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BAB II 

PERMASALAHAN TKI DI TIMUR TENGAH DAN KEBIJAKAN 

MORATORIUM TKI INFORMAL 

Pada Bab ini, penulis akan membahas tentang permasalahan TKI di 19 negara 

Timur Tengah yang mendapat moratorium. Pembahasan pertama, dimulai dengan 

ulasan tentang keadaan umum TKI informal di Timur Tengah, seperti berapa jumlah 

TKI informal yang ada di Timur Tengah, alasan mereka memilih bekerja di Timur 

Tengah, serta remitansi yang didapat. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan dengan isu 

TKI bermasalah di negara-negara moratorium, terkait tentang jenis masalah yang TKI 

informal alami selama bekerja di Timur tengah. 

2.1 Gambaran Umum TKI di Timur Tengah Sebelum Moratorium: TKI dan Isu 

TKI Bermasalah 

2.1.1 Gambaran Umum TKI di Timur Tengah 

Menjadi TKI masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia yang merasa 

telah mengalami kekalahan dalam persaingan ketat di dalam negeri sendiri. Selain 

adanya persaingan ketat antara banyaknya jumlah angkatan kerja yang ada setiap 

tahunnya,61 fenomena trend menjadi TKI dipicu pula dengan tidak seimbangnya 

jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah 

lapangan pekerjaan yang ditawarkan di negara tetangga yang relatif lebih banyak. 

                                                           
61Jumlah angkatan kerja Indonesia selalu bertambah tiap tahunnya, menurut data BPS (Badan Pusat 

Statistik) jumlah angkatan kerja Indonesia pada bulan Agustus 2014 sejumlah 121,9 juta, pada bulan 

Februari 2015 sejumlah 128,3 juta, pada bulan Agustus 2016 sejumlah 127,8 juta dan pada bulan 

Februari 2017 sejumlah 131,5 juta. 
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Selain itu, keyataan bahwa upah yang ditawarkanpun terbilang lebih besar jika 

dibandingkan dengan pekerjaan serupa yang ada di negara sendiri inilah yang 

kemudian membuat banyak masyarakat Indonesia yang tergiur untuk menjadi TKI. 

Lebih lanjut, alasan lain yang mendorong masyarakat Indonesia untuk menjadi 

TKI adalah adanya kesamaan identitas, dimana negara-negara Timur Tengah 

merupakan negara Islam sama halnya dengan Indonesia, sehingga banyak TKI yang 

merasa mereka akan mudah beradaptasi jika bekerja di negara-negara Timur Tengah. 

Hal ini diperkuat dengan pendapat Muhammad Iqbal, Kepala P4TKI malang dalam 

wawancaranya bersama penulis pada 20 Februari 2018, yang mana ia mengatakan 

bahwa adanya kesamaan kultural antara para TKI Indonesia dengan masayrakat di 

negara-negara Timur Tengah, yakni muslim.  

Selain itu, bekerja di negara-negara Timur Tengah ini menjadi sebuah motifasi 

tersendiri bagi sebagain besar masyarakat Indonesia yang religius. Hal ini dikarenakan 

mereka beranggapan akan dapat melaksanakan ibadah Haji atau Umrah sekaligus jika 

dapat bekerja di negara-negara Timur Tengah tanpa harus menunggu antrian panjang, 

yang harus membuat mereka menunggu bertahun-tahun lamanya. Hal ini terbukti 

dengan adanya ex-TKI yang rata-rata sudah melaksanakan ibadah Haji atau Umrah 

ketika mereka bekerja di negara-negara Timur Tengah.62 Selain itu, cerita dari teman 

sejawat atau keluarga yang sukses setelah menjadi TKI juga menjadi salah satu alasan 

yang mempengaruhi minat untuk menjadi TKI. 

                                                           
62 Wawancara Kepala P4TKI Malang (Muhammad Iqbal. S.H) Pada tanggal 20 Februari 2018 di Kantor 

P4TKI, Malang. 
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Fenomena bekerja sebagai TKI ini mulai marak terjadi ketika krisis tahun 1997-

1998 yang mana pada saat itu terjadi PHK besar-besaran dikarenakan banyaknya 

investor asing yang pindah ke negara lain serta banyaknya perusahaan yang akhirnya 

mengalami kebangkrutan.63 Berawal dari PHK masal inilah yang pada akhirnya 

membawa permasalahan baru yakni meningkatnya jumlah pengangguran, sehingga 

tidak ada jalan lain bagi pemerintah selain dengan membuka kesempatan bekerja di 

luar negeri seluas-luasnya.64 Terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri ini, 

kemudian banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk mengadu nasib. 

Sementara itu, negara yang menjadi favorit tujuan TKI pada saat itu hingga sekarang 

adalah negara-negara Malaysia dan Timur Tengah. 

