
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era globalisasi ini, hubungan kerjasama antar negara merupakan hal 

yang sangat penting untuk mencapai perdamaian dunia. Kerjasama antar negara juga 

terjadi karena adanya keunggulan dan kekurangan di tiap negara-negara dan memiliki 

sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbatas sehingga saling 

membutuhkan. Hal ini merupakan faktor utama terjadinya kerjasama untuk mencapai 

kemakmuran suatu negara dan juga tercipta suatu perdamaian dunia. Sumber daya 

manusia yang beragam dan jumlah penduduk yang ada di suatu negara juga sangat 

mempengaruhi kerjasama antar negara, khususnya bagi negara Indonesia sendiri.  

 Selain itu, pemerintah juga membuat organisasi internasional untuk 

meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan Internasional dan dalam 

menciptakan perdamaian dunia serta mendorong kerjasama regional dan Internasional 

dalam mendukung perdamaian dunia.1 

 Banyaknya penduduk Indonesia mendorong pemerintah untuk menjalin 

kerjasama dengan negara lain dalam mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 

luar negeri.  

                                                            
1 Dapat dilihat melalui http://kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=OrganisasiInternasional diakses pada 8 
januari  2014 



 Pengiriman TKI ke luar negeri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di tiap negara, dimana minimnya lapangan pekerjaanya di Indonesia dan 

gaji yang tidak mencukupi kehidupan. Selain untuk mensejahterkan masyarakat, TKI 

yang bekerja di negara- negara lain juga bisa memiliki kehidupan yang lebih layak 

dan juga jaminan dari negara setempat. Gaji yang diperoleh TKI di negara lain jauh 

lebih besar dibandingkan dengan gaji yang diperoleh di Indonesia meskipun 

pekerjaan yang dilakukan setara dengan di luar negeri.  

 Negara-negara maju dan berkembang lainnya juga membutuhkan tenaga kerja 

asing dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan dan juga 

minat. Di negara-negara maju sangat dibutuhkan pekerja yang mengutamakan kinerja 

dengan lebih menggunakan tenaga fisik, yang mana di negara-negara maju tersebut 

tidak banyak pekerja yang mau melakukan pekerjaan yang kasar sehingga sangat 

dibutuhkan tenaga yg ekstra.  

 Indonesia telah mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke berbagai 

mancanegara, khususnya ke negara-negara timur tengah. Negara-negara di timur 

tengah sangat meminati tenaga kerja yang kurang meiliki kemampuan akademik. 

Oleh karena itu banyak TKI yang bekerja di negara-negara timur tengah, dikarenakan 

gaji yang diterima lebih besar dan kehidupan mereka pun terjamin. Namun inilah 

yang menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah Indonesia yaitu untuk menjamin 

keamanan dan kehidupan TKI yang bekerja di luar negeri. Karena banyak sekali 

tindakan kekerasan dan penganiayaan yang terjadi terhadap TKI dari majikannya 



sendiri dan hukum yang berlaku bagi para TKI tidak dijalankan dengan baik. Para 

TKI selalu dirugikan oleh pemerintah dimana tempat mereka sedang bekerja. 

 Kasus pengaaniayaan terhadap TKI bukan lah hal yang jarang terjadi. Bila 

mendengar berita penganiayaan terhadap TKI di luar negeri itu sudah merupakan hal 

yang biasa karena hampir seluruh TKI mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan 

penganiayaan yang terjadi pun sangatlah kejam dan tidak berprikemanusaiaan. 

Banyak TKI yang tidak bisa pulang kembali lagi ke Indonesia karena tidak ada biaya, 

sehingga membuat mereka terpaksa harus tinggal di kolong-kolong jembatan. Kasus 

pemerkosaan juga sering terjadi terhadap TKI, bahkan banyak tenaga kerja wanita 

yang pada akhirnya berganti profesi menjadi pekerja seksual. 

 Pemerintah Indonesia harus menjamin hak dan kewajiban serta melindungi 

setiap warganya terutama TKI yang bekerja di luar negeri, agar mendapat gaji yang 

sesuai dengan kesepakatan dan terhindar dari berbagai macam kasus penyiksaaan dan 

penganiayaan. Dan sudah seharusnya hukum yang berlaku pun dijalankan dengan 

baik sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum yang sudah sering kali terjadi.  

 Tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri setiap tahunnya pastilah 

terus meningkat, masyarakat Indonesia sendiri juga seperti tidak tahu apa yang terjadi 

pada saat mereka bekerja di luar negeri, dan para TKI pun seperti tidak perduli 

dengan apa yang akan terjadi di luar negeri nantinya. Bahkan masih sangat banyak 

TKI yang membuat ijin bekerja di luar negeri dengan prosedur yang salah, melalui 



agen-agen yang tidak resmi dari pemerintah padahal pemerintah sendiri sudah meiliki 

lembaga-lembag yang mengurus persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seperti 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penetapan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang meiliki tugas untuk 

bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pendidikan dasar bagi para 

TKI yang ingin bekerja di luar negeri. 

