
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Munculnya masalah terhadap TKW tidak lepas dari kondisi mereka sebagai 

masyarakat terbelakang. Niat untuk menjadi TKW  lebih banyak didominasi masalah uang 

agar TKW bisa lepas dari derita kemiskinan. Namun,keinginan tersebut tidak diikuti 

pendidikan yang cukup sehingga untuk menjadi TKW lebih didorong kenekatan. Mengadu 

nasib di negri orang dengan bayaran uang asing yang lebih besar di banding pekerjaan yang 

sama di Negeri sendiri. Situasi seperti ini mendapat pembenaran ketika posisi kerja hanya 

sesuai untuk perempuan. Status kerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) juga menjadi 

salah satu pekerjaan yang dianggap mudah bagi para wanita yang berasal dari pedesaan 

dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan sedikitnya pengalaman yang didapat, 

sehingga kekerasan juga pasti akan terjadi jika melihat kualitas hidup TKW sangat rendah. 

Karena permasalahan di atas maka terjadi kekerasan pada TKW yang berda di Arab 

Saudi terutama yang bekerja sebagai Pembatu Rumah Tangga Meskipun telah banyak 

korban, penanganan terhadap masalah TKW tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. 

Bahkan, kasus TKW korban kekerasan terutama di Arab Saudi begitu banyak, dan ada 

beberapa model kekerasan yang dialami TKW, yakni kekerasan fisik, psikologis, kekerasan 

seksual dan kekerasan ekonomi (finansial).  

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain 

yang dapat menyebabkan efek kerusakan organ tubuh, luka atau memar. 

Kekerasan psikologis yakni segala tindakan yang dapat mempengaruhi psikologis 

atau emosional korban. Kekerasan semacam ini biasanya berimplikasi pada perkembangan 



psikologis dan emosional korban seperti tertekan, tidak memiliki rasa kepercayaan pada diri 

sendiri (self confidence), serta ketakutan.
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Kekerasan seksual adalah kekerasan berupa pemerkosaan, percobaan 

pemerkosaan.Kekerasan ekonomi berupa tidak memberikan gaji korban atau mengurangi 

gajinya. Keempat model kekerasan tersebut saling berkaitan dan bisa mempengaruhi 

implikasi fisik dan psikologis korban.Namun sampai saat ini tidak pernah ada hasil yang 

signifikan yang diperoleh dari Diplomasi Indonesia mengenai Kasus Kekerasan Terhadap 

Tenaga Kerja Wanita.
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Seperti kasus, Reni seorang TKW asal warga Kampung Subang Jaya RT 03 RW 13 

Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. TKW yang bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga (PRT) di Arab Saudi ini mengalami luka-luka karena mendapatkan 

siksaan dari sang majikan. TKW yang baru bekerja selama dua bulan ini pulang dengan 

tangan kosong alias tak menerima gaji sepeser pun karena diambil agen tenaga kerja di Arab 

Saudi. Perlakuan kasar yang diterima dari sang majikan lantaran dirinya tak fasih berbahasa 

Arab. Sehingga hal itu kerap kali menyulut emosi bosnya, terutama dari sang majikan pria.
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Menurut Burhan, salah seorang perwakilan dari Migran Justice, data yang di dapat 

dari Migran Justice TKI/TKW Indonesia di Arab Saudi 80% perempuan yang bekerja di 

sektor Pekerja Rumah Tangga. Kondisi mereka sangat mengenaskan, mereka mengalami 

berbagai bentuk eksploitasi fisik dan seksual. Upaya diplomasi yang di lakukan pemerintah 

Indonesia ternyata tidak berjalan dengan baik, sehingga pelecehan dan penyiksaan terhadap 

TKW Indonesia di Arab Saudi sering terjadi, dan sikap pemerintah dalam  menyelesaikan 
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masalah hanya  ada reaktif terhadap masalah yang muncul dan  itu pun belum tentu selesai 

(masalahnya).
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Dari latar belakang permasalahan diatas penulis ingin mengetahui sejauh mana upaya 

yang telah dilakukan pemerintah  tentang kasus kekerasan TKW di Arab Saudi, dan apakah 

upaya tersebut memberikan perubahan dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap TKW di 