BNP2TKI mencatat terdapat 261.820 jumlah TKI menurut negara penempatan 

sepanjang tahun 2017 lalu, yang mana jumlah tersebut meningkat dari tahun 

sebelumnya yakni sejumlah 234.51 TKI.65 Sementara itu, sektor informal pada tahun 

2017 lalu masih memiliki peminat yang lebih tinggi dibanding dengan sektor formal 

dengan jumlah 142.990 orang, sedangkan pada sektor formal berjumlah 118.830 

orang.66 Dari data tersebut menunjukaan bahwa minat masyarakat Indonesia untuk 

menjadi TKI masih sangat tinggi meski pemerintah telah melakukan moratorium TKI 

kesejumlah negara Timur Tengah pada tahun 2015 lalu. Dengan demikian, maka sudah 

                                                           
63 Iswandiman, at al, TKI Penyumbang Devisa Mencerdaskan Bangsa: Buku Pedoman dan Panduan 

Untuk TKI, Jakarta, Kasih Abadi, 2005, hal. 6. 
64 Ibid. 
65 Badan Nasional Dan Perlindungan Teaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Data Penempatan Dan 

Perlindungan TKI Periode Bulan Desember 2017, Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi, 

periode cetak tanggal 06 Januari 2018, hal 1. 
66 Ibid, hal. 3. 
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semestinya jika pemerintah mulai berbenah diri dan merapikan sistem penempatan dan 

perlindungan TKI yang ada di negara-negara penempatan. 

Tabel 2.1 Jumlah TKI Sepanjang Tahun 2008-2017 

No Tahun Jumlah TKI 

1. 2008 644.731 

2. 2009 632.172 

3. 2010 575.804 

4. 2011 586.802 

5. 2012 494.609 

6. 2013 512.168 

7. 2014 429.872 

8. 2015 275.736 

9. 2016 234.451 

10. 2017 261.820 

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 

http://www.bnp2tki.go.id/ 

Data tersebut menunjukan jumlah TKI yang tersebar di luar negeri sepanjang 

tahun 2008 sampai dengan 2017, dimana pada setiap tahunnya jumlah TKI terus 

mengalami fluktuasi. Keadaan yang sedemikian rupa ini terjadi dikarenakan 

banyaknya kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami para TKI. Hal 

ini dipertegas oleh Teguh Fatiar, anggota Staf Direktorat Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan kepada penulis 

ketika melakukan wawancara terkait permasalahan TKI pada 14 Mei 2018 lalu. Ia 

mengatakan bahwa banyak terjadinya kasus kekerasan inilah yang menyebabkan 

Pemerintah melakukan moratorium.  

http://www.bnp2tki.go.id/
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Lebih lanjut, jumlah TKI paling besar terjadi pada tahun 2008, hal ini 

dikarenakan tinginya minat untuk menjadi TKI. Pada tahun selanjutnya yakni tahun 

2009 dan 2010 jumlah TKI mengalami sedikit penurunan, hal ini sejalan dengan 

adanya moratorium TKI ke Kuwait dan Yordania oleh Presiden SBY. Pada tahun 2011 

jumlah TKI mengalami sedikit kenaikan meski pada tahun tersebut Presiden SBY 

kembali mengeluarkan moratorium kepada Arab Saudi dan Suriah, hal ini dikarenakan 

adanya kenaikan jumlah TKI pada destinasi negara lain seperti Korea Selatan, Jepang 

dan Hongkong. Pada tahun-tahun selanjutnya fluktuasi terus terjadi dikarenakan isu 

TKI bermasalah serta adanya moratorium TKI ke 19 negara Timur Tengah pada masa 

Presiden Jokowi. 

Permasalahan TKI pada dasarnya merupakan permasalahan yang kompleks. 

Selain pemerintah harus memperhatikan dengan serius perihal penempatan dan 

perlindungan bagi para TKI, di sisi lain pemerintah juga perlu memperhatikan laju 

kembang perekonomian negara. Hal ini terkait dengan remitansi TKI yang akan 

berkurang jika moratorium diterapkan, dengan berkurangnya remitansi ini pada 

perkembangannya dapat mempengaruhi cadangan devisa negara yang sebagian besar 

dibangun dari pendapatan sektor migas dan remitansi TKI.67 Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan oleh Muhammad Iqbal dalam wawancara dengan penulis, ia menyatakan 

adanya moratorium Indonesia kehilangan remitansi yang cukup besar, karena remitansi 

memiliki efek dalam pembangunan ekonomi sektor mikro di daerah asal TKI, terlebih 

negara-negara Timur Tengah adalah negara primadona TKI.  

                                                           
67 Bintara Sura Priambada, Op.Cit. hal. 1-28. 
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Meski demikian pemerintah memilih untuk menerapkan kebijakan moratorium 

ke-19 negara Timur Tengah guna mengurangi jumlah TKI bermasalah, memperbaiki 

sistem penempatan serta guna melakukan perundingan kembali untuk mencapai 

komitmen dengan negara-negara terkait tentang masalah perlindungan TKI di negara 

penempatan.68 Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ali Sabit Halidi, Staf 

Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) 

Kementerian Ketenagakerjaan pada saat melakukan wawancara dengan penulis pada 

14 Mei 2018, Ali Sabit Halidi menyatakan bahwa pemerintah melakukan moratorium 

karena banyaknya kasus yang menimpa TKI, komitmen negara penempatan yang 

masih jauh dari harapan, adanya hukum kafalah, pembenahan sistem penempatan dan 

perlindungan, serta up grateding skill. 

