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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di 

dunia1. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia membuat persaingan mendapatkan 

pekerjaan menjadi semakin tinggi. Dalam rangka memenuhi kesejahteraan 

masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kerja sama 

bilateral serta kerja sama regional dengan berbagai negara agar dapat menambah 

jumlah lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Dengan adanya kerja sama 

bilateral tersebut membuat Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di negara 

lain meningkat cukup tajam, salah satu tempat destinasi terbanyak PMI adalah Arab 

Saudi. Menurut data dari BNP2TKI, jumlah PMI yang berada di Arab Saudi dari 

tahun 2011-2018 sangat tinggi mencapai 226.324 orang2. Angka ini jelas sangat 

banyak, sehingga seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih 

mengenai kesejahteraan rakyatnya.  

Arab Saudi menjadi salah satu tujuan migrasi utama masyarakat Indonesia 

yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia dikarenakan oleh kesamaan agama 

yang dimiliki antara kebanyakan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Arab 

Saudi. Selain karena kesamaan agama, upah yang ditawarkanpun lebih tinggi jika 

 
1  Reza Iqbal, “10 Negara Dengan Penduduk Terbanyak Di Dunia, Indonesia Salah 

Satunya,” 2019, https://www.idntimes.com/travel/destination/reza-iqbal/negara-dengan-penduduk-

terpadat-di-dunia/full .(diakses pada tanggal 2 Oktober 2019) 

2  BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016 & 

2018 ,http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data- 

P2TKI_tahun_2016.pdf http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14-01-

2019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf (diakses pada 

Tanggal 18 Februari 2019) 

 

http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14-01-2019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14-01-2019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf
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dibandingkan dengan upah yang mereka biasa dapatkan di Indonesia. Hal ini 

membuat banyak masyarakat Indonesia tertarik untuk bekerja sebagai pekerja 

profesional maupun pekerja kasar di Arab Saudi, walaupun pada akhirnya 

didominasi oleh para pekerja informal yang minim skil dan pendidikan. 

Dengan jumlah tenaga kerja di Arab Saudi yang tinggi, pemerintah 

Indonesia harus bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia 

yang ada di Arab Saudi. Perlindungan yang dibutuhkan ialah perlindungan 

keselamatan dan perlindungan kesehatan sebagai hak dari warga negara Indonesia 

yang seharusnya mereka dapatkan. Tetapi dibalik angka Pekerja Migran Indonesia 

yang tinggi ini, dapat dilihat bahwa masih lemahnya upaya pemerintah Indonesia 

dalam menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri. 

Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus kekerasan maupun ketidakadilan 

yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang bekerja di negara lain. Pada tahun 

2011-2018 menurut data dari BNP2TKI ada 13.509 pengaduan dari PMI yang 

bekerja di Arab Saudi perihal ketidakadilan yang dirasakan oleh mereka seperti gaji 

yang tidak dibayarkan, tindakan kekerasan oleh majikan, potongan gaji melebihi 

ketentuan yang sudah disepakati, dan sebagainya3. Hal ini menunjukan 

implementasi perlindungan PMI yang masih kurang jelas. Sehingga membuat 

masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai PMI di Arab Saudi belum mendapatkan 

keadilan yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja. Berdasarkan data di 

atas juga, kita dapat melihat bahwa masyarakat Indonesia masih kurang 

mendapatkan proteksi yang seharusnya mereka dapatkan dari pemerintah 

 
3  Ibid. 
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Indonesia. Jika pemerintah benar-benar memperhatikan hak dari warga negaranya, 

angka pengaduan tentang ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia 

di Arab Saudi seharusnya tidak akan sebesar itu. 

Walaupun adanya regulasi yang sudah disetujui antara pemerintah 

Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, tetapi implementasi regulasi tersebut 

perlu dipertanyakan. Buktinya sejak tahun 2011 saat terjadi vonis penghukuman 

mati pertama kali terhadap PMI di Arab Saudi, sampai saat ini pemerintah Arab 

Saudi tidak pernah memberikan notifikasi kepada pemerintah bahwa akan ada 

hukuman mati yang akan terjadi untuk PMI yang terkena masalah hukum di Arab 

Saudi4. Hal ini dapat dikatakan cukup aneh karena sejak hukuman mati kedua yang 

dialami PMI di Arab Saudi, pemerintah Indonesia sudah meminta kepada 

Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan notifikasi kepada perwakilan 

pemerintah Indonesia di Arab Saudi. 

