberi 

kerja dan TKI sektor 

domestik 

b. Memastikan pemenuhan 

hak TKI domestik untuk: 

(1) memegang sendiri 

dokumen perjalanannya, 

dokumen identitas, atau 

dokumen pribadi lainnya 

dalam keadaan apapun 

kecuali dalam penyitaan 

yang diperintahkan oleh 

pengadilan Arab Saudi, 

dan (2) bebas 

berkomunikasi dengan 

keluarga mereka 

c. Menerbitkan kartu 

identitas yang sah 

setelah kedatangan 

seorang TKI sesuai 

dengan hukum dan 

peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

d. Berupaya untuk 

mensyaratkan para 

majikan menyediakan 

suatu skema asuransi 

dalam rangka 

perlindungan TKI dan 

kepentingan pemberi 

kerja 

Pasal 3 
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e. Memfasilitasi 

pembukaan rekening 

bank oleh majikan atas 

nama TKI untuk 

menyimpan 

pendapatannya seperti 

yang telah ditentukan 

dalam kotrak kerja 

f. Berupaya untuk 

membentuk suatu 

mekanisme yang akan 

menyediakan bantuan 

24 jam untuk TKI 

g. Memfasilitasi 

pelaksanaan 

perlindungan dan 

bantuan kekonsuleran 
yang diberikan oleh misi 

diplomatik atau konsuler 

Indonesia, dengan 

memberikan informasi 

tentang TKI yang 

ditangkap atau dipenjara 

atau ditahan sesuai 

dengan hukum dan 

peraturan perundang-

undangan yang  berlaku 

h. Memfasilitasi repatriasi 

TKI dalam penyelesaian   

kontrak, keadaan darurat 

atau sesuai dengan 

kebutuhan, termasuk 

penerbitan visa keluar 

 c. Kedua 

negara  

a. Menjamin perlindungan 

yang efektif dan setara 

terhadap hak TKI dan 

para pemberi kerja, 

Pasal 2 
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termasuk hak 

memperoleh upaya 

hokum yang efektif 

b. Bekerja sama dealam 

menentukan isu-isu 

terakait pelaksanaan 

persetjuan 

c. Memastikan semua 

perekerutan TKI 

dilakukan oleh kantor-

kantor perekrutan, 

perusahaan atau agensi 

yang memiliki izin 

d. Memastikan kantor 

perekrutan, perusahaan 

atau agensi yang 

memiliki izin mematuhi 

hokum dan peraturan 

perundang-undangan 

domestik yang berlaku 

terkait dengan 

penempatan TKI di Arab 

Saudi 

e. Berupaya 

mengendalikan biaya 

perekrutan di kedua 

negara 

f. Berupaya untuk 

mengembangkan suatu 

manajemen 

penempatan TKI yang 

memadai, termasuk 

pengembangan sistem 

perekrutan dan 

penempatan secara 

online 

g. Mengembangkan 
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pedoman tentang 

penempatan dan 

perlindungan TKI yang 

mengatur kewajiban 

TKI, majikan dan kantor 

perekrutan, perusahaan, 

dan agensi resmi 

h. Menetapkan standar 

kontrak kerja untuk 

TKI yang teksnya telah 

diakui oleh institusi yang 

berwenang kedua negara 

dan mengikat para pihak 

yang berkontrak 

i. Mensyaratkan kontrak 

kerja dengan klausula-

klausula: (1) jenis 

pekerjaan dan waktu 

kerja; (2) tempat kerja; 

(3) tugas dan kewajiban 

pemberi kerja dan 

pekerja; (4) gaji dan 

pembayarannya; (5) libur 

dan cuti; (6) jangka 

waktu, perpanjangan, 

dan pengakhiran kontrak 

kerja. 

  Mengambil langkah-

langkah yang diperlukan 

untuk memastikan 

pelaksanaan penuh 

ketentuan-ketentuandalam 

kontrak kerja 

Pasal 5 ayat 

(2) 

  Menyediakan bantuan 

hukum yang efektif untuk 

TKI sektor domestik 

maupun pemberian kerja 

Pasal 5 ayat 

(2) 
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jika terjadi pelanggaran 

kontrak kerja, termasuk 

untuk melindungi hak setiap 

pihak untuk menuntut 

kompensasi 

  Wajib memberitahukan 

pihak lainnya secara tertulis 

melalui jalur diplomatik 

tentang pemenuhan 

prosesdur konstitusionalnya 

Pasal 8 ayat 

(1) 

2. Kontrak Kerja Teksnya telah diakui oleh 

institusi yang berwenang 

kedua negara, yang 

mengikat para pihak yang 

berkontrak dari kedua 

negara 

Pasal 2 

huruf h 

  Memuat setidak-tidaknya 

klausula-klausula: (1) jenis 

pekerjaan dan waktu kerja; 

(2) tempat kerja; (3) tugas 

dan kewajiban pemberi 

kerja dan pekerja; (4) gaji 

dan pembayarannya; (5) 

libur dan cuti; (6) jangka 

waktu, perpanjangan, dan 

pengakhiran kontrak 

Pasal 2 

huruf i 

  Kerajaan Arab Saudi 

berkewajiban mengawasi 

dan diperlukan untuk 

memastikan pelaksanaan 

dari semua ketentuan yang 

ada dalam kontrak kerja 

antara pemberi kerja dan 

TKI 

Pasal 3 

huruf a 

  Berlaku apabila dibuat 

dalam bahasa yang 

dimengerti dan disetujui 

Pasal 5 ayat 

(1) 
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oleh kedua belah pihak 

yang berkontrak 

 

  Dapat diverifikasi oleh 

pihak lain 

Pasal 5 ayat 

(1) 

3. Penyelesaian 

Sengketa 

Sengketa yang timbul 

antara TKI dengan pemberi 

kerjanya diselesaikan 

dengan upaya terbaik dan 

sesuai dengan hikum dan 

peraturan perundang-

undangan Arab Saudi 

Pasal 5 ayat 

(3) 

4. Komite Kerja 

Bersama 

Beranggotakan pejabat-

pejabat terkait dari kedua 

negara 

Pasal 6 

  Dibentuk untuk membahas 

setiap permasalahan yang 

timbul dari pelaksanaan 

persetujuan 

 

  Pertemuan wajib dilakukan 

dari waktu ke waktu untuk 

menentukan tempat dan 

tanggal pertemuan 

 

5. Berlakunya 

Persetujuan 

Persetujuan ini berlaku 

sejak tanggal 

pemberitahuan terakhir 

Pasal 8 ayat 

(1) 

6. Berakhirnya 

Persetujuan 

  

 a. Masa 

berlakunya 

persetujuan 

3 tahun dan dapat 

diperbaharui secara 

otomatis untuk periode 

yang sama kecuali salah 

satu pihak memberitahukan 

secara tertulis dua bulan 

sebelum berakhir 

Pasal 8 ayat 

(2) 

 b. Pengakhiran 

persetujuan 

Setiap saat dengan 

menyampaikan 

Pasal 8 ayat 

(3) 
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pemberitahuan secara 

tertulis kepada pihak lain 6 

bulan sebelum tanggal 

pengakhiran 

 c. Revisi 

perjanjian 

Perjanjian dapat 

diamandemen atau direvisi 

dengan kesepakatan 

bersama para pihak 

Pasal 9 

 d. Dampak 

berakhirnya 

persetujuan 

Pengakhiran persetujuan 

tidak mempengaruhi 

kontrak kerja yang dibuat 

saat persetujuan ini masih 

berlaku, perlaksanaan 

program-program dan 

proyek-proyek yang sedang 

berjalan di bawah 

persetujuan ini 

Pasal 8 ayat 

(4) 

Sumber: Perlindungan TKI Perempuan Sektor Informal
111

 
 

Keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari sikap politik 

Dewan Menteri Arab Saudi yang menyetujui prinsip-prinsip 

aturan tenaga kerja jasa rumah tangga dan sejenisnya. Hal ini 

juga didukung hasil sidang Dewan Kabinet Arab Saudi 26 

Agustus 2013 yang menyetujui prinsip perlindungan pekerja 

rumah tangga dari berbagai bentuk kekerasan. Namun 

pengesahan perjanjian tersebut bukan berarti merubah kebijakan 

pemerintah Indonesia untuk mencabut kebijakan moratoriumnya, 

meskipun Pemerintah Arab Saudi tidak jarang meminta 

pemerintah Indonesia untuk mencabut. Sejumlah pihak dari 

dalam negeri pun tidak ingin kebijakan moratorium tersebut 

dicabut dan terus mengingatkan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono agar tidak mencabutnya, sampai Arab Saudi benar-

benar melakukan dan menerapkan kesepakatan yang sudah 

disahkan oleh kedua negara tersebut. 
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Meskipun kedua negara telah mengesahkan perjanjian 

tentang perlindungan dan penempatan TKI, namun bukan berarti 

kasus TKI yang sudah divonis hukuman dapat  bebas  dari 

permasalahan yang menjeratnya begitu saja. Kasus hukum 

pancung yang menimpa TKW Satinah masih terus berjalan 

hingga tahun 2014. Berkaca dari kasus TKW Ruyati, dalam 

menangani kasus Satinah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

dan Pemerintah Indonesia lebih banyak menaruh perhatian pada 

nasib para pahlawan devisa negara tersebut. Mereka tidak ingin 

ada WNI yang kembali dijatuhi hukuman pancung. 