Keputusan pemerintah dengan menerapkan moratorium ke Timur Tengah ini 

merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam melindungi segenap warga 

negaranya. Keputusan yang cukup berani dengan resiko berkurangnya pendapatan 

negara dari sektor remitansi ini ternyata pada perkembangannya tidak berdampak 

signifikan, hal ini dikarenakan meski terdapat penurunan jumlah TKI di Timur Tengah 

namun diikuti dengan meningkatnya gaji TKI pada sektor tertentu, juga meningkatnya 

minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di negara lain seperti Hongkong dan 

Taiwan,69 serta diikuti pula dengan tingginya minat menjadi TKI program G to G ke 

Korea Selatan dan Jepang. Sehingga, kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan 

yang tidak sepenuhnya merugikan negara. 

                                                           
68 Wawancara Muhammad Iqbal. S.H. 
69 Jumlah TKI Hongkong tahun 2014-2017 secara berturut-turut (35.050, 15.322, 14.434, 68.103), 

jumlah TKI Taiwan tahun 2014-2017 secara berturut-turut (82.665, 75.304, 77.087, 62.823). 
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Tabel 2.2 Jumlah Remitansi TKI di Timur Tengah Pra dan Pasca Moratorium 

No Tahun Jumlah Remitansi 

1. 2014 2.846.086.674 

2. 2015 3.493.042.103 

3. 2016 3.373.569.205 

4. 2017 3.162.000.002 

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 

http://www.bnp2tki.go.id/ 

Data tersebut menunjukan bahwa pasca moratorium TKI ke-19 negara Timur 

Tengah diberlakukan pada 1 Juli 2015, jumlah remitasi yang masuk tidak berubah 

secara signifikan, bahkan mengalami kenaikan meski tidak banyak. Hal ini terjadi 

dikarenakan beberapa alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Kenyataan ini 

kemudian menjadikan kekhawatiran pemerintah dalam sektor pemasukan negara tidak 

lagi menjadi permasalahan yang perlu diperdebatkan. 

Tabel 2.3 Jumlah TKI Program G to G Korea Selatan dan Jepang 

No Tahun G to G Korea Selatan G to G Jepang 

1. 2014 7.382 187 

2. 2015 5.505 278 

3. 2016 5.662 279 

4. 2017 3.719 324 

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 

http://www.bnp2tki.go.id/ 

Data tersebut menunjukan perkembangan minat masyarakat Indonesia dalam 

mengikuti program G to G yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Program G to G 

ke Korea Selatan masih menjadi favorit para TKI bila dibandingkan dengan program 

G to G ke Jepang. Di sisi lain meski program G to G Jepang kurang diminati oleh 

http://www.bnp2tki.go.id/
http://www.bnp2tki.go.id/
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masyarakat Indonesia namun, jumlah TKI yang mengikuti G to G Jepang terus 

meningkat tiap tahunnya  jika dibandingkan dengan jumlah TKI yang mengikuti G to 

G Korea Selatan yang fluktuatif. 

2.2.2 Gambaran TKI Bermasalah di Timur Tengah 

Menjadi TKI pada kenyataannya tidak selalu barakhir dengan nasib baik, hal 

ini dikarenakan fakta di lapangan dengan cerita yang didapat dari teman atau keluarga 

tidak selalu membawa hasil yang sama pula. Hal ini terkait dengan banyaknya jumlah 

TKI bermasalah yang sebagian besar mengalami banyak kasus pencederahan HAM 

yang kemudian dikategorikan penulis kedalam lima kategori yakni, masalah kekerasan, 

masalah pekerjaan, masalah administratif, masalah keadaan pribadi dan masalah 

hukum. Bentuk-bentuk masalah kekerasan yang dialami TKI antara lain, tindak 

kekerasan dari majikan (penganiayaan, pelecehan) serta TKI tidak harmonis dengan 

pengguna.70 

Sedangkan Masalah pekerjaan terkait dengan, pemutusan hubungan kerja 

sebelum masa perjanjian kerja berakhir, gaji tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai PK, 

potongan gaji melebih ketentuan, tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai dan 

gaji dibawa standar. Masalah administratif seperti, TKI tidak berdokumen, penahanan 

paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS (Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia Swasta) dan pemalsuan dokumen (KTP, ijazah, umur, ijin orag tua). 

Masalah keadaan pribadi yakni, TKI ingin dipulangkan, sakit, putus hubungan 

komunikasi, TKI gagal berangkat, TKI mengalami kecelakaan, melarikan diri dari 

                                                           
70 Ibid, hal. 43. 
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rumah majikan, TKI tidak punya ongkos pulang, dan unfit. Terakhir yakni Masalah 

hukum seperti, overstay, ilegal rekrut calon TKI, perdagangan orang, TKI dalam 

tahanan/proses tahanan, penipuan peluang kerja serta utang piutang antara CTKI dan 

PPTKIS. 

Lebih lanjut, jumlah TKI bermasalah tergolong sangat besar yakni, sebanyak 

32.542 jumlah pengaduan berdasarkan jenis masalah sepanjang periode tahun 2011-

2017, dengan perincian 4.620 jumlah pengaduan masalah pada tahun 2011, 5.423 

pengaduhan masalah pada tahun 2012, 4.432 pengaduhan masalah pada tahun 2013, 

3.942 pengaduhan masalah pada tahun 2014, 4.894 pengaduhan masalah pada tahun 

2015, 4.756 pengaduhan masalah apada tahun 2016,71 dan 4.475 jumlah pengaduhan 

masalah pada tahun 2017.72 Data tersebut hanya sebagian yang terlaporkan kepada 

KBRI, KJRI ataupun Atase di negara penempatan TKI dan kemungkinan masih banyak 

lagi kasus TKI bermasalah yang tidak terlaporkan. 

