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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini permasalahan di Indonesia sangatlah banyak, di mulai dari ekonomi, sosial, 

dan politik serta permasalahan korupsi yang tidak kunjung hilang. Di balik semua itu terdapat 

sebuah fenomena yang sudah tidak tabu lagi permasalahannya bagi bangsa ini, yaitu Tenaga 

Kerja Indonesia. Penyiksaan yang terjadi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam kurun 

waktu 10 tahun terakhir jumlahnya semakin terus meningkat. Penyiksaan yang kerap terjadi pada 

buruh migran Indonesia yang berada diluar negeri terlihat jelas telah mengalami pelanggaran-

pelanggaran HAM namun ironisnya seakan-akan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah 

Indonesia. 

Permasalahan kasus demi kasus tidak kunjung usai, dan sampai sekarang terdapat sekitar 

60 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di berbagai Negara. Para TKI pun tidak luput 

dari berbagai persoalan, mulai dari pelecehan seksual, penganiayaan, gaji tidak dibayar majikan 

hingga kasus pembunuhan.
1
 Arab Saudi merupakan tujuan TKI terbanyak, disebabkan tingginya 

penghasilan serta kedekatan agamis sehingga pekerja bisa melaksanakan ibadah haji. TKI yang 

mengadu nasib di Arab Saudi kebanyakan bekerja di sektor informal seperti sopir, penjaga toko, 

pelayan hotel dan pembantu rumah tangga.  Jumlah tenaga kerja Indonesia yang saat ini bekerja 

di Arab Saudi, menurut data Kedutaan Besar RI di Arab Saudi, sebanyak 650.000 orang, namun 

menurut pemerintah Arab Saudi terdapat 900.000 orang termasuk yang tidak punya perjanjian 

kerja atau illegal.
2
 

 

                                                           
1
 http://www.bnp2tki.go.id/ diakses 7-September-2011 

2
 http://www.kompas.com/lipsus052009/antasariread/2009/01/27/15370480/TKI.Arab.Saudi.diakses 7-

September-2011 

http://www.bnp2tki.go.id/
http://www.kompas.com/lipsus052009/antasariread/2009/01/27/15370480/TKI.Arab.Saudi.diakses
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Aksi kekerasan yang dialami TKI asal Indonesia di  Arab Saudi, mendapat reaksi serius 

dari semua kalangan di dalam negeri. Mulai dari kalangan masyarakat, pejabat Negara, bahkan 

presiden pun sampai memanggil semua menteri terkait untuk rapat darurat mengenai masalah ini. 

Semuanya seperti  terkejut, seolah peristiwa mengenaskan itu baru pertama kalinya terjadi. 

Penganiayaan sadis yang menimpa Sumiati dan pembunuhan keji terhadap Kikim  

Komariah di Arab Saudi, sebenarnya  merupakan dua kasus dari kasus-kasus serupa yang 

dialami tenaga kerja kita di luar negeri sejak bertahun-tahun lalu. . Sudah sering kita dengar, 

bagaimana nasib tenaga kerja wanita kita di Malaysia, Hongkong, dan juga di beberapa negara 

lainnya. 

Di Arab Saudi sendiri, peristiwa  yang dialami Sumiati maupun Kikim,  sudah sejak 

tahun 2007 lalu, sudah menimpa Siti Tarwiyah, Susmiyati, Rumini, dan Tari,  menjadi korban 

penganiayaan majikan mereka di Aflaj, sebuah desa di gurun di selatan Riyadh. Mereka dituduh 

menyihir anak majikan hingga sakit. Akibat penganiayaan, Siti dan Susmiyati meninggal, 

sedangkan Rumini dan Tari mengalami luka berat dan sempat dirawat di rumah sakit Aflaj, 

Riyadh.
3
 

Penderitaan TKI sebenarnya sudah dialami  sejak lama.  Bahkan mereka sudah menderita 

sejak meninggalkan kampung halaman. Pertama, rumit dan sulitnya proses pemberangkatan 

calon TKI ke negara tujuan yang menghabiskan biaya tidak sedikit. Kedua, sesungguhnya TKI 

memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan oleh pihak penyelenggara (PJTKI) baik pembekalan 

ketrampilan bekerja maupun penguasaan bahasa asing, dan juga kelengkapan surat-surat yang 

dapat mendukung kepergiannya ke negara asing (paspor, fiskal, dll). Ketiga, kurangnya jaminan 