Arab Saudi. Banyaknya tindak kekerasan terhadap TKW di Arab Saudi, yang dinilai tidak 

ada upaya dari pemerintah sehingga tindak kekerasan terhadap TKW di Arab Saudi masih 

terus terjadi, dan pengiriman TKW ke Arab Saudi juga masih tetap dilakukan. Hal tersebut 

yang menjadi alasan penulis untuk memilih Arab Saudi sebagai negara yang dituju dalam 

penelitian ini, kerena jika di bandingkan dengan negara lain khususnya Malaysia, perjanjian 

dan nota kesepahaman atau MoU telah dibuat, tapi sampai saat ini belum ada perjanjian yang 

dilakukan dengan Arab Saudi terkait masalah tindak kekerasan terhadap TKW. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas,terdapat suatu masalah yaitu “Bagaimana Upaya Diplomasi 

Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani kekerasan terhadap  

TKWdi Arab Saudi Tahun 2004-2009?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui sejauh mana upaya diplomasi Pemerintah Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono dalam menangani kasus kekerasan terhadap TKW di Arab Saudi. 
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1.4 Studi Terdahulu (Literature Review) 

Litrature Pertama, yaitu dalam Skripsi yang berjudul “Aspek Perlindungan Hukum 

Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Perjanjian Kerja” yang di tulis oleh Sunarti 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang menjelaskan tentang Perlindungan 

Hukum dan Perjanjian Kerja merupakan kunci utama dalam munculnya kasus kekerasan 

kepada TKW yang bekerja di Luar Negeri. 

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa banyaknya jumlah TKW di Luar Negeri 

menyebabkan jumlah kasus yang berkaitan dengan TKW semakin banyak dan beragam. Salah 

satu cara untuk mengurangi kejahatan terhadap TKW yaitu mewajibkan adanya perjanjian kerja 

bagi para penyalur TKW, dengan adanya perjanjian kerja, maka TKW dapat memperoleh 

perlindungan hukum dan hak-haknya. 

Literatur Kedua, yaitu dalam Sekripsi yang berjudul “Upaya Diplomasi Pemerintah 

Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Perlindungan TKI di Malaysia” yang ditulis oleh 

Prihatini Krisnawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Malang, yang menjelaskan bahwa untuk menangani TKI yang bermasalah, sebenarnya 

pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen yang dilakukan 

pada Pelaksanaan Penempatan TKI. Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan untuk 

meningkatkan kualitas TKI. Dengan meningkatkan kualitas TKI, berarti perlindungan diri sendiri 

dan menjauhkan para Tenaga Kerja dari kekerasan yang muncul selama bekerja di Luar Negeri. 

Dari kedua Literatur tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu menjelaskan 

tentang upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus kekersasan dan 

kesejahteraan TKW yang ada di Arab Saudi. Namun, dengan aspek yang berbeda penulis 

bahas yaitu lebih fokus pada diplomasi pemerintah indonesia terhadap perlindungan TKW, 

khususnya di Negara Arab Saudi pada pemerintahan Presiden SBY tahun 2004-2009. 

 



 

1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Diplomasi 

Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seorang diplomat yang biasa 

mewakili sebuah Negara atau Organisasi. Namun apabila negosiasi yang dilakukan dengan cara 

damai gagal untuk memperoleh tujuan-tujuan yang di inginkan, maka diplomasi mrngijinkan 

penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kata 

diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya 

mengurus berbagai hal seperi budaya, ekonomi, dan perdagangan. Meski terdapat berbagai 

definisi ataupun batasan pengertiannya beraneka ragam, tetapi intinya adalah satu, yaitu : to 

denote actual conduct of foreign relation  (pelaksanaan hubungan luar negri secara nyata).
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Dari keterangan diatas juga dapat dilihat beberapa hal yang nampak jelas. Pertama, 

jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Kedua,Negosiasi dilakukan untuk 

mengedepankan kepentingan negara. Ketiga, Tindakan-tindakan diambil untuk menjaga dan 

memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. 