Tabel 2.4 Jumlah Pengaduan TKI Bermasalah di Crisis Center Berdasarkan 

Status Tahun 2011 Sampai dengan 2017 dan 2018 (Januari) 

Status Pengaduan Jumlah % 

Pengaduan Baru 84 0,25 

Proses Validasi 310 0,94 

                                                           
71 Badan Nasional Dan Perlindungan Teaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Data 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016, dalam 

http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf 

diakses pada tanggal 23 Februari 2018, pukul 22:03 WIB. 
72 Badan Nasional Dan Perlindungan Teaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Pusat Penelitian 

Pengembangan dan Informasi, Data Penempatan dan Perlindungan TKI Priode Bulan Desember Tahun 

2017, Priode Cetak Tanggal 05 Januari 2018, dalam http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_17-01-

2018_080337_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_1.pdf diakses pada tanggal 19 Februari 

2018, pukul 22:53 WIB. 

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_17-01-2018_080337_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_1.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_17-01-2018_080337_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_1.pdf
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Status Pengaduan Jumlah % 

Proses Distribusi 289 0,87 

Proses di Unit Kerja BNP2TKI 617 1,86 

Proses di Luar BNP2TKI 426 1,29 

Selesai  31.414 94,79 

Total 33.140 100,00 

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 

http://www.bnp2tki.go.id/ 

 Tabel tersebut menyatakan bagaimana status pengaduan atau tahapan proses 

pengaduan masalah TKI sepanjang tahun 2011-2017 dan 2018 bulan Januari. Terdapat 

5 tahapan pengolahan pengaduan dan penanganan TKI bermasalah sebelum pada 

akhirnya masalah tersebut benar-benar terselesaikan yakni, pengaduan baru, proses 

validasi, proses validasi, proses distribusi, proses di unit kerja BNP2TKI, serta proses 

di luar BNP2TKI.73 Berdasarkan data BNP2TKI pengaduan yang masuk rata-rata 

sejumlah 14 pengaduan perhari dengan kapabilitas penyelesaian pengaduan sejumlah 

13 pengaduan perhari.74 Sedangkan total kasus yang telah diselesaikan BNP2TKI 

sepanjang tahun 2011-2017 dan 2018 bulan Januari adalah 31.414 pengaduan, dengan 

demikian jika dibandingkan dengan jumlah pengaduan TKI bermasalah sepanjang 

tahun 2011-2017 lalu, yakni sejumlah 32.542 maka BNP2TKI telah hampir menangani 

seluruh jumlah kasus TKI bermasalah yang ada pada saat itu. 

Pada penelitian ini penulis akan menyoroti kasus-kasus TKI bermasalah yang 

terjadi di negara-negara Timur Tengah, terutama di 19 negara yang mendapat 

                                                           
73 Badan Nasional Dan Perlindungan Teaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Pusat Penelitian 

Pengembangan dan Informasi, Data Penempatan dan Perlindungan PMI Priode Bulan Januari Tahun 

2018, Priode Cetak Tanggal 05 Februari 2018, hal. 27. 
74 Ibid. 

http://www.bnp2tki.go.id/
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moratorium TKI informal dari Indonesia yakni: Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, 

Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, 

Sudan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman dan Yordania.75 Sebelum membahas terkait 

kasus TKI bermasalah di 19 negara Timur tengah, penulis akan membahas tentang 

prosedur dan persyaratan CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia) yang ingin bekerja di 

negara-negara Timur tengah. Prosedur dan persyaratan ini merupakan suatu hal yang 

diajukan langsung oleh negara-negara penempatan terkait dengan kualifikasi CTKI 

yang mereka inginkan. 

Untuk menjadi TKI di negara-negara Timur Tengah terdapat beberapa prosedur 

dan persyaratan yang harus dilakukan oleh CTKI. Secara umum prosedur dan 

persyaratan pada negara-negara Timur Tengah memiliki kesamaan yakni, penerbitan 

letter of offer (surat penawaran kerja) dari pengguna, pemeriksaan kesehatan, 

pengiriman persyaratan visa, pengurusan visa di imigrasi negara tujuan, pengurusan 

KTKLN76, dan pemberangkatan.77 Selain itu, setiap negara juga memiliki persyaratan 

khusus yang mereka ajukan kepada CTKI. 

Terdapat beberapa negara Timur Tengah yang memiliki prosedur dan 

persyaratan yang berbeda bagi CTKI. Bahrain, Kuwait, Yordania, Arab Saudi, dan 

UEA merupakan negara-negara yang memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda. 

