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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Permasalahan yang menimpa pahlawan devisa negara 

Indonesia atau TKI di Arab Saudi kebanyakan berakhir di tangan 

algojo. Semenjak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono periode kedua dan pemerintahan Presiden Joko Widodo 

sudah terdapat 2 TKI yang hamper dijatuhi hukum pancung dan 

berhasil dimaafkan, serta terdapat 5 TKI yang telah dihukum 

pancung tanpa notifikasi ke pemerintah Indonesia. Sedangkan 103 

WNI lainnya tercatat masih menunggu eksekusinya. Upaya 

pendekatan melalui diplomasi kerap dilakukan, dengan harapan 

Pemerintah Arab Saudi dapat membantu Pemerintah Indonesia untuk 

mencabut hukuman mati yang menimpa TKI. Namun pada faktanya, 

meski pendakatan sudah sering dilakukan Pemerintah Arab Saudi 

tetap mengeksekusi para TKI yang telah divonis sebelumnya. 

Terlebih Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan notifikasi kepada 

Indonesia sebelum eksekusi dijalankan. 

Meski langkah diplomasi menjadi salah satu upaya pokok 

dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun pada faktanya tidak 

selalu dapat berjalan dengan sesuai harapan. Sebagai contohnya pada 

saat pemerintah Indonesia berupaya untuk menyelamatkan nasib TKI 

Ruyati, Siti Zaenab, Karni, Zaini, dan Tuti Tursilawati. Berbagai 

langkah diplomasi telah ditempuh. Mulai dari Pemerintah Indonesia 

mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi, menunjuk pendamping 

dan pengacara untuk mendampingi proses hukum TKI, hingga 

bekerjasama dengan Arab Saudi untuk bernegosiasi dengan keluarga 

korban. 

Seperti yang kita ketahui, pemegang kunci utama dalam 

permasalahan ini adalah keluarga korban. Jika korban tidak 

memberikan maaf, maka hukum akan tetap terus berjalan. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pemerintah Arab Saudi hanya dapat 

membantu sebatas melakukan negosiasi. Sayangnya, kebanyakan 

dari pihak keluarga tidak ada yang mau memaafkan. Ketika pihak 

keluarga tidak memaafkan maka hukum pancung dapat dilaksanakan 

sewaktu-waktu, terlebih jika TKI tersebut sudah masuk dalam daftar 

vonis qishash. Apalagi pihak yang berhak mendapatkan notifikasi 

ketika hukum pancung akan dilaksanakan adalah hanya ahli waris, 
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jaksa penuntut umum, kepala penjara, dan lembaga pemaafan. 

Sehingga biasanya pemerintah Arab Saudi pun baru mengetahui 

setelah eksekusi dijalankan. 

Dapat disimpulkan bahwa ketika vonis hukuman mati sudah 

terlanjur dijatuhkan pada TKI, maka satu-satunya langkah yang 

dapat ditempuh adalah melakukan pendekatan kepada Arab Saudi 

secara intensif. Jika pendekatan dilakukan secara intensif maka 

Indonesia juga dapat memantau perkembangan permasalahan ini. 

Selain itu, pendekatan tidak cukup jika hanya dilakukan oleh 

pihak-pihak yang ditunjuk oleh masing-masing pemerintah. Jika saja 

Presiden Republik Indonesia mampu dan terus melakukan 

pendekatan dengan Raja Arab Saudi, baik melalui surat, 

menghubungi secara langsung, maupun berkomunikasi ketika 

bertemu seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo secara 

intens, kemungkinan akan sedikit berdampak baik. 

Selain itu, jika Indonesia terus berupaya untuk menjalin 

hubungan baik dengan pihak Arab Saudi diharapkan dapat 

memudahkan komunikasinya dengan pemerintah Arab Saudi, seperti 

yang terjadi pada saat Presiden B.J. Habibie melakukan negosiasi 

dengan salah satu pangeran Arab Saudi. Hasilnya, hukum pancung 

yang akan dijatuhkan pada Tuti dapat ditunda. Hanya saja 

pemerintah selanjutnya tidak kembali melanjutkan proses 

diplomasinya. Sehingga langkah diplomasi yang telah ditempuh oleh 

Presiden Habibie tidak dapat dilanjutkan dengan baik dan akhirnya 

Tuti tetap dieksekusi. 

Harapannya jika pemerintah Indonesia melalui Presiden yang 

menjabat terus mengupayakan pendekatan dengan pemerintah Arab 

Saudi, maka hubungan kedua negara akan terjalin semakin erat. 

Sehingga ketika terjadi permasalahan seperti ini dapat 

dikomunikasikan secara baik, terlebih pemegang kunci pada 

permasalahan ini adalah bukan pihak pemerintah Arab Saudi, namun 

keluarga korban. 

 

 

 

 

 