                                                           
3
. http://www.indonesiango.org/en/national/special-reports/502-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri-sumber-

devisa-yang-malang Diakses  8-September-2011 

http://www.indonesiango.org/en/national/special-reports/502-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri-sumber-devisa-yang-malang
http://www.indonesiango.org/en/national/special-reports/502-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri-sumber-devisa-yang-malang
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dan perlindungan hukum yang diberikan negara bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di 

negara lain. 

Tabel  4.1 Perkembangan masalah TKI di arab saudi 

Jenis kasus 2007(kasus) 2008(orang) 2009(orang) 

    
Gaji tidak di bayar 287 3560 2848 
Komunikasi tidak lancar 207 313 250 
PHK sepihak 152 18789 14092 
Penganiayaan 54 3254 2603 
Pelecehan seksual 15 1889 1418 
Sakit saat bekerja   8742 6557 

Total 715 36.547 27.768 

Sumber : BNP2TKI 
 

Di atas adalah tabel kumpulan dari sejumlah kasus yang dialami TKI sepanjang tahun 

2007 sampai 2009, hal ini sungguh ironis, karena sesungguhnya para TKI telah memberikan 

kontribusi devisa bagi negara yang tidak sedikit.  Menurut Bank Indonesia, devisa yang masuk 

dari sekitar 5,5 juta Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada akhir tahun 2009, 

diperkirakan mencapai Rp 82 trilliun. Jumlah tersebut tidak termasuk gaji yang dibawa langsung 

saat pulang , maupun dititipkan kerabat yang pulang ke tanah air. 

Penyiksaan diluar batas perikemanusiaan yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

asal Indonesia oleh Warga Saudi Arabia harus dijadikan momentum untuk mulai membawa 

masalah pelanggaran HAM berat terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya di Saudi 

Arabia ke tingkat dunia. Karena kasus seperti Penyiksaan Sumiati apalagi penyiksaan dan 

pembunuhan terhadap Kikim Komariah, walaupun secara kuantitatif relatif kecil dibanding 

jumlah TKI di Saudi Arabia, tetapi secara kualitatif sudah mencapai kategori pelanggaran HAM 

Berat. Apalagi hal tersebut dikaitkan dengan sikap beberapa "majikan" di Saudi Arabia yang 
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menganggap TKI pembantu rumah tangga sebagai "Budak" nya dengan alasan sudah membeli 

putus dari agen Tenaga Kerja yang menyalurkan TKI tersebut.  

Sikap demikian ini sering membuahkan perilaku sewenang-wenang terhadap Pembantu 

Rumah Tangga (PRT) Indonesia yang bekerja padanya, selain penyiksaan, pelecehan, 

pembunuhan juga sering terjadi tidak dipenuhinya hak-hak pembayaran PRT Indonesia tersebut.
4
 

Adapun beberapa data yang memperlihatkan kasus perseorangan yang terkena masalah di 

Arab Saudi berdasarkan pengaduan para TKI itu sendiri maupun hasil pencarian oleh Migrant 

Care 

Tabel 4.2 Data Kekerasan Buruh Migran Indonesia di Arab Saudi  

 

No Kasus Nama 

1 
Penganiayaan majikan 

 

Citra Ningsih, Atik 

Milasari 

 

2 
Disiksa majikan dan tidak 

digaji 

 

Titim, Asni, Warokhana, 

Waroah, Siti Sulastri 

 

                                                           
4
 www.hukumonline.com Tim Pengacara Muslim Pusat, : “Saatnya Membawa Kasus TKI ke Tingkat Dunia” di 

akses 6 september 2011 

http://www.hukumonline.com/
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3 
Pelecehan seksual dan 

Diperkosa 

 

Neti, Endah, Elis, Siti, 

Rini, Nurlaila, Masita, 

Weni 

 

4 
Disekap, disiksa 

 

Surati, Samih, Retno, Siti 

Nurhayati, Siti Rahayu, 

Yati Suryati, Hanifah, 

Muna, Nur Hasanah, 

Munawaroh, Nurmiyati, 

Ipon, Tariah 

 