Prosedur dan persyaratan CTKI pada negara Bahrain meliputi, paspor asli, salinan visa 

kerja yang dikeluarkan oleh LMRA (Labour Market Regulation Authority), salinan 

                                                           
75 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015, Op. Cit, hal. 3. 
76 KTKLN merupakan singkatan dari Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, kartu ini merupakan identitas 

yang wajib dimiliki setiap TKI di luar negeri. 
77 BNP2TKI, Qatar, diakses dalam http://www.bnp2tki.go.id/read/11979/QATAR.html diakses pada 24 

Mei 2018, pukul 10:33 WIB. 

http://www.bnp2tki.go.id/read/11979/QATAR.html
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kontrak kerja, surat nikah atau kontrak (jika membawa anggota keluarga), lisensi 

mengemudi (jika ada), akademik dan sertifikat (jika ada).78 Prosedur dan persyaratan 

CTKI pada negara Kuwait meliputi, penerbitan letter of offer dari pengguna, 

pengiriman persyaratan calling visa, pengurusan calling visa, pengiriman calling visa, 

pengurusan SKCK,79 pemeriksaan kesehatan GAMCA (Gulf Country Committee 

Approved Medical Center Association), pengurusan visa, pegurusan KTKLN dan 

pemberangkatan.80 

Prosedur dan persyaratan CTKI di Yordania meliputi, KTP untuk memastikan 

CTKI telah berusia 18 tahun atau lebih, akta kelahiran, ijazah sekolah, kartu pencari 

kerja, keterangan sehat, surat izin dari keluarga, lulus pendidikan formal minimum 

SMU, lolos entry test, memiliki kontrak kerja yang ditandatangani oleh TKI dan 

pengguna, kartu peserta asuransi, buku tabungan pada Bank Indonesia, serta ID Card 

setelah tiba di Yordania.81 Prosedur dan persyaratan CTKI di Arab Saudi meliputi, surat 

izin kerja (status pekerja harus legal, pekerja dikontrak oleh majikan atau otoritas non-

Saudi dibawah jaminan pemerintah Saudi selama 2 tahun masa kontrak, memiliki 

keahlian atau ijazah resmi untuk sektor formal, memiliki paspor berlaku sekurang-

kurangnya 6 bulan ke depan, dalam keadaan sehat) dan surat izin tinggal yang 

dikeluarkan kantor migrasi setempat.82 Selanjutnya yakni, prosedur dan persyaratan 

                                                           
78 BNP2TKI, Bahrain Peluang Kerja, diakses dalam http://jobsinfo.bnp2tki.go.id/negara/38, diakses 

pada 24 Mei 2018, pukul 12:35 WIB. 
79 SKCK merupakan singkatan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian, surat ini merupakan surat 

keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. 
80 BNP2TKI, Kuwait, diakses dalam http://www.bnp2tki.go.id/read/11404/KUWAIT.html diakses pada 

24 Mei 2018, pukul 12:54 WIB. 
81 Pantau PJTKI, Yordania, diakses dalam http://pantaupjtki.buruhmigran.or.id/index.php/object-

detail/negara-tujuan/660/yordania, diakses pada 24 Mei 2018, pukul 13:02 WIB. 
82 BNP2TKI, Saudi Arabia Peluang Kerja, diakses dalam http://jobsinfo.bnp2tki.go.id/negara/32, 

diakses pada 24 Mei 2018, pukul 13:15 WIB. 

http://jobsinfo.bnp2tki.go.id/negara/38
http://www.bnp2tki.go.id/read/11404/KUWAIT.html
http://pantaupjtki.buruhmigran.or.id/index.php/object-detail/negara-tujuan/660/yordania
http://pantaupjtki.buruhmigran.or.id/index.php/object-detail/negara-tujuan/660/yordania
http://jobsinfo.bnp2tki.go.id/negara/32
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CTKI di UEA meliputi, penerbitan letter of offer dari pengguna, pemeriksaan 

kesehatan, legalisir hasil pemeriksaan kesehatan, pengiriman persyaratan visa, 

pengurusan visa, pengurusan KTKLN, dan pemberangkatan.83 

Lebih lanjut, Sebagian besar kasus-kasus TKI bermasalah yang terjadi di 

negara-negara Timur Tengah dikarenakan sifat dari keluarga-keluarga di Timur 

Tengah itu sendiri yang sangat tertutup, sehingga para TKI yang masuk ke rumah 

tangga di negara-negara Timur Tengah akan jadi begitu terisolir, hingga sulit untuk 

berhubungan dengan kedutaan besar.84 Hal ini diperkuat oleh pernyataan Teguh Fatiar 

yang menyatakan moratorium akan terus dilakukan sampai Indonesia dengan ke-19 

negara mencapai kesepahaman dalam perlindungan TKI, komitmen yang kuat, serta 

memberikan kemudahan akses bagi TKI untuk melapor kepada KBRI/KJRI terkait 

permasalahan yang ia alami selama bekerja. Hal serupa dinyatakan pula oleh 

Muhammad Iqbal yang menyatakan bahwa adanya sistem kafil berimbas ketika para 

TKI sudah mulai bekerja, di mana seakan-akan majikan bisa berbuat apapun termasuk 

melarang kepulangan, menahan TKI agar tetap di rumah saja, serta tidak diperbolehkan 

berpergian. 