Satinah merupakan TKW asal Ungaran, Jawa Tengah yang 

bertolak ke Arab Saudi melalui agen penyaluran TKI PT. 

Djasmin Harapan Abadi pada tahun 2006. Satinah ditempatkan 

di Provinsi Al-Qassim dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. 

Nasib Satinah kurang beruntung karena baru bekerja dalam 

kurun waktu satu tahun, ia sering disiksa oleh majikannya. Pada 

tahun 2007 Satinah tengah berada di dapur dan tanpa keterangan 

yang jelas majikan perempuannya  membenturkan kepala 

Satinah ke tembok. Karena Satinah tidak tahan dengan 

perlakukan kasar majikannya tersebut, akhirnya Satinah 

membalasnya. Satinah memukulkan adonan roti ke Tengkuk 

majikannya hingga korban pingsan. Majikan perempuannya 

kemudian meninggal dunia setelah sempat koma beberapa lama 

di rumah sakit. DSatinah kemudian melarikan diri sambil 

melarikan uang sebesar 37.970 Riyal atau setara dengan 14 juta 

Rupiah. Satinah kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi 

setempat dan mengakui perbuatannya.
112

 

Proses hukum Satinah berlangsung cukup panjang hingga 

tahun 2009. Satinah kemudian dijatuhi hukuman mati mutlak 

karena terbutki bersalah membunuh majikannya dengan tuduhan 

melakukan pembunuhan berencana. Meskipun telah dilakukan 

berbagai upaya pembelaan agar mendapatkan keringanan 

hukuman, namun hukuman tersebut tidak dapat diturunkan. 

Akhirnya hukuman qishash tetap dijatuhkan. Sayangnya lagi-
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lagi Pemerintah Indonesia terlambat mengetahui kabar ini. 

Sehingga pilihannya hanya tinggal dua, yaitu melakukan 

diplomasi secara ketat dan membayar Diyath atau menunggu 

Satinah dihukum mati.
113

 

Dalam penanganan kali Pemerintah Indonesia jauh lebih 

banyak memberikan perhatian agar kasus seperti yang menimpa 

Ruyati tidak kembali terjadi. Pemerintah Indonesia berharap 

Satinah dapat terbebas seperti Darsem walaupun harus 

membayarkan diyath. Pemerintah Indonesia kemudian langsung 

gencar mengintervensi dengan melakukan lobi-lobi secara ketat. 

Selain itu Pemerintah Indonesia juga meminta Arab Saudi untuk 

bertindak sebagai mediator dengan pihak keluarga majikan agar 

mau memberikan maaf. Dalam kasus ini Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono dua kali mengirimkan surat ke Raja Arab 

Saudi, yang kemudian diikuti dengan kedua anak Satinah 

mengirimkan surat permohonan kepada keluarga majikannya.
114

 

Perundingan ini tidak hanya dilakukan oleh kuasa hukum yang 

ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia saja. Namun Gubernur 

Provinsi Al-Qassim juga terlibat dalam upaya perundingan dan 

pemaafan dengan pihak keluarga majikan. 

Gencarnya negosiasi yang terus dilakukan akhirnya 

membuahkan hasil positif. Proses pemaafan atas kasus itu pun 

tercapai dan pemancungan diganti dengan pembayaran diyath 

kepada keluarga korban. TKW Satinah dijadwalkan dihukum 

pancung pada Agustus 2011. Namun karena proses lobi yang 

terus gencar dilakukan, Satinah mendapatkan perpanjangan 

waktu hingga tiga kali, yakni pada Desember 2011, Desember 

2012, Juni 2013 dan akhirnya mendapatkan pengampunan maaf. 

Pada awalnya keluarga korban meminta diyath sebesar 15 juta 

Riyal atau setara dengan 45 miliar Rupiah. Negosiasi tetap terus 

dilakukan karena dirasa jumlah tersebut masih sangat tinggi. 
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Diyath kemudian diturunkan menjadi 10 juta Riyal atau 30 

miliar Rupiah. Terakhir, keluarga korban kemudian mematok 

diyath sebesar 7 juta Riyal atau 21 miliar Rupiah. Keluarga 

korban pun menetapkan tanggal batas pembayaran diyath, yaitu 

pada tanggal 3 April 2014.  

Respon dari Indonesia, penggalangan dana pun langsung 

dilakukan guna membantu membayar diyath Satinah. Mulai dari 

anggota DPR, aliansi pembantu rumah tangga Yogya, Pemprov 

Jawa Tengah hingga Gubernur DKI, Joko Widodo. Selain itu 

pemerintah Indonesia menganggarkan 12 miliar Rupiah untuk 

Satinah.
115

 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih terus 

melakukan negosiasi dengan Raja Salman guna membebaskan 

Satinah dari hukuman mati. Selain itu ia juga berharap agar 

pemerintah Arab Saudi dapat menemui dan melobi pihak 

keluarga agar sedianya 3 April eksekusi pembayaran diyath 

tersebut dapat diperpanjang. 

Proses administrasi Satinah akhirnya tuntas dibayarkan 

pada bulan Mei 2014. Namun meski demikian Satinah tidak 

dapat langsung terbebas dari hukumannya. Satinah masih harus 

menjalani ancaman hukuman mati di pengadilan hak umum, baik 

untuk pidana pembunuhan dan 2 pidana lainnya yaitu pencurian 

dan zina muhson.
116

 Upaya diplomatik yang kemudian dilakukan 

untuk membebaskan Satinah adalah melalui kunjungan Menteri 

Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudirini pada bulan 

Mei 2015. Retno menyampaikan harapan dari Indonesia agar 

Satinah dibebaskan karena Satinah juga telah membayar diyath 

dan mendapatkan pemaafan dari pihak keluarga korban. Karena 

jika berdasarkan regulasinya, jika Satinah sudah diberi maaf oleh 

keluarga korban melalui pengadilan hak khusus, maka 

seharusnya Satinah dapat dibebaskan dari ancaman hukuman 
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mati di persidangan hak hukum. Langkah negosiasi ini kemudian 

membuahkan hasil dan keputusan hakim yang mengganjar 

Satinah penjara 8 tahun penjara untuk dua tindak pidana dengan 

sendirinya menjadi ketetapan.
117

 

Pada tanggal 30 Agustus 2015, pengacara KBRI yang 

menangani Satinah, Radhwan Al Musigheh dibebaskan 

administrasinya dan Satinah dipindahkan dari penjara Buraidah 

ke penjara Riyadh untuk segera dipulangkan. Setelah 

menyelesaikan beberapa kendala imigrasi, akhirnya 2 September 

2015 Satinah diterbangkan ke Jakarta dengan pendampingan 

atase hukum KBRI Riyadh.
118

 

Proses negosiasi yang cukup panjang untuk membebaskan 

TKW Satinah dari hukuman yang menimpanya melalui dua 

periode presiden yang berbeda, yaitu Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Selain itu, meskipun 

pada akhirnya Satinah berhasil diselamatkan, namun bukan 

berarti tugas pemerintah Indonesia untuk terus melindungi dan 

menyelamatkan TKI selesai. Presiden Joko Widodo menjabat 

sejak tanggal 20 Oktober 2014 dan masih mempunyai tugas 

melindungi WNI yang menjadi devisa negara di luar negeri dan 

divonis hukuman mati. Setidaknya hingga Januari 2015 

Pemerintah Arab Saudi telah menghukum mati sebanyak 59 

orang, dimana 35 orang di antaranya merupakan penduduk lokal 

Arab Saudi, dan 25 orang lainnya merupakan warga negara asing 

dengan berbagai macam kasus yang salah satunya adalah 

pembunuhan.
119

 

TKI di Arab Saudi pertama yang harus dituntaskan 

permasalahannya oleh rezim Presiden Joko Widodo adalah kasus 
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TKW Siti Zaenab. Siti Zaenab merupakan TKW asal Bangkalan, 

Madura yang mengadu nasibnya di Arab Saudi melalui PT. 