5 
Disiksa majikan dan 

mendapat pelecehan 

seksual 

 

Parni, Rukmini, Iis 

Iswani, SolekatiHindun, 

Nurfalah, Riyamah, 

Amina, Siti Aminah, 

Tarwi, Munah, Karsih 

 

Sumber : Migrant care 

Disini terlihat data yang ada pada Migrant Care lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh 

lembaga Negara. Untuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sedikit sulit untuk 
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mendapatkan data-data yang lebih nyata lagi mengenai permasalahan TKI ini karena lembaga-

lembaga yang bersangkutan lebih tertutup, tidak tahu kenapa alasannya tapi begitulah yang 

terjadi sehingga terdapat perbedaan jumah pada data yang penulis sampaikan
5
 

Pemerintah tidak hanya duduk diam, pada awal tahun 2007 ditunjuklah Moh Jumhur 

hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu 

yang disusul pelantikan Moh Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan 

Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur 

intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Dasar peraturan ini adalah Instruksi 

Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia. Dimana instruksi tersebut berisi kan 
6
 : 

1) Agar pihak-pihak yang dituju mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 

tugas, fungsi dan kewenangan 

masing-masing. 

2) Langkah-langkah di atas diambil dengan berpedoman pada programyang dilampirkan. 

3) Menko Perekonomian bertugas:  

a)membentuk TimKoordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan 

kelompok kerja sesuai kebutuhan:  

b)menetapkan keanggotaan, susunan organisasi, tugas, tata kerja, dan kesekretariatan 

Timyang dibentuknya. 

                                                           
5
 www.migrantcare.com diakses 30-januari-2012 

6
 http://www.bnp2tki.go.id/ diakses  6-September-2011 

 

http://www.migrantcare.com/
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4) Menko Polhukham dan Menko Perekonomian mengkoordinasikan dan memantau pelaksanan 

Inpres ini sesuai bidang 

tugasnya serta melaporkannya secara berkala. 

5) Segala biaya dibebankan kepada APBN. 

6) Melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggung jawab. 

Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan 

perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden. Akibat kehadiran BNP2TKI 

pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN 

karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI.  

 Di lain hal, terdapat beberapa keputusan yang di ambil pemerintah dalam menyingkapi 

permasalahan TKI di Arab Saudi, yaitu : Pemerintah Indonesia telah meminta Pemerintah Arab 

Saudi ikut dalam upaya mengurangi pemakaian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal, serta 

Pemerintah juga melaksanakan penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI ke 

seluruh wilayah negara di Timur Tengah yang belum memiliki perlindungan hukum dan 

perjanjian kerjasama dengan Indonesia sebagaimana amanat UU 39 Tahun 2004 Tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di luar negeri. 
7
 

 Pemerintah juga sedang mengupayakan pemberian asuransi bagi tenaga kerja Indonesia 

(TKI) di Arab Saudi untuk menjamin pemenuhan hak-hak tenaga kerja dari dalam negeri di 

negara tersebut, hal itu dilakukan karena selama ini sebagian besar masalah tenaga kerja 

Indonesia di Arab Saudi terjadi karena tidak adanya jaminan atas pembayaran gaji mereka 

                                                           
7
 http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1308636477/70816/Ini-dia-temuan-hasil-investigasi-TKI-Arab-

Saudi-temuan-Timsus-DPR di akses  6-September-2011 

http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1308636477/70816/Ini-dia-temuan-hasil-investigasi-TKI-Arab-Saudi-temuan-Timsus-DPR
http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1308636477/70816/Ini-dia-temuan-hasil-investigasi-TKI-Arab-Saudi-temuan-Timsus-DPR
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selama bekerja di sana. Sehingga asuransi lokal di Arab Saudi yang akan mengurus gaji 

mereka(TKI) jika ada pihak yang tidak membayar gajinya. Penyelesaian pembayaran gaji tenaga 

kerja Indonesia oleh asuransi lokal di Arab Saudi, lanjutnya, tentu akan lebih cepat dibandingkan 

penyelesaian masalah serupa oleh perwakilan Pemerintah Indonesia di sana dan hal itu lebih baik 

bagi tenaga kerja yang bersangkutan. 

 Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Abdurrahman Mohamed Amen Al Khayyal telah 

memberikan jaminan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia penata laksana rumah tangga 

(TKI PLRT) dalam bentuk penegakan hukum kepada pengguna (majikan) yang mengabaikan 

hak-hak TKI ataupun tindakan lainnya yang merugikan TKI. Kerajaan Arab Saudi diminta lebih 

melindungi tenaga kerja Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik. Tenaga kerja 

Indonesia sektor domestik rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia  
8
  

Pada waktu bersamaan Duta besar Indonesia untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur 

Sirnagalih pun mengadakan SOM TKI yang merupakan forum strategis untuk membahas 

penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi melalui upaya kesepakatan pembenahan 

maupun perbaikan pelayanan TKI bagi kedua negara. Bahkan, forum SOM TKI akan diminta 

oleh tim delegasi RI untuk menghasilkan agenda MoU (Memorandum of Understanding). Di 

harapkan Duta besar RI dapat memanfaatkan forum SOM TKI ini sebaik-baiknya sehingga 

melahirkan nilai positif yang besar baik untuk Indonesia ataupun Arab Saudi. Nilai positif itu, 

merupakan langkah dalam mengangkat harkat TKI dan nama baik bangsa yang mulai mendapat 

tempat pembahasan di lingkungan pemerintah Arab Saudi, selain dengan sendirinya hal itu dapat 

melahirkan pengakuan dunia luar kepada pihak Saudi, karena mulai peduli dalam memperbaiki 

pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. Hasil dan kesepakatan SOM terkait perbaikan 

                                                           
8
 http://www.kemlu.go.id di akses  6-September-2011 

http://www.kemlu.go.id/


9 
 

 
 

pelayanan TKI diharapkan menjadi dasar utama ke arah pelaksanaan agenda yang ingin 

memartabatkan TKI secara lebih konkret dan berkesinambungan di dalam negeri.
9
 

  Peningkatan akan kekerasan TKI di Arab Saudi terus bertambah, sampai akhir tahun 

2010 sudah sebanyak 4.532 kasus terjadi.
10

  Melihat hal ini, pemerintah Indonesia mengambil 

sikap meminta dibentuk joint task force dan perjanjian bilateral (MOU) kedua belah pihak dalam 

persoalan ketenagakerjaan serta upaya lainnya dengan memulangkan TKI yang bermasalah dan 

pemulangan TKI di Arab Saudi yang telantar akibat terkendala exit permit yang tak juga 

diberikan Pemerintah Arab Saudi
11

 

Aktor selain Negara sangat lah di butuhkan dalam menyelesaikan masalah ini, dan ILO 

merupakan aktor yang sesuai untuk masalah ini. Standar ILO mencakup secara luas 

permasalahan perburuhan dan sosial termasuk isu-isu tentang hak asasi yang mendasar seperti 

kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, pekerja anak dan penghapusan diskriminasi di 

dunia kerja. Sebagian besar Konvensi dan Rekomendasi menerapkan kesetaraan bagi laki-laki 

dan perempuan. Namun demikian beberapa Konvensi secara khusus memberi perhatian pada 

masalah yang dialami oleh pekerja perempuan. Standar ILO menjadi katalisastor bagi tata 

ekonomi yang baru dan norma-norma hukum yang berdampak kepada pekerja sebagai berikut: 

1)  Kesetaraan upah 

2) Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan 

3) Perlindungan kehamilan 

4) Pekerja dengan tanggung jawab keluarga 

                                                           
9
 www.tekno.kompas.com Sabrina Asril, “Arab Saudi-Indonesia Akan Buat MOU TKI” 

10
 www.suarapembaruan.com di akses 7-September-2011 

11
 www.tekno.kompas.com Sabrina Asril, “|Arab Saudi-Indonesia Akan Buat MOU TKI” di akses 8-september-2011 