 Beberapa TKI yang mendapat kekerasan atau penyiksaan dari majikannya 

pada saat bekerja di luar negeri melakukan berbagai macam perlawanan, dimana 

terkadang manusia juga bisa kehilangan akal sehat, sehingga bisa membunuh 

seseorang karena adanya tekanan dalam dirinya. Ruyati merupakan salah satu Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi 

sering mendapat penyiksaan dari majikannya, ia menerima sanksi atas kesalahannya 

dan dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi karena menganggap bahwa Ruyati 

sudah melakukan kesalahan yang sudah tidak bisa diampuni lagi, karena telah 

membunuh majikannya dengan cara memukul kepala dengan palu sampai berkali-

kali. 

 Ruyati yang bersaksi di depan pengadilan mengakui perbuatannya tersebut, 

namun hal itu ia lakukan karena adanya perlakuan tidak baik serta penyiksaan yang 

sudah tidak manusiawi lagi dan melebihi batas kewajaran yang akhirnya membuat 

Ruyati melakukan tindakan nekad untuk membunuh majikannya sendiri. Dalam 

sistem hukum di Arab Saudi, seseorang yang terbukti membunuh, akan dijatuhkan 



hukuman mati oleh pengadilan, namun hal itu bisa saja tidak terjadi bila dari pihak 

keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku. Pemberian maaf inilah yang tidak 

diterima Ruyati, sehingga membuat Ruyati harus menerima hukuman mati. 

 Banyak dari kasus-kasus penyiksaan yang diterima oleh para TKI dari 

majikannya tidak mendapat perlindungan dan pembelaan dari pemerintah Indonesia, 

seperti apa yang diterima oleh Ruyati. Hukuman pancung yang diberikan oleh 

pemerintah Arab Saudi kepada Ruyati pun menjadi kontroversi tersendiri di 

Indonesia, karena dimana pada saat yang hampir bersamaan di Indonesia, setelah 

Ruyati mendapat hukuman mati, Universitas Indonesia memberikan gelar doktor 

honoris causa bidang kemanusiaan dan ilmu pengetahuan tekhnologi kepada Raja 

Arab Saudi yaitu Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud. 

 Hal ini justru menjadi hal yang tidak dinginkan oleh masyarakat Indonesia, 

karena bagaimana bisa seorang Raja mendapatkan gelar kemanusiaan tetapi di 

negaranya sendiri memperbolehkan hukuman mati. Ini pun menjadi perbincangan 

publik dan mungkin seharusnya tidak terjadi. 

 Rektor Universitas Indonesia menjelaskan bahwa pemberian gelar doktor 

honoris causa bidang kemanusiaan kepada Raja Abdulaah bin Abdul Aziz Al-saud 

tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Menurut rektor Universitas Indonesia Gumilar 

Rusliwa Somantri, Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud memang layak mendapat 

gelar doktor bidang kemanusian dan sudah ada sejumlah pertimbangan. Raja 



Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud aktif mendorong perdamaian Israel dengan 

palestina dan sangat perduli terhadap kemanusiaan. 

 Dalam hal kemanusiaan, Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud telah 

membantu Indonesia pada saat terjadi tsunami di Aceh tahun 2004 dan beberapa anak 

dari Aceh diundang ke Istana Arab Saudi. Gumilar juga menjelaskan bahwa 

pemberian gelar kemanusiaan ini sudah lama di proses, jauh sebelum Ruyati dihukum 

mati, namun karena kondisi Raja Arab Saudi yang sakit-sakitan maka harus 

menunggu hingga Raja Arab Saudi bisa memberikan jawaban untuk bisa menerima 

gelar tersebut, namun hanya saja waktu pemberian gelar terserbut kurang tepat, 

karena hampir bersamaan dengan hukuman mati terhadap Ruyati2. 

 Hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi sendiri juga sudah terjalin 

sangat lama dan terjalin dengan sangat baik. Mulai dari kerjasama ekonomi, politk, 

budaya, kerjasama pendidikan, dimana pemerintah Arab Saudi memberikan beasiswa 

kepada 210 orang Indonesia yang berkuliah di Arab Saudi dan 210 orang beasiswa 

yang mengambil jurusan di luar bahasa Arab, studi islam dan kedokteran dan secara 

khusus pastinya kerjasama mengenai tenaga kerja, dimana TKI merupakan aset 

nasional yang mendatangkan devisa negara. 

 Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia dan Arab Saudi membuat suatu 

perjanjian yang dibuat dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dimana 

                                                            
2 http://fokus.news.viva.co.id/news/read/244324-ketika-gelar-terhormat-memecah-ui 



pada awalnya Indonesia tidak setuju dengan MoU yang diusulkan pemerintah Arab 

Saudi agar seluruh TKi yang bekerja di Indonesia ditarik kembali. Tetapi pemerintah 

Indonesia terus memperjuangkan keinginannya dengan mengajukan MoU tersebut 

yang berisi diantaranya agensi pengirim TKI harus sudah memenuhi standar mutu, 

gaji melalui bank, dibukanya jalur komunikasi TKI dengan keluarga, da nada asuransi 

bagi TKI. 