Panca Banyu Ajisakti tahun 1997. Pada tahun 1998 Siti Zaenab 

menceritakan tentang kekerasan yang diterima dari majikan 

perempuannya. Siti Zaenab menceritakan kejadian puncaknya 

bermula pada saat ia meminta ingin pulang ke Indonesia pada 

Hari Raya Idul Fitri. Tanpa keterangan yang jelas, kemudian 

pada saat hendak salat Shubuh Siti Zaenab singgah di dapur 

untuk memasuk air. Namun, secara tiba-tiba majikan 

perempuannya memukul kepala, menjambak, dan mencekik 

lehernya. Kemudian dalam keadaan kesusahan, kesakitan, dan 

tertekan Siti Zaenab mencari pisau dan kemudian menusuk perut 

majikannya. Cerita ini dikirimkan oleh Siti Zaenab melalui surat 

yang dikirimkan kepada keluarganya di Bangkalan dan ternyata 

merupakan surat terakhirnya.
120

 

Kabar buruk yang menimpa TKW Siti Zaenab langsung 

terdengar hingga Indonesia. Pada saat itu Pemerintah Indonesia 

langsung berjuang untuk mendampingi Siti Zaenab dari awal 

kasus diproses di tahun 1999 dan ditahan di penjara umum 

Madinah sejak 5 Oktober 1999.
121

 Pemerintah Indonesia 

menunjuk pengacara yang ditugaskan untuk memberikan 

pendampingan hukum kepada Siti Zaenab dan memberikan 

pendampingan dalam setiap persidangan. Selain itu langkah 

diplomatik juga ditempuh untuk memperlunak dan meringankan 

vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Madinah.
122

 Pada saat itu 

Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus 

Dur. Presiden Gus Dur langsung melakukan proses negosiasi 

kepada Raja Arab Saudi melalui telpon. Berkat langkah tersebut 

akhirnya hukuman pancung tertunda. Menurut putri Gus Dur, 
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Yenny Wahid, diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur 

merupakan diplomasi tinggi atau high diplomacy. Selain itu, 

Kepala Perwakilan RI di Riyadh maupun Jeddah juga telah 

mengirimkan surat resmi kepada Emir
123

 di Mekkah dan 

Madinah untuk mendorong pemberian maaf bagi Siti Zainab. 

Meskipun upaya diplomasi terus dilakukan namun pihak 

keluarga korban enggan untuk memaafkan Siti Zaenab. Mereka 

kemudian memberikan kelonggaran bahwa yang menentukan 

Siti Zaenab dimaafkan atau tidak adalah anak bungsu masjikan. 

Hanya saja jawaban tersebut baru dapat diberikan setelah putra 

bungsu tersebut memasuki usia akil balig. Sembari menunggu 

putra bungsu majikan dapat memberikan hak suaranya untuk 

memaafkan atau menolak pemaafan, Pemerintah Indonesia terus 

berupaya melakukan negosiasi. Pemerintah Indonesia melalui 

Kementrian Luar Negeri meminta bantuan ulama dan Ketua 

Lembaga Pemaafan Madinah guna melakukan pendekatan 

kepada keluarga. Selain itu Pemerintah Indonesia tercatat juga 

pernah menawarkan pembayaran diyath melalui Lembaga 

Pemaafan Madinah sebesar 600 ribu Real atau sekitar dua miliar 

Rupiah. 

Berbagai langkah penyelamatan Siti Zaenab yang pernah 

dilakukan oleh pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid alias 

Gus Dur pada sejak 1999 silam belum membuahkan hasil hingga 

masa jabatannya berakhir. Kondisi tersebut semakin diperparah 

karena upaya advokasi pembebeasan Siti Zaenab tidak 

diteruskan oleh dua presiden yang menjabat setelahnya, yaitu 

Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. 

Setelah tertunda proses hukumnya, tepat pada tahun 2013 

putra bungsu majikan Siti Zaenab memasuki usia akil balig. 

Sayangnya, keputusan yang diambil sama seperti anggota 

keluarganya, yaitu Putra majikan tersebut menolak untuk 

memberi maaf kepada Siti Zaenab di Pengadilan. Ia juga 

menyampaikan tuntutannya agar Siti Zaenab tetap divonis 

hukuman mati. Permintaan dari Putra majikan tersebut kemudian 
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langsung dicatat dalam keputusan pengadilan di tahun yang 

sama.
124

 

Pada awal masa jabatan Presiden Joko Widodo, Presiden 

mencoba melanjutkan kembali pendekatan seperti yang 

dilakukan oleh Presiden Gusdur. Menurut Analis Kebijakan 

Migrant CARE, Wahyu Susilo, meski langkah advokasi kembali 

dilanjutkan, namun tetap ada jeda waktu advokasi yang sudah 

lama tidak dilakukan sejak tahun 1999. Sehingga upaya yang 

ditempuh dinilai sudah sangat terlambat.
125

 Lagi pula sejak tahun 

2013 satu-satunya pemegang kekuasaan terakhir, yaitu putra 

bungsu korban sudah menyatakan penolakan pemaafan. 

Sehingga, setelah 16 tahun mendekam di dalam penjara pada 

Selasa, 14 April 2015 eksekusi hukum pancung Siti Zaenab 

dilaksanakan.
126

 

Peristiwa yang terjadi pada tahun 2011, di mana 

Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi TKI bermasalah tanpa 

memberikan notifikasi kembali terjadi. Hal ini juga terjadi pada 

saat Arab Saudi tidak menyampaikan nofitikasi kepada 

Perwakilan Republik Indonesia maupun pihak keluarga TKI 

terkait waktu pelaksanaan hukuman mati kepada Siti Zaenab. 

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia juga baru 

mengetahui informasi kematian Siti Zaenab setelah Konsultat 

Jendral Republik Indonesia di Jeddah mendapatkan laporan dari 

pengacara Siti Zaenab yang selama ini mendampinginya.
127

 Hal 

ini tentunya mengundang protes dari berbagai pihak. Pemerintah 

                                                             
124

 Siti Zaenab Dieksekusi Mati, Pemerintah Diminta Stop Kirim TKI ke 

Arab Saudi, https://nasional.kompas.com/read/2015/ 04/15/ 11 591941/ 

Siti.Zaenab.Dieksekusi.Mati.Pemerintah.Diminta.Stop.Kirim.TKI.ke.Arab.

Saudi, diakses Jum‟at, 15 Februari 2019 
125

 Migrant Care: Eksekusi Mati TKI Cermin Kegagalan Diplomasi RI, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150415032807-12-

46690/migrant-care-eksekusi-mati-tki-cermin-kegagalan-diplomasi-ri?, 

diakses Jum‟at, 15 Februari 2019 
126

 Pemerintah RI Protes Arab Saudi soal Eksekusi Mati TKI, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414224100-12-46672/ 

pemerintah-ri-protes-arab-saudi-soal-eksekusi-mati-tki?, diakses Jum‟at, 15 

Februari 2019 
127

 Ibid. 

https://nasional.kompas.com/read/2015/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150415032807-12-46690/migrant-care-eksekusi-mati-tki-cermin-kegagalan-diplomasi-ri
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150415032807-12-46690/migrant-care-eksekusi-mati-tki-cermin-kegagalan-diplomasi-ri
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414224100-12-46672/


91 

Indonesia kemudian melayangkan surat protes dan meminta 

keterangan secara terbuka. 

Melalui Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri, 

DPR, hingga LSM Migrant CARE, ramai-ramai mengecam 

eksekusi mati tersebut. Sehari tepat setelah eksekusi 

dilaksanakan, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa 

Ibrahim al-Mubarak, kemudian langsung dipanggil ke Istana 

Merdeka, Jakarta. Mustafa menyebutkan bahwa pihaknya sangat 

menghormati surat protes yang dikirimkan dan berjanji mencari 

tahu mengapa Jeddah tidak mengabarkan jadwal eksekusi Siti 

Zaenab. Namun terdapat pernyataan yang cukup mengejutkan 

dari Duta Besar. Yang pertama adalah ternyata Mustafa ternyata 

juga tidak mendapatkan informasi terkait tanggal eksekusi Siti 

Zaenab dari Pengadilan Jeddah. Selain itu Mustafa juga 

menyebutkan jika dari segi hukum tidak ada yang salah dari 

eksekusi tersebut. Mustafa juga mengingatkan bahwa di sistem 

hukum di negara Arab Saudi tidak berkaitan dengan diplomasi. 

Karena mekanisme pelaksanaan hukum mati di Arab Saudi 

dilakukan oleh pengadilan. Sehingga Pengadilan di setiap kota 

berhak menjalankan eksekusi kapanpun tanpa menginformasikan 

pemerintah Arab Saudi.
128

 

Peristiwa ini juga mengundang kecaman dari berbagai 

pihak, salah satunya dari para anggota DPR. Ketua Komisi IX 

DPR, Dede Yusuf, menyayangkan sikap pemerintah Arab Saudi. 

Selain itu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Hanif 

Dhakiri menyebutkan bahwa Indonesia memang harus 

menghentikan pengiriman tenaga kerja ke timur tengah. Desakan 

untuk tetap menerapkan kebijakan moratorium pun juga 

dilayangkan dari berbagai pihak. 