Di sisi lain, budaya dari negara-negara Timur Tengah yang masih menerapkan 

sistem kafalah85 dalam hirarki pekerja dan majikan juga merupakan salah satu faktor 

banyaknya tindakan pencederahan HAM TKI. Adanya budaya kafalah inilah yang 

                                                           
83 BNP2TKI, United Arab Emirates (UAE), diakses dalam 

http://www.bnp2tki.go.id/read/11981/UNITED-ARAB-EMIRATES-UAE.html, diakses pada 24 Mei 
2018, pukul 13:21 WIB. 
84 Nuraki Aziz, Lawatan Raja Salman: Seberapa Penting Arab Saudi Bagi Indonesia? dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39053548 
85 Kafalah merupakan perjanjian sponsorship antara majikan dan buruh, dimana majikan mempunyai 

surat kuat dalam perjanjian kerja maupun peraturan ketenagakerjaan. 

http://www.bnp2tki.go.id/read/11981/UNITED-ARAB-EMIRATES-UAE.html
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menyebabkan para majikan merasa memiliki hak penuh atas kepemilikan pekerja atau 

buruh yang bekerja di bawah mereka, dengan kata lain status buruh dalam sektor 

informal kurang lebih sebagai seorang budak di mata para majikan di negara-negara 

Timur Tengah, berangkat dari budaya inilah yang kemudian banyak bermunculan 

kasus-kasus perbudakan TKI. Menurut Black Law Dictionary perbudakan atau slavery 

adalah  

“A situational which one person has absolute power over the live, fortune, 

and liberty of another. Slavery was big problem for the constitution makers. 

Those who profited by it insisted on protecting it; those who loathed it dreaded 

even more the prospect that to insist on abolition would mean that the 

constitution would die aborning. So the framers reached a compromise, of 

sorts, the words “slave” and “slavery” would sefeguard the peculiar 

institution from the abolitionist.”86  

Pada dasarnya TKI informal terutama yang bekerja sebagai pembantu 

tataleksana (pembantu rumah tangga)  merupakan sektor yang rentan terhadap praktik 

pencederahan HAM (perbudakan, kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya), 

kenyataan ini diperburuk dengan adanya data Migran Care yang mencatat sebesar 83% 

dari TKI merupakan tenaga kerja sektor informal.87 Hal ini diperburuk dengan data 

BNP2TKI yang menyatakan bahwa terdapat 1.403 jumlah TKI bermasalah di negara-

negara Timur Tengah termasuk 12 negara88 dari 19 negara yang mendapat moratorium 

TKI informal sepanjang tahun 2017, meski angka ini menurun drastis dari tahun 

sebelumnya yang mencapai angka 851.145 kasus TKI bermasalah, namun dalam kasus 

                                                           
86 Bryan A. Gamer, Blacks Law Dictionary, ninth edition, (USA: West Group St Paul, 2009), hal. 1393 

dalam Henny Nuraeny, Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan 

Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 3, 

November 2015, hal. 501-518. 
87 Rizka Puspitasari, Op. Cit. hal. 211. 
88 12 negara ini adalah: Saudi Arabia, Kuwait, Yordania, Suriah, Bahrain, Irak, Lebanon, Libya, Mesir, 

Oman, Qatar, UEA, dan Yaman. 
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kematian TKI di Timur Tengah tahun 2017 justru bertambah dari yang semula 

berjumlah 32 kematian di tahun 2016 menjadi 54 kasus kematian.89 

Arab Saudi sebenarnya telah melarang adanya praktik perbudakan sejak tahun 

1962, hal ini diperkuat dengan Arab Saudi meratifikasi 2 konfensi ILO tentang kerja 

pakasa yakni: Forced Labour Convention 1930  dan Abolition Of Forced Labour 

Convention 1957. Namun kasus kekerasan TKI terutama pada sektor rumah tangga 

terus terjadi dikarenakan tidak adanya UU yang mengatur sektor informal rumah 

tangga. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwa 

Arab Saudi memiliki UU ketenagakerjaan, namun dalam UU tersebut tidak ada yang 

mengatur tentang sektor informal rumah tangga, padahal TKI Indonesia banyak yang 

masuk pada sektor tersebut. Begitu pula dengan Mauritania yang telah melakukan tiga 

kali pelarangan perbudakan, di mana pelarangan yang terakhir terjadi pada tahun 

1980.90 Namun praktik kekerasan dan pelanggaran HAM tenaga kerja masih saja 

banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah.  

Hal inipun banyak terbukti dengan banyaknya kasus penyiksaan dan jenis 

pelanggaran HAM lainnya kepada para TKI informal Indonesia di Timur Tengah. 

Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan data BNP2TKI tentang jumlah pengaduan TKI 

sepanjang tahun 2011-2017 di Timur Tengah. Berangkat dari kenyataan tersebut maka 

pemerintah Indonesia membuat langkah yang cukup tegas dengan melakukan 

moratorium TKI Informal negara-negara terkait untuk melindungi para TKI yang 

                                                           
89 BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Desember Tahun 2017, Op. Cit. 

Hal 42. 
90 Abdul Fadhil, Perbudakan dan Buruh Migran di Timur Tengah, Jurnal Thaqafiyyat, Vol. 1, No. 1, 

2013, hal. 161-178. 
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selama ini haknya kurang dihargai oleh majikannya, yang dilakukan dalam dua kali 

moratorium. Moratorium yang pertama diberlakukan kepada Kuwait (1 September 

2009), Yordania (29 Juli 2010) dan Suriah (9 Agustus 2011) Arab Saudi (pada 1 

Agustus 2011 sampai 19 Februari 2014) pada masa Presiden SBY,91 sedangkan 

moratorium yang ke-2 diberlakukan pada masa Presiden Jokowi dengan 19 negara 

moratorium yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2015 hingga sekarang. 