Keempat, Suatu teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk menyiapkan perang dan 

bukan untuk menghasilkan perdamaian. Kelima, Diplomasi dihubungkan erat dengan tujua 

politik luar negeri. Keenam, Diplomasi modern dihubungkan erat dengan system 

negara.Ketujuh, Diplomasi tak bisa dipisahkan dari perwakilan negara.Jadi, diplomasi, yang 

sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara adalah seni mengedepankan 

kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam 

berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan 
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yang diinginkan, diplomasi mengijinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai 

cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.
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Diplomasi mempunyai peran yang sangat penting dan beragam serta banyak masuk di 

dalam hubungan internasional. Dan sudah banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan 

diplomasi. Proses diplomasi dikembangkan melalui mekanisme goverment to goverment 

relation. Tujuannya agar masyarakat internasional mempunyai anggapan yang baik tentang 

suatu negara. Meskipun diplomasi dianggap masih lemah dalam menyelesaikan suatu 

masalah khususnya dengan Negara Arab. Namun diplomasi merupakan jalan yang harus 

ditempuh untuk melindungi TKW. Karena kasus yang terjadi bertambah banyak. Oleh karena 

itu, diplomasi harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah, setidaknya mengurangi kasus 

kekerasan. Memang Indonesia dan Arab masih belum menunjukkan perlindungan yang nyata 

dan lemahnya diplomasi RI karena setiap membentuk kerjasama secara bilateral maupun 

multilateral, posisi Indonesia selalu lemah.
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Di beberapa negara Arab, MOU tentang kesepakatan Tenaga Kerja Indonesia telah 

disahkan,walau dari kasus-kasus yang ada, hal tersebut tidak sepenuhnya menjamin 

perlindungan hak para pekerja. Sedang terhadap negara-negara yang tidak ada MOU nya, 

para wanita ini menjadi perhatian akan persoalan human trafficking. Dengan MOU atau 

sebagai korban human trafficking, nasib para pekerja domestik wanita ini tampaknya lebih 

dipengaruhi oleh Siapa yang menjadi Majikan mereka. Banyak dari mereka mengeluhkan 

hal-hal yang telah seringkali kita dengar mengenai nasib mereka, tapi tidak sedikit pula 

mereka yang berhasil memenuhi impiannya dengan bekerja seperti ini. Cerita keberhasilan, 
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menjadi salah satu pemicu masih banyaknya pengiriman tenaga kerja wanita di sektor 

rumahtangga.
8
 

 

1.5.2 Kekerasan Terhadap Wanita 

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan 

atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk 

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-

wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
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Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan 

jender. Ketimpangan jender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di 

masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki.  “Hak 

istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” 

milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara 

kekerasan. Kekerasan perempuan dapat terjadi dalam bentuk:  

a. Tindak kekerasan fisik  

b. Tindak kekerasan non-fisik  

Kekerasan Fisik yaitu kontak fisik yang diberikan pada seseorang yang menyakiti dan 

bersifat kepada pengerusakan fisik. Seperti misalnya, dipukul, dipukul membuat korban 

merasakan sakit dan berdampak negatif terhadap orang tersebut. Biasanya kekerasan fisik 

berdasarkan ketidaksenangan atau kebencian sehingga timbulnya rasa marah terhadap orang 

yang mengalami kekerasan fisik. Dampak berikutnya dapat menimbulkan kebencian atau 

permusuhan antara pelaku dengan korban.Biasanya kekerasan fisik merupakan pelampiasan 

emosi atau amarah dari pelaku. Mungkin disebabkan korban yang berbuat salah sehingga 
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menyebabkan pelaku menjadi marah, namun salah disini sangat relatif. Bergantung pada 

penilaian pelaku, menganggap apa yang dilakukan korban salah atau tidak. Tetapi tak jarang 

korban hanya sebagai pelampiasan amarah pelaku terhadap sesuatu, dan kekerasan fisik ini 

merupakan bentuk ketakberdayaan peaku menempatkan emosinya. Ketika kekerasan fisik 

dibudidayakan, kekerasan fisik dapat menjadi penyelesaian dari suatu masalah bagi korban 

atau pelaku.
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Tindak kekerasan non-fisik adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau 

menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan 

pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam 

segala hal (termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan 

tertekan atau bahkan takut.
11

 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis deskriptif kwalitatif, yaitu sebagai cara untuk menggambarkan 

permasalahan yang sedang di bahas oleh penulis. Tipe penelitian ini merupakan jenis yang 

