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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia dan Arab Saudi merupakan dua negara yang terletak di kawasan 

Asia dengan jumlah penduduk agama Islam terbanyak di dunia setelah negara-

negara Timur Tengah, Malaysia dan Brunei Darussalam. Indonesia terkenal akan 

kekayaan sumber daya alam.Sedangkan negara Arab Saudi merupakan negara 

kaya dari hasil gas dan minyak bumi yang telah diakui oleh dunia. Hubungan 

diplomatik pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Republik Indonesia telah 

terjalin sejak lama sampai saat ini.Hubungan inidimaksudkan untuk mempererat 

kerja sama di berbagai bidang atas dasar prinsip saling menghargai, menghormati 

dan menguntungkan. Tujuan akhir dari hubungan bilateral yang didasari prinsip-

prinsip tersebut, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat bagi masing-masing negara (Mustafa, 2017). 

Dari hubungan bilateral diantara kedua negara, Indonesia sebagai negara 

mayoritas penduduknya Muslim bahkan yang terbesar di dunia setelah negara-

negara Timur Tengah, Malaysia dan Brunei Darussalam, merupakan mitra yang 

strategis bagi Arab Saudi. Dalam perjalanannya, kedua negara telah menjalin 

hubungan diplomatik yang sangat baik. Namun, hubungan yang relatif bersejarah 

antara Indonesia dengan Arab Saudi selama ini belum digunakan secara maksimal 

untuk meningkatkan kerja sama ekonomi.Belakangan ini ekspor Indonesia ke 

Arab Saudi mengalami peningkatan setiap tahunnya termasuk impor Arab Saudi 
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ke Indonesia. Total nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Arab Saudi mencapai US$ 

109,54 juta pada Januari 2017. Sedangkan total nilai impor dari Arab Saudi ke 

Indonesia pada Januari 2017 mencapai US$ 219 juta atau mengalami peningkatan 

dari sebelumnya US$ 196,15 juta di periode Januari 2016. 

Selama lebih dari 60 tahun sejak kunjungan pertama Raja Faisal ke 

Indonesia, Indonesia belum mampu mengkapitalisasi hubungan historis menjadi 

kerjasama ekonomi yang kokoh. Bahkan, Indonesia sempat cenderung pasif 

dalam membangun kerja sama dengan Arab Saudi. Untuk mengatasi hal ini, 

Presiden Joko Widodo mengambil langkah cepat setelah naiknya Raja Salman, 

dengan melakukan kunjungan pertama ke negara-negara Teluk, termasuk ke Arab 

Saudi pada tanggal 11 September 2015. Harapannya Arab Saudi dan Indonesia 

dapat saling memanfaatkan potensi yang ada.  

Kedua pemimpinmengadakan pembicaraan mengenai sejumlah isu 

internasional dan regional yang menjadi pusat perhatian dan kepentingan bersama. 

Pemimpin negara juga membahas keadaan hubungan bilateral dan cara untuk 

meningkatkannya. Sebagai tindak lanjut kunjungan tersebut, jumlah kunjungan 

dan komunikasi pejabat tinggi antara kedua negara meningkat, khususnya pada 

tingkat menteri. Selain itu, Presiden Republik Indonesia juga telah menunjuk 

secara khusus Alwi Shihab sebagai Utusan Khusus Indonesia untuk Arab Saudi 

dan urusan OKI serta Menteri ESDM sebagai menteri penghubung untuk negara 

Arab Saudi (Kedutaan Besar Republik Indonessi di Riyadh, 2017).Hubungan 

bilateral Indonesia dan Arab Saudi pun kemudian memasuki babak penting. Hal 

ini ditandai dengan adanya kunjungan balasan Raja Arab Saudi Salman bin 
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Abdulaziz Al-Saud selama sembilan hari, dari 1 Maret sampai dengan 9 Maret 

2017. Pada pertemuan bilateral tersebut, ditandatangani 11 poin kerjasama 

berbagai sektor, yang meliputi peningkatan implementasikan hasil sidang komisi 

bersama, pendanaan proyek pembangunan, kerjasama di bidang usaha kecil 

menengah, bidang kebudayaan, kesehatan, perhubungan, keagamaan, riset dan 

teknologi, kelautan dan perikanan, perdagangan dan penanganan kejahatan 

internasional.  

Dari 11 poin penting kesepakatan kerja sama yang disepakati kedua 

negara, penulis hendak menelaah bidang penanganan kejahatan internasional. 

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan moratorium. Moratorium 

adalah penangguhan sementara sebuah peraturan atau pemberhentian yang 

bersifat sementara saja.Terdapat dua jenis sektor pekerjaan PMI yakni, sektor 

informal dan formal. PMI informal adalah PMI yang biasa disebut domestic 

worker di mana mereka bekerja sebagai penata laksana rumah tangga, bekerja 

pada pihak perseorangan yang tidak berbadan hukum atau disebut majikan, 

hubungan pekerjaan ini bersifat subjektif dan rentan terjadi masalah. Sedangkan 

PMI formal, adalah PMI yang bekerja di berbagai perusahaan atau organisasi 

yang berbadan hukum, dilengkapi dengan kontrak kerja yang kuat, serta 

dilindungi hukum di negara penempatan, sehingga jarang mendapatkan 

permasalahan selama kerja. 

pekerja Migran Indonesia (PMI) informal ke Timur Tengah yang diatur 

dalam keputusan Kementerian Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015Tentang 

Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna 
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Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.Adapun kebijakan 

moratorium ini hanya berlaku untuk sektor informal saja, hal ini dikarenakan 

sektor informal masih tergolong sektor yang  rawan akan praktik kekerasan dan 

berbagai macam permasalahan lainnya. Berdasarkan keputusan Kementerian 

Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan 

pengiriman TKI ke negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini hanya 

berlaku untuk pemberangkatan PMI yang baru saja, sehingga para calon PMI 

yang telah mendaftar pemberangkatan ke negara-negara di kawasan Timur 

Tengah sebelum berlakunya kebijakan masih dapat melanjutkan 

pemberangkatannya. Terkait dengan adanya pemberhentian moratorium tentu 

akan berdampak pada devisa negara yang mana selama ini remitansi hasil dari 

pengiriman PMI ke luar negeri bisa mendatangkan untung yang sangat banyak 

bagi negara. Dalam hal ini tentu pemerintah tidak ingin rugi sehingga pemerintah 

lebih berfokus pada pengeksporan dari segi perekonomian.  

Mengapa meneliti kerja sama Indonesia Dan Arab Saudi di bidang 

kejahatan internasionalpenting? Dilihat dari sudut pandangIndonesia adalah untuk 

menelaah lebih jauh bagaimana kerja samamembantu Indonesia melakukan 

perlindungan pekerjamigran sekaligus meningkatkan pendapatan nasional. 

Sebaliknya, dilihat dari pandangan negara Arab Saudi adalah untuk menelaah 

bagaimana kerja sama tersebut mendorong Arab Saudi memberikan perlindungan 

dan disaat yang sama juga mendapatkan pekerja migran yang berkualitas.   
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1.2  Batasan dan Rumusan Masalah  

 Indonesia dan Arab Saudi telah lama menjalin hubungan kerjasama dalam 

berbagai sektor. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada pembahasan 

hubungan bilateral yang terjalin antara Arab Saudi dengan Indonesia pada masa 

pemerintahan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud di Arab Saudi dan Presiden 

Joko Widodo di Indonesia. Adapun lingkup pembahasan pada bidang kerjasama 

hanya berfokus utamanya pada bidang kejahatan internasional (PMI). 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis merumuskan dua rumusan 

masalah pertanyaan penelitian, sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi diberlakukannya moratorium PMI 

informal ke negara Arab Saudi pada masa Joko Widodo?  

2. Bagaimana implementasi kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi di bidang 

kejahatan internasionalpasca diberlakukannya moratorium PMI ke Arab Saudi di 

tahun 2015 sampai 2017? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu:  

a. Untuk mengetahui alasan diberlakukannya moratorium PMI informal ke 

negara-negara Timur Tengah pada masa Jokowi di tahun 2015 dan 2017. 

b. Untuk mengetahui implementasi kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi di 

bidang kejahatan internasionalpasca diberlakukannya moratorium PMI ke Arab 

Saudi di tahun 2015 dan 2017.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Informasi yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan:  

a. Memperkaya pemahaman tentang kerja sama antara negara Indonesia dengan 

Arab Saudi di bidang kejahatan internasional pada masa pemerintahan Joko 

Widodo dan Raja Salman. 

b. Menjadi referensi bagi pelajar ilmu Hubungan Internasional terkait isu dan 

dinamika hubungan bilateral antara Arab Saudi dengan Indonesia khususnya 

dalam bidang kejahatan internasional (PMI). 

1.5 Sistematika Penelitian 

Karya ini terdiri dari lima bab. Adapun dalam penulisan dari Bab per bab dalam 

penelitian ini, maka perinciannya adalah sebagai berikut: pada Bab I merupakan 

pendahuluan yang berisi tentang; latar belakang permasalahan yang dibahas oleh 

penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. Dalam pendahuluan digambarkan secara singkat bagaimana hubungan 

kerjasama bilateral kejahatan internasional PMI antara Arab Saudi dengan 

Indonesia di era pemerintahan Raja Salman dan Joko Widodo dimana dalam 

hubungan kerjasama tersebut telah terbentuk sejak lama. 

Pada bab II kita akan melihat pada penelitian terdahulu yang digunakan penulis 

sebagai acuan perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh 

penulis, teori atau konsep. Dimana dalam bab ini saya akan memakai teori 

liberalisme dan juga menggunakan tiga konsep yaitu : 1.Kebijakan dan dampak 
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moratorium, 2.Kerja sama internasional, 3. Pekerja migran  4. Masalah pekerja 

migran 5. Penanganan pekerja migran.  

Pada bab III saya akan membahas tentangmetode penelitian yang terdiri dari 

pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data.  

Pada bab IV yang merupakan puncak pembahasan tesis ini penulis akan 

menganalisa dan menjawab pertanyaan inti: Faktor-faktor apa yang 

melatarbelakangi diberlakukannya moratorium PMI informal ke negara Arab 

Saudi pada masa Joko Widodo dan Raja Salman di tahun 2015 dan bagaimana 

implementasi kerja sama Indonesia dan Arab Saudi di bidang kejahatan 

internasional pasca diberlakukannya moratorium PMI ke Arab Saudi pada tahun 

2015 sampai 2017. Yang mana dalam penjabarannya pada bab empat akan di 

kelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu buruh migran atau PMI di Arab 

Saudi, masalah-masalah PMI, kebijakan moratorium, kerja sama Indonesia 

dengan Arab Saudi, implementasi dan capaian serta faktor pendorong dan 

penghambat implementasi. 

Pada bab V kita akan menyimpulkan seluruh uraian yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya oleh penulis disertai oleh sebuah saran yang muncul setelah 

melakukan kajian mendalam mengenai topik yang cukup hangat ini. 

 

 