Tabel 2.5 Jumlah pengaduan TKI sepanjang tahun 2011-2017 di Timur Tengah 

No Negara 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

1. Saudi 

Arabia 

2.884 2.766 1.863 1.294 1.103 1.145 890 11.945 

2. UEA 170 305 262 280 264 314 201 1.796 

3. Suriah 137 345 166 129 99 97 37 1.010 

4. Yordania 253 282 188 132 70 47 46 1.018 

5. Oman 66 109 147 155 158 122 55 812 

6. Qatar 59 94 189 126 93 75 63 699 

7. Kuwait 172 138 86 55 56 52 23 582 

8. Bahrain 29 64 64 86 107 102 61 513 

9. Mesir 11 17 10 9 33 13 10 103 

10. Irak - - - - - 19 14 33 

11. Libya - - - - - 9 3 12 

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 

http://www.bnp2tki.go.id/ 

                                                           
91 Kementerian Luar Negeri, Penguatan Peranan Tugas dan Fungsi Kementerian luar Negeri RI dalam 

Rangka Meningkatkan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri: Tantangan Budie Utama 

Razak Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, Seminar: Revisi UU No. 

39/2004 Sebagai Upaya Optimalisasi Perlindungan TKI di Luar Negeri, Jakarta, 28 februari 2012, hal. 

7-9 diakses pada http://www.kadin-

indonesia.or.id/seminartki/Bahan%20KEMLU,%20Tatang%20Budie.pdf, diakses pada 12 april 2018 

pukul: 15:58 WIB. 

http://www.bnp2tki.go.id/
http://www.kadin-indonesia.or.id/seminartki/Bahan%20KEMLU,%20Tatang%20Budie.pdf
http://www.kadin-indonesia.or.id/seminartki/Bahan%20KEMLU,%20Tatang%20Budie.pdf
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 Data tersebut menunjukan jumlah pengaduan masalah TKI sepanjang tahun 

2011-2017 pada negara-negara Timur Tengah yang diadukan pada crisis center, 

terutama pada negara-negara yang tengah dalam status moratorium. Meski dalam data 

yang dipublikasikan oleh BNP2TKI ini hanya mencakup 11 negara dari 19 negara yang 

mendapat moratorium, Teguh Fatiar dalam wawancara yang dilakukan bersama 

penulis mengatakan, bukan berarti TKI yang berada di 8 negara lainnya tidak memiliki 

masalah, bahkan jumlah TKI bermasalah yang tidak diadukan angkanya bisa lebih 

besar lagi. Kenyataan inilah yang kemudian menjadi sebuah momentum bagi 

pemerintah guna memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI.92 

2.2 Moratorium TKI 

2.2.1 Moratorium TKI Pertama Pada Masa Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. 

Moratorium TKI informal pada masa Presiden SBY merupakan tanggapan 

pemerintah terkait banyaknya isu TKI bermasalah. Presiden SBY sendiri selama dua 

kali peroide masa jabatannya yakni 2004-2009 dan 2009-2014 telah melakukan 

sejumlah moratorium TKI informal ke beberapa negara Timur Tengah yakni Kuwait, 

Yordania, Suriah dan Saudi Arabia. Pemberlakuan moratorium kepada ke-4 negara 

tersebut dilatar belakangi dengan pertimbangan kewajiban pemerintah dalam 

melindungi rakyatnya sebagaimana yang tercantum dalam UU NO. 39 tahun 2004. 

                                                           
92 Wawancara Teguh Fatiar Staf Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri 

(PTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan RI, pada tanggal 1 Mei 2018, di kantor PTKLN Kementerian 

Ketenagakerjaan. 
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Moratorium yang diberlakukan pada Kuwait pada tanggal 1 September 2009 

ini berlaku kepada pengiriman TKI PLRT93, hal ini tentunya atas pertimbangan 

rentannya pekerja sektor PLRT terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran HAM.94 

Pemerintah sendiri telah melakukan MoU ketenagakerjaan secara umum dengan 

Kuwait sejak tahun 1996, kemudian kembali berlanjut dengan negosiasi MoU khusus 

mengenai domestic workers di tahun 2007-2009 atas permintaan Pemerintah RI. 

Namun, dengan adanya serangkaian MoU ini pada akhirnya tidak banyak membawa 

perubahan terhadap jumlah TKI bermasalah, yang pada akhirnya ditindak lanjuti 

pemerintah dengan menerapkan kebijakan moratorium. Kenyataan ini merupakan bukti 

bahwa pemerintah Kuwait tidak mengindahkan adanya MoU yang telah disepakati, hal 

ini diperburuk dengan adanya delegasi Kuwait secara sepihak menyampaikan draft 

baru pada bulan November 2010 dan mengesampingkan isi MoU yang telah disepakati 

sebelumnya sehingga membuat perundingan tidak dapat dilanjutkan.95 

Moratorium TKI ke Yordania diterapkan pada tanggal 29 Juli 2010, sedangkan 

MoU tentang penempatan dan perlindungan PLRT antara Pemerintah Indonesia 

dengan Pemerintah Yordania telah ditandatangani di Bali pada tanggal 27 Juni 2009.96 

Meskipun Yordania memiliki Dekrit Raja tentang pengaturan PLRT, namun pada 

kenyataannya masih saja terdapat banyak penyimpangan dalam implementasinya, 

selain itu Delegasi Yordania dinilai tidak konsisten dengan apa yang telah dibicarakan 

sebelumnya dalam MoU. Berangkat dengan keadaan tersebut, kemudian membawa 

                                                           
93 PLRT singkatan dari Penata Leksana Rumah Tangga atau lebih sering disebut dengan pembantu 

rumah tangga yang merupakan pekerjaan sektor informal yang sangat diminati oleh TKI. 
94 Kementerian Luar Negeri, Op.Cit. hal. 8 
95 Ibid 
96 Ibid, hal. 7 
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Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Yordania untuk malakukan pertemuan Joint 

Working Group (JWG) pertama yang dilaksanakan tanggal 15-16 Mei 2011 di Aman, 

Yordania sebagai lanjutan dari MoU yang telah ditandatangani sebelumnya. JWG yang 

ke-2 dilaksanakan pada tanggal 29-30 September 2011 di Yogyakarta, dengan 

pembahasan tentang evaluasi MoU yang belum sepenuhnya dilaksanakan. 