 Kasus hukuman mati Ruyati dan pemberian gelar doktor honoris causa bidang 

kemanusian kepada Raja Arab Saudi tejradi pada waktu yang hampir bersamaan 

sehingga menciptakan banyak kontroversi dalam masyarakat. Kontroversi ini bisa 

dilihat dalam perdebatan sengit yang melibatkan berbagai pihak di media massa 

mengenai kedua hal tersebut di atas. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, 

maka dibuatlah penelitian berjudul “Pengaruh Pertarungan Wacana Hukuman 

Mati Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi terhadap Pemberian Gelar Doktor 

Honoris Causa kepada Raja Abdullah”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam 

kajian penelitian adalah:  

1. Apa saja pertarungan wacana yang muncul di sekitar hukuman mati 

Ruyati di Saudi Arabia? 



2.  Bagaimana pertarungan wacana tersebut di atas mempengaruhi resistensi 

terhadap pemberian gelar honoris causa dari Universitas Indonesia kepada 

Raja Abdullah?  

Seluruh rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas akan merujuk pada 

konsep dan teori yang ada dalam hubungan internasional, serta akan dijawab 

dalam konteks hubungan internasional. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjawab secara rinci mengenai perdebatan-

perdebatan yang muncul dalam hukuman mati Ruyati di Arab Saudi dan sikap 

pemerintah kedua negara tersebut terhadap pemberian gelar doktor honoris causa dari 

Universitas Indonesia kepada Raja Abdullah bin Abdull Aziz Al-Saud. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan 

sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Mengetahui pertarungan wacana yang muncul dari masalah hukuman mati 

Ruyati di Saudi Arabia. 

2. Mengetahui bagaimana pertarungan wacana tersebut di atas 

mempengaruhi gelar doktor honoris causa kepada Raja Abdullah bin 

Abdul Aziz Al-Saud 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai berikut: Sebagai 

referensi dalam melihat peran negara Indonesia dalam menanggulangi masalah 

hukuman mati yang terjadi terhadap TKI yang berada di Arab Saudi yang dilihat 

dalam perspektif hubungan Internasional, baik bagi pembaca secara umum maupun 

mahasiswa Hubungan Internasional secara khusus.  

1. Sebagai studi kelayakan bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian terkait perdebatan yang muncul dari masyarakat maupun media 

sosial dan peran pemerintah dari kedua negara tersebut terhadap 

pemberian gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia kepada 

Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud, dalam perspektif Hubungan 

Internasional untuk dikembangkan dan dipelajari secara lanjut. 

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang 

ada dan dapat memberikan perspektif berbeda bagi peneliti, mahasiswa 

Hubungan Internasional, maupun pembaca pada umumnya yang akan 

mengkaji berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah dari kedua 

negara tersebut, khususnya bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan 

fungsinya sebagai pelindung bagi TKI yang berada di Saudi Arabia.  

 

 



1.5 Sistematika Penulisan 

 Jika seluruh tahapan penulisan telah selasai, maka hasil penelitian dan 

analisisnya akan ditulis secara utuh menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Bagian ini berisi pendahuluan yang dimulai dari penjabaran latar 

belakang penelitian mengenai topik yang akan diteliti, lalu dilanjutkan 

dengan memaparkan topik sehingga muncul perumusan masalah, 

tujuan, kegunaan penelitian dan sistematikan penulisan. 

Bab II  Kerangka Berpikir 

Bagian ini berisi uraian berbagai konsep dan teori-teori ilmu 

Hubungan Internasional yang relevan dengan masalah yang dibahas 

dan tinjauan pustaka yang digunakan penulis untuk melakukan 

penelitian. Konsep, teori dan tinjauan pustaka digunakan untuk 

membantu peneliti dalam menganalisa topik yang diangkat. 

Bab III Metode Penelitian 

Bagian ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. Mulai dari uraian tentang pendekatan metodik, 

jenis dan sumber data, teknik mencari data, teknik pengumpulan data 



dan teknik penganalisisan data, serta segala hal yang terkait dalam 

proses penelitian. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini berisi uraian pembahasan dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian tersebut berupa kumpulan data 

yang kemudian dianalisa dengan teknik yang sudah ditentukan oleh 

penulis. Bagian ini juga akan menjawab masalah-masalah yang sudah 

dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan data-data yang didapat 

oleh penulis melalui berbagai sumber primer dan sekunder. 

Bab V  Kesimpulan 

Bagian ini merupakan penutup, yang merupakan akhir dari laporan 

penelitian dan berisi kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari seluruh 

kegiatan penelitian dan penulisan laporan. 

Selain bagian-bagian yang dituliskan diatas terdapat daftar pustaka dan 

lampiran yang memuat berbagai sumber yang digunakan oleh penulis dalam mencari 

data dan memberikan informasi bagi penulis. 

 

 