 

http://www.tekno.kompas.com/
http://www.suarapembaruan.com/
http://www.tekno.kompas.com/
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5) Aturan-aturan tertentu terkait dengan kerja malam, bawah tanah dan paruh waktu serta 

isu-isu kesehatan 

 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dikhususkan untuk mempromosikan keadilan 

sosial dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan tenaga kerja, mengejar misi 

pendiriannya bahwa perdamaian tenaga kerja penting untuk kemakmuran. ILO membantu 

memajukan penciptaan pekerjaan yang layak dan kondisi ekonomi, kemakmuran, kedamaian dan 

kemajuan.  Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong 

kesempatan kerja yang layak, dan meningkatkan perlindungan social serta memperkuat dialog 

tentang isu-isu yang terkait dengan pekerjaan.
12

 

Dengan memperhatikan beberapa ulasan tentang permasalahan tenaga kerja kerja Indonesia di 

Arab Saudi tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam yang dikaitkan 

dengan hukum internasional, maka  pembahasan dalam tugas akhir ini penulis mengambil judul : 

“Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi  Kekerasan Pada TKI Di Arab 

Saudi Periode 2007 – 2010” 

1.2 Perumusan Masalah 

Dengan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari para Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) yang bekerja di Arab Saudi, maka perumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam 

tugas akhir ini  adalah dilihat dari segi aspek hukumnya, diantaranya meliputi hal-hal sebagai 

berikut : 

                                                           
12

 www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives di akses 8-September-2011 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives
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1) Kendala apa yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan 

terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi dan apa yang dihadapi oleh Indonesia 

dalam mengatasi kendala tersebut?  

2) Apakah pandangan International Labour Organisation terhadap kasus-kasus kekerasan 

yang dialami buruh migrant Indonesia?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Penulis dapat mengetahui lebih jauh tentang hubungan pemerintah Indonesia dan 

Negara Arab Saudi dalam kaitannya dengan penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab 

Saudi. 

2) Untuk mengetahui dengan jelas, apa dasar hukumya penempatan tenaga  

3) Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh Negara (Indonesia) atas penempatan 

tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 

4) Untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang timbul dengan adanya  penempatan 

tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. 

5) Untuk mengetahui, apakah masalah-masalah yang sering terjadi menimpa tenaga kerja 

Indonesia di Arab Saudi tersebut termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak bila 

dilihat dari aspek hukum 

6) Mengetahui lebih jauh langkah-langkah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menyelesaikan masalah tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah agar Indonesia khususnya pemerintah terbuka dan sadar, 

bahwa masih berlakunya HAM. Segala tindakan yang melanggar asusila setidaknya 

mendapatkan hukuman bagi yang melakukannya. Devisa akan tetap mengalir sehingga 

menguntungkan Negara, akan tetapi luka secara rohani dan jasmani terus menyelimuti para TKI. 

Penelitian diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat, agar mengerti seluk beluk, serta 

“kebusukan” oknum tertentu terhadap TKI pada saat bekerja di luar sana.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan  

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 Bab 2 Kerangka Berpikir 

Bersikan konsep – konsep serta teori yang relevan dengan kasus yang sedang di 

teliti. Kerangka berpikir dikembangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam perumusan masalah (research questions). Dari enjelasan (teoritis) dapat 

diidentifikasikan variabel-variabel dalam penelitian, terutama pada hubungan antara 

variabel tersebut. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini berisi uraian tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian. 

Dimulai dengan uraian tentang cara berpikir yang dipilih, apakah cara berpikir induktif 
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atau deduktif. Selanjutnya melangkah ke pendekatan yang dipakai, pendekatan kuantitatif 

atau kualitatif. Dalam penelitian ini, lebih relevan dengan pendekatan kualitatif 

  

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan isi dan menjawab pertanyaan yang timbul di dalam 

pertanyaan penelitian Intepretasi dilakukan tidak hanya menggabungkan antara fakta 

yang ditemukan di lapangan, tetapi juga digabungkan dengan konsep yang sudah ada 

pada bab II dan juga dikaitkan dengan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh 

orang lain ataupun fakta lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan 

harus disesuaikan dengan jawaban dari permasalahan yang diajukan. 

 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Di dalam kesimpulan ini hanya berupa inti dari bab 4 dan di interpretasikan ulang 

sehingga dapat di jelaskan dengan cepat dan dimengerti, tidak lupa di tambahkan saran 

atau solusi dari setiap masalah yang sudah ada. 

 

 

   

 

 

 

 

 