Permasalahan Siti Zaenab masih terdengar 

mengguncangkan bagi Indonesia, dua hari setelahnya kembali 

satu TKW dieksekusi hukuman pancung tanpa notifikasi ke 

Indonesia. TKW Karni asal Brebes, Jawa Tengah dieksekusi 

pemerintah Arab Saudi atas kasus pembunuhan dilakukan pada 
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tahun 2012. Karni bekerja pada keluarga Khalid Al-Shehri sejak 

tahun 2009 di Kota Yanbu, Arab Saudi. Permasalahan muncul 

pada September 2012 ketika ia menggorok leher anak balita 

majikannya dengan pisau dapur pada saat balita tersebut sedang 

tertidur. Pada saat bersamaan, tidak ada satupun pihak keluarga 

yang berada di rumah. Kedua majikannya sedang bekerja dan 

kakaknya sedang bersekolah. Mendengar kabar tersebut, dalam 

kondisi panik Khalid langsung mengemudi pulang dan 

mengalami kecelakaan. Khalid menabrak seorang pengendara 

motor yang membonceng putrinya berusia 6 tahun hingga 

keduanya tewas.
129

 

Khalid dan keluarganya mengaku tidak pernah 

memperlakukan Karni dengan buruk. Komisi HAM Kota Yanbu, 

Ibrahim Al-Mihayani menyebutkan bahwa Karni tidak terlihat 

menyesal dan hanya berusaha mendapatkan simpati pengunjung. 

Pada tahun 2013, pengadilan Kota Yanbu menjatuhi vonis 

hukuman pancung kepada Karni. Setelah diputus bersalah, Karni 

juga sempat mendapatkan hukuman 200 kali cambukan karena 

Karni mencoba bunuh diri usai aksi kriminalnya.
130

  

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan 

Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 

Lalu Muhamad Iqbal, menyebutkan bahwa kasus Karni jauh 

lebih berat dibanding kasus sebelumnya yang dialami oleh Siti 

Zaenab. Karni dinilai menyebabkan hilangnya nyawa tiga orang. 

Secara tidak langsung Karni tidak hanya membunuh anak 

majikannya saja, namun juga menyebabkan kematian dua korban 

yang ditabrak oleh majikannya. 

Meski permasalahan ini cukup berat namun Pemerintah 

Indonesia langsung mengambil berbagai tindakan untuk 
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menyelesaikan kasus ini dengan harapan Karni dapat diberi 

keringanan. Juru bicara Kementrian Luar Negeri, Arrmanatha 

Nasir, juga mengaku bahwa Indonesia menghadapi tantangan 

yang lebih tinggi dibanding kasus-kasus sebelumnya, karena 

kasus ini menjadi sorotan bagi banyak pihak dan menaruh 

perhatian yang cukup tinggi dari masyarakat Arab Saudi. Meski 

demikian pemerintah Indonesia tetap mengupayakan tindakan, 

salah satunya dengan melakukan negosiasi kepada pihak 

keluarga korban untuk menunda atau membatalkan eksekusi 

mati. Selain itu pemerintah Indonesia juga menawarkan opsi 

lainnya yaitu dengan biaya diyath yang akan diberikan kepada 

pihak keluarga. Namun pihak keluarga menolak dan tetap 

menginginkan Karni dihukum mati.
131

 Mengetahui kondisi ini 

Presiden Joko Widodo langsung mengirimkan surat ke Raja 

Arab Saudi sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Januari dan 

Februari 2015. 

Pada awalnya Karni ditahan di Madinah. Namun agar 

pihak keluarga korban dapat menyaksikan proses hukum 

pancungnya, akhirnya Karni dipindahkan ke pengadilan Kota 

Yanbu. Tujuannya menghadirkan ahli waris ketika proses 

eksekusi adalah untuk mengetuk hati keluarga korban di menit-

menit terakhir sebelum algojo memancung tersangka. Biasanya 

sebelum algojo mengeksekusi, ahli waris akan ditanyai apakah 

bersedia memberi maaf kepada pelaku dan pertanyaan biasanya 

diulang hingga tiga kali. Karena ahli waris tetap tidak mau 

memaafkan Karni, akhirnya algojo mengeksekusi Karni pada 

Kamis, 16 April 2015 pukul 10.00 waktu setempat.
132

 Kepala 

BNP2TKI Nusron Wahid bersama Direktur Perlindungan WNI 

dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu 

Muhammad Iqbal kemudian ditugaskan Presiden Joko Widodo 
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untuk bertolak ke Brebes, Jawa Tengah untuk menemui keluarga 

Karni. Selain diminta untuk menyampaikan kabar duka dan 

menenangkan pihak keluarga, mereka juga diminta untuk 

memberikan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Arab 

Saudi. 

Pemerintah Indonesia sangat menghormati hukum Arab 

Saudi. Namun yang dipermasalahkan adalah tidak adanya 

notifikasi seperti yang berlaku dalam hukum internasional. 

Apalagi eksekusi yang terjadi hanya berselang dua hari setelah 

eksekusi Siti Zaenab tanpa notifikasi sebelumnya. Hingga tahun 

2015 masih ada 36 WNI yang terancam hukuman mati di Arab 

Saudi.
133

  

Dalam rangka kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, 

Presiden didampingi sejumlah menteri melakukan kunjungan 

kerja ke dua negara di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Uni 

Emirat Arab. Rombongan dari Indonesia tiba di Bandara King 

Abdul Aziz Jeddah pada Jum‟at, 11 September 2015 dan 

langsung disambut Raja Salman di pintu pesawat. Tujuan 

kunjungan kenegaraan kali ini berfokus untuk membahas 

mengenai hubungan kerja sama ekonomi dan energi. Selain itu 

Presiden Joko Widodo juga mengupayakan pembahasan terkait 

perlindungan WNI di luar negeri. Terlebih pada tahun 2015 

terdapat 275.736 WNI yang bekerja di Arab Saudi. Selain itu 

pada tahun 2015 juga terdapat 1.103 aduan dari TKI yang 

bekerja di Arab Saudi.
134

 

Presiden Joko Widodo membicarakan mengenai 

perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri ke Arab 

Saudi secara detail. Selain itu Presiden juga menyampaikan 

permintaan maaf kepada Raja Salman terhadap empat TKI yang 

menunggu hukuman pancung. Keempat TKI yang terancam 

hukuman mati tersebut adalah Tuti Tursilawati, Etty Toyib, Ato 

Suparto bin Data alias Nawali Hasan Ihsan, dan Agus Ahmad 

Arwas. Etty dan Tuti merupakan TKW asal Majalengka, Jawa 

Barat dan divonis mati karena telah membunuh majikannya. 
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Kemudian Ato dan Agus divonis hukuman mati lantaran 

keduanya telah memperkosa kemudian membunuh seorang WNI 

bernama Fatma. Sebetulnya Ato dan Agus divonis dengan 

kejahatan yang tak bisa dimaafkan di Arab Saudi.
135

 

Setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi 

pada tahun 2015, dua tahun setelahnya Raja Salman 

mengabarkan akan berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 2017 

selama sembilan hari akan berada di Indonesia dalam rangka 

kunjungan kerja dan berlibur. Selain itu kunjungan ini 

merupakan kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Joko 

Widodo ke Arab Saudi dan memenuhi undangan yang 

dilayangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kunjungan kali ini juga 

merupakan kunjungan bersejarah, karena kunjungan terakhir 

yang dilakukan oleh seorang Raja Arab Saudi  pada tahun 1970, 

yang pada saat itu Arab Saudi dipimpin oleh Raja Faisal. 

Raja Salman tiba di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2017 

di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pada lawatannya ke 

Indonesia kali ini Raja Salman membawa rombongan sebanyak 

1.500 orang, 25 di antaranya adalah pangeran dan 10 di 

antaranya adalah menteri. Raja Salman dan rombongan 

kemudian langsung menuju ke Istana Negara Bogor dan 

disambut oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya rombongan 

bertolak ke beberapa daerah di Indonesia seperti Bogor dan Bali 

hingga 9 Maret 2017. Namun pada akhirnya kunjungannya 

diperpanjang hingga 12 Maret 2017. Dalam pertemuan kali ini 

kedua negara rencananya membahas beberapa topik. Tiga topik 

tersebut diantaranya penambahan kuota jamaah haji, peningkatan 

wisatawan Timur Tengah ke Indonesia, dan perlindungan WNI 

yang bekerja di Arab Saudi.
136
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Pada peretemuan antar Indonesia dengan Arab Saudi juga 

dilakukan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh beberapa 

menteri Republik Indonesia, di antaranya terkait: 

1. Deklarasi kedua pemerintah perihal peningkatan pimpinan 

sidang komisi bersama ditandatangani Menlu Retno LP 

Marsudi dan Menlu Saudi. 

2. Nota kesepahaman mengenai kontribusi pendanaan Saudi 

dengan pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund 

Development dan Pemerintah Republik Indonesia 

ditandatangani Menkeu Sri Mulyani dan Wakil Direktur 

Saudi Fund. 

3. Nota kesepahaman kerja sama kebudayaan antara 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Informasi 

Kerajaan Arab Saudi ditandatangani Mendikbud Muhadjir 

Effendy dan pihak Saudi. 

4. Program kerjasama antara Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Otoritas Usaha 

Kecil dan Menengah Kerajaan Arab Saudi mengenai 

pengembangan usaha kecil dan menengah ditandatangani 

Menkop Puspayoga dan pihak Saudi. 

5. Nota kesepahamaan antara Kementerian Kesehatan RI dan 

Kementerian Kesehatan Arab Saudi di bidang kerja sama 

kesehatan ditandatangani Menkes Nila Moeloek dan pihak 

Saudi. 