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis, 

yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat individu baik laki-laki atupun perempuan, 

keadaan dari suatu permasalahan yang di sampaikan penulis, selain itu juga untuk 

mengetahui frekuensi adanya hubungan tertentu yang pada dasarnya didominasi oleh perilaku 

Negara-Bangsa, yaitu Indonesia dan Arab Saudi.
12

 

 

1.6.2 Tingkat Analisa  
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Tingkat Analisa Negara-Bangsa. Makna 

tingkat analisa adalah  persoalanmenetapkan apa yang harus ditelaah dan apa yang harus 

diamati dalam mempelajari hubungan internasional, dan apa yang  harus dipakai sebagai unit 

eksplanasi, dan pada tingkat  mana analisa harus ditekankan.Analisa yang menekankan 

tingkat ini berasumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, yang 

menekankan variasi atau perbedaan antara perilaku sekelompok pembuat keputusan disuatu 

negara dengansekelompok laindi negara lain dianggap akan sia-sia. Karena sebuah analisa 

ditekankan pada perilaku unit Negara-Bangsa, karena hubungan internasional pada dasarnya 

di dominasi oleh perilaku Negara-Bangsa.
13

 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan studi kajian pustaka, yaitu data yang 

telah di peroleh dengan mempelajari dan memahami dari literatur-literatur, artikel, internet, 

majalah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diangkat oleh 

penulis.
14

 

 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data inimenggunakan analisa data kwalitatif yaitu suatu pendekatan 

yang berisi pemaparan dengan menggambarkan data-data yang didapat dan kemudian 

dianalisis. Penelitian deskriptif juga bisa di definisikan sebagai suatu bentuk pemaparan dan 

penganalisaan data yang telah diperoleh oleh peneliti berdasarkan landasan konsep dalam 

rangka mencapai sebuah kesimpulan.
15

 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 
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Ruang lingkup yang akan dibahas dalam metode penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 

 

1.7.1 Batasan Kajian  

Dalam kajian ini, pengkaji hanya akan membatasi materi kajiannya pada upaya diplomasi 

pemerintah indonesia tentang perlindungan TKW terhadap kasuskekerasan yang telah telah terjadi 

pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

 

1.7.2 Batasan Waktu  

Rentang waktu dalam permasalahan yang akan di kaji di mulai pada tahun 2004-2009 

yaitu pada masa pemerintahan SBY  dimana kasus kekerasan banyak terjadi dan terlihat 

sangat sulit untuk menjauhkan kasus tersebut dari para Tenaga Kerja yang berada di luar 

negri khususnya di Arab, karena banyak faktor penyebab yang mengakibatkan kasus ini dan 

akan di bahas di bab berikutnya. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami karya tulis ini, maka penulis menyusun 

sistematika sebagai berikut : 

 Bab IPendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode,dan di akhiri dengan sistematika penulisan. 

 Bab IIBerjudul Eksistensi Kekerasan Terhadap TKW Di Arab Saudi. Bab ini 

membahas macam-macam kekerasan dan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap 

TKW di Arab Saudi, dan Upaya Diplomasi yang sudah dilakukan sebelum Pemerintahan 

SBY. 



Bab III  Upaya Diplomasi Pemerintahan SBY Terhadap Pemerintah Arab Saudi 

terkait penanganan  Kekerasan Terhadap TKW. Bab ini akan menjelasakan langkah-

langkahdiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah SBY  dalam menangani  kekerasan 

terhadap TKW di Arab Saudi pada Tahun 2004-2009. 

Bab IV  Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran untuk kebutuhan serta 

masukan kepada penulis. 

 