            Sebenarnya Indonesia sudah memiliki 10 Memorandum of Understanding 

(MoU) dengan Arab Saudi mengenai Pekerja Migran Indonesia yang berada di 

Arab Saudi, bahkan 10 MoU ditambah dengan 11 nota kesepahaman untuk 

menjamin kesejahteraan PMI di Arab Saudi5. Hal-hal mengenai ketidakadilan 

terhadap PMI di Arab Saudi diharapkan akan menurun tajam dikarenakan MoU dan 

nota kesepahaman yang sudah disetujui kedua belah negara, tetapi kenyataanya 

ketidakadilan terus-menerus dialami oleh masyarakat Indonesia yang bekerja di 

 
4  Ahmad Imam Baehaqi, “Eksekusi Tuti Tursilawati: Cerita Pertemuan Terakhir Dengan 

Ibunda Dan Keinginan Berziarah Ke Makam,” BBC Indonesia, 2018, 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46020157. (diakses pada tanggal 18 Februari 2019) 

5  Ilyas Istianur Praditya, “Menaker Pererat Kerja Sama Perlindungan TKI Di Arab Saudi,” 

Liputan6, 2017, https://www.liputan6.com/bisnis/read/2875572/menaker-pererat-kerja-sama-

perlindungan-tki-di-arab-saudi. (diakses pada tanggal 18 Februari 2019) 
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Arab Saudi. Dikarenakan ketidakadilan ini masih terus terjadi, pemerintah 

Indonesia mengajukan perjanjian baru untuk menambahkan 21 point yang 

sebelumnya belum ada di perjanjian sebelum-sebelumnya. Sehingga pada tahun 

2018 pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi bernegosiasi mengenai 

MoU terbaru, yang diharapkan oleh kedua belah pihak dapat semakin menjamin 

kesejahteraan PMI di Arab Saudi6. 

Dapat kita lihat bahwa dalam kurun waktu 2011-2018 masih terjadi banyak 

kekerasan maupun ketidakadilan yang dialami oleh PMI yang ada di Arab Saudi. 

Pada tahun 2016 ada 190 pekerja asal Indonesia yang bahkan meninggal di luar 

negeri dan Arab Saudi menjadi salah satu tempat kematian terbanyak pekerja asal 

Indonesia. Hal ini terus berkembang, bahkan pada tahun 2017 angka kematian 

pekerja asal Indonesia di luar negeri mencapai 217 orang7. Hal ini membuktikan 

bahwa perjanjian bilateral yang telah disetujui oleh kedua belah negara belum bisa 

menjamin keselamatan pekerja asal Indonesia, walaupun semenjak tahun 2012 - 

2018 keluhan mengenai ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia 

terus menurun. 

Permasalahan ini terus-menerus terjadi karena kurangnya pengawasan yang 

diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam mengawasi proses pengiriman PMI, 

sehingga  banyak ditemukan PMI ilegal yang masuk ke dalam Arab Saudi tanpa 

terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini ditambah dengan lemahnya proteksi 

 
6  Neneng Zubaidah, “Indonesia-Saudi Sepakati Sistem Perlindungan Baru Bagi TKI,” 

2018, https://nasional.sindonews.com/read/1345725/15/indonesia-saudi-sepakati-sistem-

perlindungan-baru-bagi-tki-1539340382. (diakses pada tanggal 18 Februari 2019) 

7  Indiana Malia, “Jaringan Buruh Migran: 217 TKI Meninggal Sepanjang 2017,” 2018, 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/jaringan-buruh-migran-217-tki-

meninggal-sepanjang-1/full. (diaskes pada tanggal 18 Februari 2019) 
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Pekerja Migran Indonesia dari pemerintah Arab Saudi, bahkan pemerintah Arab 

Saudi kerap menutup-nutupi kasus kekerasan yang dialami oleh Pekerja Migran 

Indonesia. Tindakan kurang kooperatif yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi 

ini sempat membuat pemerintah Indonesia menutup dan melarang Pekerja Migrasi 

Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi dan sekitarnya pada tahun 20158. Hal ini 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia, tetapi nyatanya tetap banyak tenaga kerja informal yang 

tetap berangkat ke Arab Saudi tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia. Hal ini 

jelas sangat mempersulit pemerintah untuk memberikan perlindungan dikarenakan 

ketidaktahuan pemerintah akan keberadaan orang tersebut di Arab Saudi. 