6. Nota kesepahaman otoritas aeronautika Republik Indonesia 

dan otoritas Arab Saudi ditandatangani Menhub Budi Karya 

dan pihak Saudi. 

7. Program kerja sama antara Kementerian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Arab Saudi 

dalam bidang kerja sama saintifik dan pendidikan tinggi 

ditandatangani Menristek Dikti Muhammad Nasir dan 

Menteri Pendidikan Arab Saudi. 

8. Nota kesepahaman antara Kementerian Agama RI dan 

Kementerian Urusan Islam Dakwah dan Bimbingan 

Kerajaan Arab Saudi di bidang urusan Islam 
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9. Nota kesepahaman pemerintah Indonesia dan Arab Saudi di 

bidang kerja sama kelautan dan perikanan ditandatangani 

Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dan pihak Arab Saudi. 

10. Program kerja sama perdagangan antara Kementerian 

Perdagangan RI dengan Kementerian Perdagangan dan 

Investasi Kerajaan Saudi ditandatangani oleh Mendag 

Enggartiasto Lukito dan Kemendag Saudi. 

11. Kerja sama di bidang penanganan kejahatan antar negara 

(transnational crime) antara Indonesia dan Rab Saudi yang 

ditandatangani oleh Jenderal Tito Karnavian dan kepala 

kepolisian Arab Saudi.
137

 

Meskipun pada awalnya direncanakan akan membahas 

terkait perlindungan WNI yang berada di Arab Saudi, namun 

ternyata topik ini luput dari 11 daftar MoU yang diteken oleh 

kedua negara. Dengan absennya undang-undang perlindungan 

bagi tenaga kerja asing di Arab Saudi membuat mereka rentan 

tak mendapat keadilan jika tersandung kasus hukum. 

Menanggapi hal tersebut Menteri Luar Negeri, Retno 

Marsudi, menyampaikan meskipun perlindungan TKI absen 

diteken, namun Presiden Joko Widodo menyampaikan melalui 

pidato dan meminta secara pribadi kepada Raja Salman untuk 

menjaga WNI yang berada di Arab Saudi. Raja Salman 

kemudian menanggapi dengan pernyataan bahwa warga 

Indonesia juga merupakan warganya. Sehingga tanpa diminta 

pun Raja Salman akan selalu menjaganya. 

Hal tersebut sangat disayangkan oleh berbagai pihak, salah 

satunya dari Migrant CARE. Perwakilan dari Migrant CARE 

Wahyu Susilo menyayangkan karena kesempatan ini tidak 

digunakan sebaik-baiknya oleh Presiden Joko Widodo. Karena 

meskipun moratorium masih diterapkan sejak tahun 2011, 

namun hingga saat ini arus pengiriman TKI ilegal masih terus 

berjalan. Dari survei Migrant CARE di Bandara Soekarno-Hatta 

masih terdapat 2.793 TKI informal yang berangkat pada 2015-
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2016. Setengah dari pekerja tersebut berangkat sebagai pemula 

dan tercatat secara resmi menggunakan visa umrah, ziarah/visit, 

mengunjungi keluarga dan menjadi cleaning service.
138

 

Tanggapan yang terlontar dari Raja Salman tidak lantas 

kemudian membuat Indonesia merasa aman, meskipun terdengar 

menentramkan. Pemerintah Indonesia tetap menetapkan 

kebijakan moratorium ke Arab Saudi. Sebelumnya, Duta Besar 

Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah 

Al-Shuaibi mengharapkan moratorium pengiriman TKI dapat 

segera dicabut demi kemaslahatan kedua negara. Moratorium 

dinilai juga mempengaruhi pihak lain seperti bank-bank yang 

biasa mengirimkan uang TKI ke Indonesia, dan berkurangnya 

jumlah penumpang pesawat.
139

 Selain itu pemerintah Indonesia 

pada rezim Presiden Joko Widodo juga mengesahkan undang-

undang tentang perlindungan para TKI atau Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). 

Pada 24 Juli 2017 pembahasan tentang Rancangan 

Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang 

merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri selesai dibahas di tingkat Panitia Kerja 

anggota DPR. Selanjutnya pada 12 Oktober 2017 Rancangan 

Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

disahkan sebagai undang-undang.
 

Pada 22 November 2017 

akhirnya Undang-undang tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia diundangkan menjadi Undang-undang No. 18 Tahun 

2017, resmi mengganti Undang-undang No. 39 Tahun 2004 yang 

disahkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono periode pertama. 
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Undang-undang yang disahkan ini menjadi acuan 

pemerintah Indonesia tentang segala cara penempatan dan 

perlindungan TKI. Undang-undang tersebut menimbang: 

1. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib 

dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan 

pelindungan bagi setiap warga negara; 

3. tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghasilan yang iayak, baik di dalam maupun di luar negeri 

sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan 

kemampuan; 

4. bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari 

perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban 

kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan 

martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak 

asasi manusia; 

5. bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan 

suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang 

sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi 

manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan 

kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai 

dengan kepentingan nasional; 

6. bahwa negara wajib membenahi keseluruhan sistem 

pelindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya 

yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri 

sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, 

dan setelah bekerja; 

7. bahwa penempatan dan pelindungan pekerja migran 

Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi 

pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan 

mengikutsertakan masyarakat; 

8. bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-indang Nomor 

39 Tahun 2004 tentang Penempatandan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai 



100 

dengan perkembangan kebutuhan pelindungan pekerja 

migran Indonesia; 

9. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a hingga huruf g perlu membentuk Undang-

undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
140

 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia memiliki banyak kemajuan dalam 

beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek perlindungan yang 

telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan 

Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang juga 

telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-

undang No. 6 Tahun 2012. Namun, masih terdapat beberapa 

catatan kritis yang perlu menjadi perhatian kita dalam Undang-

undang No. 18 Tahun 2017 ini dalam tataran implementasi 

hingga aturan pelaksananya ke depan. 

Setelah eksekusi hukum pancung tanpa notifikasi ke 

pemerintah Indonesia pada tahun 2015 yang terakhir, tahun 2018 

Indonesia kembali mendapatkan kabar mengejutkan dari Arab 

Saudi. Kembali terjadi eksekusi hukum pancung tanpa 

memberikan kabar ke Indonesia pada kasus yang menimpa TKI 

Zaini. Zaini merupakan pekerja asal Bangkalan, Madura sejak 

tahun 1992. Zaini bekerja ke Arab Saudi sebagai supir keluarga 

Abdullah bin Umar As-Sindi melalui agen PT. Damas Almanco 

di Jakarta. Setelah 12 tahun bekerja, pada 13 Juli 2004 Zaini 

ditangkap oleh pihak kepolisian Mekah karena tuduhan 

melakukan pembunuhan terhadap majikan laki-lakinya. Menurut 

keterangan putra Zaini, saat itu Zaini sedang berada di kamar 

dalam kondisi drop, tiba-tiba Zaini didatangi petugas kepolisian 

Makah dan memborgol tangan Zaini. Pihak kepolisian sempat 

mendatangkan penerjemah. Namun, penerjemah tersebut 

membuku Zaini agar mengakui perbuatannya. Zaini dijanjikan 

akan bebas dalam waktu seminggu jika ia mengakui 

perbuatannya. 

Pada 17 November 2008, pengadilan negeri Mekah 

memutuskan hukuman mati qishash akibat laporan yang diterima 
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oleh pihak kepolisian Makah. Selama hampir empat tahun, Zaini 

terus dipaksa untuk memberikan pengakuan karena adanya 

tekanan dari pihak kepolisian sampai dijatuhi vonis hukuman 

mati. Sejak saat penangkapan, KBRI Riyadh maupun KJRI 

Jeddah tidak pernah memperoleh notifikasi mengenai kasus ini 

dari Pemerintah Arab Saudi. KJRI Jeddah baru mendapatkan 

pemberitahuan dari pemerintah Arab Saudi terkait kasus ini pada 

tahun 2008. 

Pada Juli 2009 KJRI Jeddah baru mendapatkan akses 

untuk menjumpai Zaini. Selain itu KJRI juga berupaya untuk 

mengirimkan surat permohonan pembebasan Zaini kepada 

Kementrian Luar Negeri Arab Saudi. Zaini sempat memberikan 

kesaksian kepada pihak KJRI bahwa dirinya dipaksa mengakui 

perbuatan pembunuhan terhadap majikan karena mendapat 

tekanan dari pihak kepolisian Arab Saudi dan penerjemah yang 

mendampinginya. Mengetahui hal tersebut, KJRI Jeddah 

langsung mengirimkan surat permohonan kepada Kementrian 

Luar Negeri Arab Saudi untuk mengupayakan pembebasan.
141

  

Berbagai macam upaya terus dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia, di antaranya adalah 40 kali kunjungan ke penjara, 2 

kali penunjukan pengacara (2011-2015 dan 2016-2018), 

memfasilitasi keluarga korban untuk menemui Zaini. Pada tahun 

2015, kedua anak Zaini dikirimkan ke Arab Saudi untuk 

menemui ahli waris dan meminta permohonan maaf. Namun 

ternyata langkah ini tidak membuahkan hasil yang baik, karena 

pihak keluarga korban tetap tidak mau memberikan maaf. 

Sepanjang tahun 2011 hingga 2014 KJRI Jeddah terus 

mengupayakan langkah banding untuk Zaini. Hanya saja langkah 

ini juga tidak membuahkan hasil dan Zaini tetap dipenjara. 

Hingga akhirnya upaya banding terakhir yang mendorong 

investigasi ulang pun tidak berhasil, pemerintah Indonesia 

berhenti melaksanakan langkah ini.
142
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Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada 

kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi di tahun 2015 

dan kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada tahun 2017, 

pemerintah Indonesia meminta secara langsung untuk membantu 

proses pengampunan para TKI yang terancam hukuman mati. 

Namun langkah ini juga tidak membuahkan hasil. Sehingga 

dapat disimpulkan upaya negosiasi antar kedua pemimpin negara 

sudah dilakukan cukup lama. Bahkan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono sebelumnya juga pernah melayangkan surat 

permohonan ke Raja Abdullah. Hingga akhirnya pada Januari 

2017, Presiden Joko Widodo kembali mengirimkan surat ke Raja 

Salman untuk meminta penundaan eksekusi guna memberikan 

kesempatan kepada pengacara untuk mencari bukti-bukti baru. 

Hanya saja surat ini tidak mendapatkan respon dari Arab Saudi. 

Pada bulan September 2017 Presiden Joko Widodo 

kembali mengirimkan surat kepada Raja Salman guna 

menyampaikan bahwa tim pengacara  sudah menemukan bukti 

baru. Di antaranya adalah kesaksian dari penerjemah Zaini. 

Selain itu Konsulat Jendral Republik Indonesia di Jeddah 

menyebutkan bahwa Zaini sempat membantah telah melakukan 

pembunuhan kepada Jaksa. KJRI mengungkapkan bahwa pada 

saat kejadian pembunuhan, rupanya ada WNI lain di TKP 

pembunuhan majikan Zaini. Namun pengadilan Mekah tetap 

menahan Zaini hingga orang yang dicurigai tersebut berhasil 

ditangkap.
143

 Pemerintah Indonesia kemudian berharap agar 

pemerintah Arab Saudi berkenan untuk melakukan peninjauan 

kembali atas kasus ini. 

Pada 20 Februari 2018 Indonesia menerima nota 

diplomatik dari Kementrian Luar Negeri Arab Saudi yang 

mempersilahkan Zaini dan kuasa hukumnya mengajukan 

pemanggilan saksi terkait bukti baru tersebut. Selain itu Jaksa 

Agung Arab Saudi juga bersedia untuk mendengarkan kesaksian 

penerjemah Zaini di pengadilam Makah. Sesuai dengan Kitab 
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UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) Arab Saudi Pasal 206, 

untuk kasus -kasus pidana dengan ancaman hukuman badan 

(qishas, ta'zir, had, dan lainnya), hukuman secara otomatis 

ditangguhkan sampai proses peninjauan kembali selesai. 

Kemudian pada 6 Maret 108, Mahkamah Mekkah menerima 

surat peninjauan kembali tersebut atas permintaan pengacara. 

Pihaknya meminta kepada Mahkamah Mekkah untuk 

mendengarkan kesaksian penerjemah. Mahkamah kemudian 

meminta waktu untuk mengumpulkan berkas-berkas perkara.
 144

 

Pada 18 Maret 2018, tanpa diketahui bagaimana 

kelanjutan hasil peninjauan kembali yang diajukan pengacara 

Zaini, pukul 11.30 waktu setempat Zaini dieksekusi hukum 

pancung.
145

 Lagi-lagi Indonesia tidak mendapatkan informasi 

terkait eksekusi ini. Pemerintah Arab Saudi menyebutkan 

pihaknya tidak dapat mengabulkan permintaan dari Presiden 

Joko Widodo karena sistem hukum pidana yang berlaku di Arab 

Saudi. Pihak keluarga korban tidak menginginkan Zaini 

diampuni. Sehingga intervensi Raja Salman tidak akan berlaku. 

Sebagai bentuk langkah protes pada Senin, 19 Maret 2018 

Direktur Jendral Asia Pasifik dan Afrika Kementrian Luar 

Negeri memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, 

Osama. Pihaknya meminta penjelasan dari pihak Arab Saudi dan 

menyampaikan protes secara resmi. Selain itu melalui Duta 

Besar Republik Indonesia di Riyadh, pemerintah Indonesia juga 

menyerahkan nota protes kepada Kementrian Luar Negari Arab 

Saudi. Hal yang sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia 

adalah pemerintah Indonesia lagi-lagi tidak mendapatkan 

notifikasi resmi sebelum eksekusi dilakukan. Selain itu, 

pemerintah Indonesia juga menyayangkan karena eksekusi 
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dilakukan dengan mengesampingkan fakta bahwa proses 

peninjauan kembali yang kedua baru berjalan.
146

 

Hingga Rabu, 21 Maret 2018 Arab Saudi masih belum 

memberikan klarifikasi. Juru bicara Kementrian Luar Negeri 

Indonesia, Arrmanataha Nasir, menyebutkan bahwa permintaan 

klarifikasi tidak seperti surat menyurat yang langsung dijawab 

setelah pemerintah Indonesia melayangkan nota protes. Oleh 

karena itu, Indonesia menyatakan tidak akan menunggu respon 

dari Arab Saudi. Indonesia hanya berharap bahwa klarifikasi 

dapat dilakukan dalam bentuk apapun, baik dalam sebuah 

pertemuan maupun bentuk lainnya.
147

 Langkah selanjutnya 

adalah pemerintah Indonesia memberikan pendampingan pada 

keluarga Zaini. 

Masih di tahun yang sama, selang tujuh bulan setelah 

eksekusi Zaini dan Arab Saudi masih belum memberikan 

klarifikasi kepada Indonesia, kembali Arab Saudi mengeksekusi 

WNI yang bekerja di sana. Lagi-lagi eksekusi yang menimpa 

TKW Tuti Tursilawati tanpa sepengetahuan pemerintah 

Indonesia. Tuti merupakan TKW asal Majalengka, Jawa Barat 

yang berangkat melalui PT. Arunda Bayu pada 5 September 

2009.
 148

 Tuti bekerja sebagai penjaga lansia atau ayah 

majikannya pada sebuah keluarga di Kota Thaif. Berdasarkan 

informasi dari Tuti, ia kerap menerima pelecehan seksual dari 

Ayah majikannya tersebut. Selain itu Tuti juga sudah bekerja 

selama delapan bulan denegan sisa gaji tidak dibayar enam 

bulan.  
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Pada 11 Mei 2018 Tuti membunuh ayah majikannya 

tersebut dengan cara mendorongnya yang tengah duduk di kursi 

roda. Tuti kemudian melarikan diri ke Mekah dengan membawa 

perhiasan dan uang sejumlah 118 juta Rupiah. Dalam perjalanan 

Tuti bertemu dengan kelompok sembilan orang yang berjanji 

akan mengantar Tuti hingga Mekah. Nasib Tuti semakin 

memburuk ketika kelompok tersebut memperkosa dan 

mengambil harta Tuti. Pada saat insiden tersebut status Tuti 

adalah sebagai buronan dan baru ditangkap oleh pihak kepolisian 

Arab Saudi sehari setelahnya. Meskipun majikannya meninggal 

dunia tiga hari kemudian, Tuti tetap ditetapkan bersalah karena 

ia dituduh mencoba melakukan pembunuhan kepada majikannya 

yang sedang tidak melakukan kekerasan.
149

 

Tuti diadili di Mahkamah Umum yang menjatuhi hukuman 

qishash. Keputusan tersebut diperkuat pada saat tingkat banding. 

Kasus Tuti kemudian berlangsung ke Mahkamah Agung Arab 

Saudi yang menguatkan putusan di mahkamah sebelumnya, 

sehingga vonis ini menjadi kekuatan hukum tetap bagi Tuti. 

Mahkamah Agung kemudian menyampaikan putusan tersebut ke 

Gubernur Mekah, yang kemudian disampaikan kepada 

Kementrian Dalam Negeri. Setelah itu Kementrian Dalam 

Negeri menyampaikan vonis tersebut kepada raja Arab Saudi 

untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan.
150

 

Sejak ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian, KJRI 

Jeddah melalui satgasnya di Kota Thaif, Said Barawwas, 

memberikan pendampingan dalam proses investigasi awal di 

kepolisian dan berlangsung hingga tiga kali pendampingan. 