Permasalahan yang rumit ini tentu dapat mengganggu hubungan baik antar 

kedua pemerintahan, yang ditakutkan dapat berpotensi mengganggu hubungan 

kerja sama antar kedua negara dalam bidang-bidang yang lainnya.  Hal ini membuat 

Pemerintah Indonesia harus bisa memberikan perlindungan terhadap PMI  yang 

sedang bekerja di Arab Saudi dengan maksimal guna menyelesaikan masalah yang 

ada, seperti melakukan diplomasi dengan berbagai pihak seperti Organisasi Kerja 

Sama Islam (OKI) agar dapat membantu pemerintah Indonesia memberikan 

tekanan terhadap pemerintah Arab Saudi agar mau memberikan perlindungan yang 

dibutuhkan oleh PMI di Arab Saudi, karena jika ketidakadilan terus dialami oleh 

para PMI yang bekerja di Arab Saudi terus-menerus terjadi dapat merugikan 

pemerintah Indonesia. Banyaknya berita-berita tentang ketidakadilan yang dialami 

 
8  Fathiyah Wardah, “Indonesia Masih Selidiki Kasus Dugaan Penyanderaan TKI Di 

Saudi,” VOA, April 2017, https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masih-selidiki-kasus-

dugaan-penyanderaan-tki-di-saudi/3798972.html . (diakses pada tanggal 18 Februari 2019) 
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oleh para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yang terus menyebar di dalam 

negeri dapat membuat ketakutan di dalam masyarakat untuk bekerja di negara lain 

khususnya Arab Saudi. Hal ini dikarenakan pada kuartal III tahun 2018 pemasukan 

pemerintah Indonesia dari Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi mencapai $984 

juta ataupun yang tertinggi jika dibandingkan dengan penghasilan Pekerja Migran 

Indonesia di negara lain9. 

Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat bahwa 

bekerja di luar negeri bukan merupakan hal yang aman untuk dilakukan. Pemikiran 

tersebut dapat merugikan pemerintah Indonesia, karena  Pekerja Migran Indonesia 

merupakan salah satu pemasukan devisa tertinggi bagi Indonesia. Maka, jika 

masyarakat Indonesia takut untuk bekerja diluar negeri, Indonesia-pun terancam 

kehilangan pundi-pundi devisanya. Topik ini menjadi penting karena Pemerintah 

Indonesia harus bisa memperjuangkan hak warga negara Indonesia yang bekerja di 

negara lain, dikarenakan mereka para PMI yang bekerja di luar negeri merupakan 

salah satu pahlawan devisa bagi bangsa Indonesia yang seharusnya bisa lebih 

dihargai.  

1. 2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ada di atas, maka permasalahan 

utama yang diajukan dalam penelitian skripsi ini, yaitu “Bagaimana kerja sama 

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi dalam memberikan 

perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi?” 

 
9  Herdaru Purnomo, “TKI Sang Pahlawan Devisa Kirim Uang Rp 38 T Di Q3-2018,” 

CNBC, 2019, https://www.cnbcindonesia.com/news/20190118190919-4-51408/tki-sang-

pahlawan-devisa-kirim-uang-rp-38-t-di-q3-2018. (diakses pada tanggal 2 Oktober 2019) 
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1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Melalui rumusan masalah diatas penulis ingin memberikan gambaran 

mengenai penyebab masyarakat Indonesia tertarik bermigrasi ke Arab Saudi, serta 

hubungan baik kedua negara dalam upaya menyelesaikan masalah yang ada. 

Penjelasan tersebut akan terbagi ke dalam 4 penjelasan utama mengenai : 

Hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi, Migrasi masyarakat Indonesia 

ke Arab Saudi, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Indonesia 

dan Pemerintah Arab Saudi, Tantangan bagi Pemerintah Indonesia dalam 

memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi.  

Dengan dibuatnya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran 

yang tajam untuk dijadikan pembelajaran untuk para pembaca ataupun mahasiswa 

yang nantinya akan melakukan penelitian sehingga dapat memahami topik yang 

dibahas oileh penulis dengan baik. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk 

penulisan tugas akhir dengan topik yang sama. 

1. 4. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini memiliki sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima 

bagian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I adalah bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian mengenai 

topik penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA BERPIKIR 
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Bab II adalah bagian dimana peneliti akan menjabarkan teori dan konsep yang 

digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Bab ini diawali oleh tinjauan 

pustaka dan diikuti dengan penjelasan mengenai teori dan konsep. Teori dan konsep 

digunakan agar dapat membantu peneliti dalam menganalisa topik yang dibahas. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian 

ini. Bagian ini dimulai dengan uraian mengenai ruang lingkup penelitian, 

pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan 

teknik analisa data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV akan menjelaskan mengenai hasil yang diperoleh dari proses penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. Hasil yang diperoleh berupa kumpulan data, 

kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa yang telah dipilih oleh peneliti. 

Bab inilah yang akan menjawab semua masalah-masalah yang telah dirumuskan 

dengan menggunakan data-data yang dihimpun melalui berbagai sumber. 

BAB V PENUTUP 

Bab V merupakan bab penutup yang menjadi bagian akhir dari laporan penelitian 

ini. Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh isi laporan penelitian dan saran 

yang diberikan oleh penulis. 
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