Selain itu sejak tahun 2011 KJRI Jeddah menunjuk pengacara 

Abdurahim M. Al-Hindi untuk mengawal proses berlangsungnya 

sidang. Hakim yang mendampingi Tuti kemudian beralih ke 

Khudran Al-Zahrani pada tahun 2013, kemudian pada tahun 
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2017 digantikan oleh Mazen Al-Kurdi. Selain itu, pemerintah 

Indonesia melalui KJRI memfasilitasi pengacara untuk Tuti 

sebanyak tiga kali, pemerintah Indonesia juga mengupayakan 

untuk mengajukan permohonan banding sebanyak tiga kali dan 

peninjauan kembali sebanyak tiga kali. Permintaan tersebut pada 

awalnya disetujui oleh hakim. Namun pada akhirnya keputusan 

hakim tetap sama, yaitu memvonis hukuman mati. 

Pada 6 Oktober 2011 Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi, 

meminta penundaan hukuman pancung serta memohon Raja 

Abdullah membantu upaya pemaafan Tuti, namun surat tersebut 

tidak mendapatkan respon. Duta Besar Republik Indonesia di 

Riyadh dan Konjen Republik Indonesia Jeddah kemudian 

mengirimkan surat kepada menteri dalam negeri, menteri 

kehakiman, putra mahkota I dan wakil perdana menteri Arab 

Saudi dengan total kiriman sebanyak empat kali. Hal yang 

sangat disayangkan langkah ini tetap tidak dapat meringankan 

hukuman Tuti.
151

 Pada tahun 2017, kembali Presiden Jokowi 

mengirimkan surat ke Raja Salman. 

Pada akhir tahun 2011 Ketua satgas Maftuh Basyuni 

didampingi juru bicara menemui mantan Presiden Republik 

Indonesia ke-3 B.J. Habibie untuk meminta kesediaannya 

menemui pihak kerajaan Arab Saudi. Hal ini dilakukan karena 

Presiden Habibie mempunyai hubungan pribadi yang sangat baik 

di dengan pihak Kerjaan Arab Saudi. Selain itu Presiden Habibie 

dipandang memiliki pengaruh internasional sebagai cendekiawan 

muslium dunia, khususnya di lingkungan serta pengusaha 

ternama Arab Saudi.
152

 Rencana pertemuan Presiden Habibie 

dengan Pangeran Arab Saudi, Pangeran Walid Bin Talal Bin 

Abdul Azis Al Saud mendapat respon positif dari Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono. Dipilihnya Pangeran Walid karena 

ia merupakan pengusaha nomor satu dan paling berpengaruh di 
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Arab Saudi. Selain itu ia merupakan keponakan Raja Arab 

Saudi, Raja Abdullah. 

Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung pada 

Minggu, 25 Desember 2011 di kantor pusat Pangeran Walid dan 

diampingi Ketua Satgas TKI dan Duta Besar Republik Indonesia 

untuk Arab Saudi di Riyadh. Pertemuan berlangsung lancar 

dengan suasana akrab. Selain itu peretemuan ini juga 

membuahkan kesepakatan kedua pihak dalam rangka upaya 

penyelamatan Tuti. Pangeran Walid berjanji akan membantu 

pemaafaan dari keluarga korban Tuti. Hasil pertemuan antara 

Presiden Habibie dengan Pangeran Walid kemudian 

ditindaklanjuti Kedutaan Besar RI di Riyadh, baik berupa 

komunikasi dengan Pangeran Walid maupun mengupayakan 

langkah-langkah bersama sesuai komitmen yang akan 

dilaksanakan Pangeran Walid, guna penyelamatan nasib Tuti. 

Pemerintah Indonesia juga memberikan fasilitas kepada 

keluarga Tuti untuk dapat menjenguk Tuti di penjara. Ibu Tuti 

yang merupakan mantan TKW pada awalnya berangkat ke Arab 

Saudi bersama Tuti. Namun setelah tiga bulan mereka tidak 

dapat berkomunikasi kembali, hingga Ibu Tuti meninggalkan 

Arab Saudi. Mengetahui kabar bahwa anaknya terjerat masalah 

hukum, bersama pemerintah Indonesia Ibu Tuti menjenguk Tuti 

di penjaranya pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2012 Ibu 

Tuti kembali menjenguknya ke penjara. Hanya saja pada kedua 

kunjungan ini mereka hanya dapat bertemu selama 10 menit. 

Kunjungan yang terakhir dilakukan pada 8 Mei 2018 bersama 

pihak Kementrian Luar Negeri Indonesia dan salah satu pihak 

keluarga dari TKI Eti Toyyib yang juga terancam hukuman mati. 

Pada kunjungan yang ketiga ini perlakukan dari pemerintah Arab 

Saudi berbeda, karena mereka dapat bertemu selama 1,5 jam.  

Kunjungan Ibu Tuti yang ketiga ternyata merupakan 

kunjungannya yang terakhir. Tuti akhirnya dieksekusi oleh 

pemerintah Arab Saudi pada Senin, 29 Oktober 2018 atau 

tepatnya lima bulan setelah Tuti dikunjungi oleh Ibunya dan 

perwakilan dari Indonesia. Eksekusi kali ini lagi-lagi tanpa 

mengirimkan pemberitahuan ke pemerintah Indonesia. Tuti 

merupakan TKI keenam yang dieksekusi tanpa notifikasi. 
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Informasi eksekusi tanpa notifikasi ini tentunya membuat 

Indonesia tercengang, karena hanya terpaut enam hari pertemuan 

antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi 

dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir. Padahal 

dalam pertemuan bilateral tersebut membahas upaya 

penyelesaian isu yang tertunda seputar WNI dan TKI yang 

berada di Arab Saudi. Pembahasan tersebut membahas mulai 

dari sistem standar kerja para TKI hingga penghormatan hak 

pekerja. Sehari setelah eksekusi Tuti, Presiden Joko Widodo 

langsung mengirimkan protes kepada Arab Saudi melalui 

otoritas Arab Saudi. Melalui telepon, Presiden Joko Widodo 

menyampaikan protes karena tak ada notifikasi kepada pihak 

KBRI di Riyadh maupun KJRI Jeddah sebelum eksekusi.
153

 

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah menyampaikan 

permohonan berkali-kali kepada Arab Saudi, termasuk 

menyampaikan secara langsung kepada Menteri Luar Negeri 

Arab Saudi pada saat Presiden Joko Widodo menerima 

kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Arab Saudi pada 

sepekan sebelumnya.  

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia kemudian juga 

memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia 

pada 30 Oktober 2018 guna menyampaikan protes secara 

langsung. Pemerintah Indonesia menilai dan menyampaikan 

berkali-kali bahwa Arab Saudi telah melanggar pasal-pasal yang 

tercantum dalam Konvensi Wina 1961. Dalam Pasal 41 ayat (1) 

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang 

disebutkan bahwa wakil diplomatik diharapkan untuk 

menghormati dan memperhatikan undang-undang dan peraturan 

hukum negara penerima. Hal-hal demikian berimplikasi pada 

pemberian sanksi terhadap pejabat diplomatik yang 
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bersangkutan.
154

 Namun Arab Saudi kemudian menanggapi 

bahwa dalam pelaksanaan eksekusi pemerintah Arab Saudi tidak 

selalu menerima notifikasi kapan TKI akan dijatuhi hukuman 

pancung. Berdasarkan hukum di Arab Saudi, hanya empat pihak 

yang berhak mendapatkan notifikasi sebelum eksekusi yaitu ahli 

waris korban, jaksa penuntut umum, kepala penjara, dan 

lembaga pemaafan.
155

 

Arab Saudi merupakan merupakan negara yang belum 

pernah menandatangani mandatory consular notification dengan 

negara manapun. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara yang 

terikat dalam perjanjian untuk memberikan notifikasi jika ada 

warga negara asing yang tersangkut hukum. Kasus yang 

menimpa Tuti pun kemudian membuat Indonesia berinisatif 

membahas perjanjian tersebut bersama Menteri Luar Negeri 

Arab Saudi.  

Desakan dari berbagai pihak untuk Indonesia segera 

membuat perjanjian mandatory consular notification bersama 

Arab Saudi terus dilakukan, salah satunya oleh Kelompok 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). 

Perjanjian ini dinilai sangat bermanfaat bagi Indonesia, 

mengingat masih banyak WNI yang menjadi TKI di Arab Saudi. 

Terlebih ketika ada WNI yang terjerat masalah hukum, 

diharapkan Arab Saudi akan mengirimkan notifikasi terlebih 

dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar pengalaman buruk yang 

menima TKI karena harus mengakhiri hidupnya di tangan algojo 

tanpa pendampingan dari pemerintah Indonesia. 

Etty binti Toyib, TKI yang juga berasal dari Majalengka. 

Etty ditahan sejak tahun 2002 karena dituduh membunuh 

majikannya dengan memberikan racun pada makanan yang 

disajikan untuk majikannya. Hingga saat ini tidak ada satu pihak 

                                                             
154

 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf, 

diakses Jum‟at, 22 Februari 2019 
155

 Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati, Ini Alasan Arab Saudi Tak Beri 

Pemberitahuan Resmi, http://www.tribunnews.com/ nasional/ 

2018/11/01/tuti-tursilawati-dieksekusi-mati-ini-alasan-arab-saudi-tak-beri-

pemberitahuan-resmi, diakses Jum‟at, 22 Februari 2019 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf
http://www.tribunnews.com/%20nasional/%202018/11/01/tuti-tursilawati-dieksekusi-mati-ini-alasan-arab-saudi-tak-beri-pemberitahuan-resmi
http://www.tribunnews.com/%20nasional/%202018/11/01/tuti-tursilawati-dieksekusi-mati-ini-alasan-arab-saudi-tak-beri-pemberitahuan-resmi
http://www.tribunnews.com/%20nasional/%202018/11/01/tuti-tursilawati-dieksekusi-mati-ini-alasan-arab-saudi-tak-beri-pemberitahuan-resmi


110 

pun yang mengetahui kapan Etty akan dieksekusi, karena proses 

penyelesaian hukumnya masih terus berlangsung. Selain itu 

upaya-upaya di luar jalur pengadilan masih terus dilakukan, 

dengan melibatkan keluarga dan berbagai pihak di Arab Saudi.
156

 

Meskipun dari pihak keluarga ahli waris bersedia 

memaafkan Etty jika dapat membayar diyath sebesar 18 miliar 

Rupiah, namun pemerintah Indonesia terus mengupayakan hal 

ini agar Etty tidak dieksekusi. Mengingat Arab Saudi dapat 

mengeksekusi tahanannya kapanpun, meskipun sedang dalam 

proses peninjauan kembali seperti kasus yang menimpa Zaini.  

Menurut data dari Direktur Perlindungan Warga Negara 

Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad 

Iqbal, sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 terdapat 103 WNI 

yang terancam hukuman mati di Arab Saudi dengan berbagai 

kasus yang melatarbelakanginya. Dari jumlah tersebut 

pemerintah Indonesia telah berhasil membebaskan 85 WNI dari 

hukuman mati. Kemudian terdapat enam WNI yang sudah 

dieksekusi tanpa notifikasi dalam sepuluh tahun terakhir. Hingga 

saat ini, termasuk TKW Eti, masih terdapat 13 WNI yang 

terancam hukuman mati.
157

 

Tidak semua nasib TKI beruntung. Dengan harapan untuk 

memperbaiki taraf hidupnya, ribuan WNI bertandang ke luar 

negeri, termasuk Arab Saudi untuk menafkahi keluarganya. 

Selain itu TKI juga merupakan salah satu penyumbang devisa 

negara, sehingga kerap mendapatkan julukan pahlawan devisa 

negara. Namun tidak sedikit juga di antara mereka yang harus 

menelan kenyataan pahit. Permasalahan yang menimpa mereka 

tidak hanya sekedar jumlah gaji yang dibayarkan tidak sesuai 

dengan kontrak atau terlambat dibayarkan saja. Lebih dari itu, 

sebagian dari mereka harus menghadapi proses hukum hingga 

mengakhiri hidupnya ditangan algojo. Hampir sebagian besar 
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dari mereka terpaksa membunuh majikannya dengan dalih 

melindungi diri karena mendapat perlakuan yang tidak 

sepantasnya. Mulai dari dilakukan semena-mena, disiksa, 

dilecehkan, hingga hampir diperkosa. Sering kali dalam rangka 

membela diri, para TKI tidak dapat mengontrol emosinya 

sehingga lepas kendali. 

Kendala dalam menahan emosi lantaran sudah tidak 

mampu menerima perlakuan semena-mena dari majikannya. 

Perlawanan yang tidak jarang berdampak kematian pada 

mengajikannya mengantarkan TKI yang bermasalah tersebut ke 

jalur hukum dan harus mengikuti proses hukum yang berlaku di 

Arab Saudi. Dalam hukum Arab Saudi, jika seseorang 

membunuh orang lain, maka orang yang membunuh tersebut 

juga harus dijatuhi hukuman mati. Kecuali jika ahli waris korban 

memaafkan si pelaku. Namun tentunya pelaku tersebut harus 

membayar sejumlah diyath yang ditentukan pihak keluarga 

dengan jangka pembayaran yang ditentukan. 

Upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia 

sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat di periode 

kedua hingga Presiden Joko Widodo menjabat. Berbagai macam 

cara sudah ditempuh, mulai dari mengirim surat ke Raja Arab 

Saudi, melakukan pertemuan antar kedua negara guna membahas 

perlindungan TKI di Arab Saudi dan memohon kepada pihak 

Arab Saudi agar mau memberikan perlindungan kepada TKI 

yang sudah dijatuhi hukuman pancung. Dalam meminta 

permohonan ini tidak hanya melalui surat, namun dalam 

perbincangan antar kedua pemimpin negara juga pernah 

dilakukan. Hanya saja hukum yang berlaku di Arab Saudi tidak 

dapat sejalan dengan kemauan pemerintah Indonesia. Sebagai 

contohnya hanya pihak keluarga yang dapat memaafkan pelaku, 

sehingga Raja tidak mempunyai wewenang untuk 

menggugurkan hukuman tersebut. Selain itu pihak-pihak yang 

berhak mengetahui kapan TKI dieksekusi hanya ahli waris 

korban, jaksa penuntut umum, kepala penjara, dan lembaga 

pemaafan. 

Fenomena ini yang kemudian membuat berbagai upaya 

diplomasi yang ditempuh tidak dapat berjalan dengan baik. 

Dapat disimpulkan bahwa seorang Raja pun tidak mempunyai 
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banyak wewenang untuk dapat membebaskan TKI yang hampir 

dieksekusi. Namun pemerintah Indonesia terus mengupayakan 

berbagai macam cara, agar Indonesia tidak dirugikan kembali 

namun tetap menerapkan prinsip hukum di Arab Saudi. Di 

antaranya adalah menerapkan kebijakan moratorium pengiriman 

TKI yang hingga saat ini masih berlaku. Pemerintah Arab Saudi 

mengaku kekurangan tenaga kerja sebagai dampak dari 

kebijakan ini.  

Pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi juga membuat 

perjanjian antar kedua negara yang mengatur dalam penempatan 

dan perlindungan WNI di Arab Saudi. Perjanjian ini telah 

diratifikasi pada tahun 2014 di Jeddah. Selain itu hingga saat ini 

pemerintah Indonesia tengah berupaya membuat perjanjian 

mandatory consular notification, agar jika ada WNI yang terjerat 

kasus hukum pemerintah Indonesia mendapatkan notifikasi 

sebelumnya. 

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

langkah diplomasi yang ditempuh oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo adalah diplomasi modern 

atau diplomasi terbuka. Dalam diplomasi modern disebutkan 

bahwa proses negosiasi tidak hanya dilakukan oleh kedua 

pemimpin negara saja, namun pihak-pihak lain seperti delegasi 

kedua negara, organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, 

dan kelompok masyarakat juga dapat memberikan aspirasinya 

sebagai bahan pertimbangan keputusan. 

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi membuat 

kesepakatan yang berisi tentang penempatan dan perlindungan 

TKI di Arab Saudi. Dalam kesepakatan tersebut berisikan 

kewajiban Indonesia dan Arab Saudi dalam melindungi TKI 

yang berada di Arab Saudi. Hanya saja kesepakatan tersebut 

tidak dapat diterapkan jika dihadapkan dengan hukum yang 

berlaku di Arab Saudi. Pihak yang dapat menentukan apakah 

TKI tetap dijatuhi hukuman mati atau dimaafkan hanya keluarga 

korban. Seorang Raja Arab Saudi pun tidak dapat menentukan. 

Sehingga kebanyakan hukum pancung dilaksanakan karena 

keluarga korban tidak memaafkan pelaku. 

Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap berupaya 

untuk menyelesaikan kasus yang menjerat para TKI, dengan 
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harapan mereka dapat bebas dan kembali ke Indonesia dalam 

keadaan selamat. Dalam upayanya Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono membentuk satgas yang ditugaskan sebagai 

mediator kepada keluarga korban. Kemudian sebagai 

pendamping TKI pada saat proses hukum pemerintah Indonesia 

menunjuk penerjemah dan pengacara. Hanya saja biasanya 

pendampingan baru dilakukan secara penuh setelah pemerintah 

Indonesia mengetahui bahwa terdapat TKI yang divonis 

hukuman mati. Sehingga langkah selanjutnya yang dapat 

dilakukan adalah presiden menugaskan menteri luar negeri, 

perwakilan KBRI atau KJRI untuk melakukan pendekatan 

kepada keluarga korban. Pendekatan juga tidak hanya dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia saja, namun berdasarkan amanah dari 

pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi juga membantu 

proses advokasi. 

Langkah yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo juga 

tidak jauh berbeda seperti yang dilakukan oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono. Hanya saja Presiden Joko Widodo tidak 

membentuk dan memerintahkan satgas. Kedua presiden sama-

sama memberlakukan kebijakan moratorium dengan harapan 

dapat mengurangi jumlah TKI yang bermasalah. Selain itu 

langkah antar kedua presiden Indonesia berkomunikasi langsung 

kepada Raja Arab Saudi juga kerap dilakukan, hanya saja 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak intens seperti 

Presiden Joko Widodo. 

  