Moratorium selanjutnya yakni, moratorium TKI informal yang diberlakukan di 

Suriah pada tanggal 9 Agustus 2011.97 Moratorium ini diterapkan karena kondisi 

politik Suriah sendiri yang sedang tidak kondusif, sehingga Pemerintah harus 

melakukan evakuasi pada WNI yang mayoritas merupakan TKI. Sedangkan, 

moratorium Arab Saudi mulai diterapkan pada tanggal 1 Agustus 2011,98 moratorium 

ini diberlakukan untuk memberikan perlindungan secara optimal terhadap TKI dan 

diberlakukan sampai Indonesia dan Arab Saudi mencapai kesepakatan MoU tentang 

penempatan dan perlindungan TKI. Perjalanan untuk mencapai kesepakatan MoU 

dengan Arab Saudi dilakukan dengan dua cara yakni, Preliminary Senior Official 

Meeting Indonesia-Arab Saudi (Preliminary SOM) dan Joint Working Committee 

(JWC).  

Preliminary Senior Official Meeting Indonesia-Arab Saudi (Preliminary SOM) 

dilaksanakan pada 28 Mei 2011 di Jeddah yang menghasilkan dua statement of intent 

yakni, ke-2 negara akan melakukan evaluasi dan membahas lebih lanjut mengenai 

ketenagakerjaan dan membentuk MoU ketenagakerjaan dalam waktu 6 bulan.99 Tidak 

lama pasca Preliminary SOM diselenggarakan, Ke-2 negara ini kemudian 

                                                           
97 Ibid, hal. 9 
98 Ibid, hal. 8 
99 Ibid. 



71 
 

menyelenggarakan Joint Working Committee (JWC) di bidang ketenagakerjaan sebagai 

bentuk tindak lanjut Preliminary SOM yang dilaksanakan di Riyadh pada tanggal 10-

13 Juli 2011.100 Berangkat dari berbagai usaha pemerintah, dalam rangka memperoleh 

kesepakatan MoU ini, akhirnya mendapat respon dari pemerintah Arab Saudi yang 

kemudian diikuti dengan penandatanganan MoU tentang Agreement the Placement and 

Protection of Indonesian Domestic Workers pada tanggal 19 februari 2014 lalu.101 

Bertepatan dengan ditandatanganinya MoU ini maka Moratorium TKI informal ke 

Arab Saudipun dicabut. 

Lebih lanjut, dengan adanya serangkaian moratorium ke Timur Tengah ini 

dapat dikatakan berhasil mengurangi jumlah TKI bermasalah hal ini dapat dibuktikan 

melalui data BNP2TKI tahun 2010-2013. Dari data tersebut membuktikan bahwa sejak 

moratorium Timur Tengah yang dimulai dari negara Kuwait tahun 2009, Yordania 

pada tahun 2010 sampai moratorium Suriah dan Arab Saudi pada tahun 2011, menjadi 

sebuah kebijakan presiden SBY yang cukup efektif dalam mengurangi jumlah TKI 

bermasalah sepanjang tahun 2010-2013, meski belum mampu menghilangkan 

sepenuhnya permasalahan TKI bermasalah. 

Tabel 2.6 Jumlah TKI bermasalah sepanjang tahun 2010-2013: 

No Negara 

Tujuan 

Jumlah TKI 

Bermasalah 

2010 

Jumlah TKI 

Bermasalah 

2011 

Jumlah TKI 

Bermasalah 

2012 

Jumlah TKI 

Bermasalah 

2013 

1. Arab Saudi 31.676 18.977 8.940 3.769 

2. UEA 6.843 6.770 5.545 3.737 

                                                           
100 Ibid. 
101 Widad Muhammad Khaitan, Op.Cit, hal.1  
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No Negara 

Tujuan 

Jumlah TKI 

Bermasalah 

2010 

Jumlah TKI 

Bermasalah 

2011 

Jumlah TKI 

Bermasalah 

2012 

Jumlah TKI 

Bermasalah 

2013 

3. Taiwan 3.834 3.520 3.231 525 

4. Qatar 2.924 3.460 4.061 2.777 

5. Singapura 3.395 2.972 2.380 478 

6. Oman 2.140 2.131 1.956 1.337 

7. Kuwait 2.466 685 299 94 

8. Hongkong 1.789 1.808 1.215 223 

9. Malaysia 1.953 1.282 683 374 

10. Syria 339 437 1.214 5.054 

11. Bahrain 743 762 872 639 

12. Brunei 

Darussalam 

190 144 198 61 

13. Korea 

Selatan 

0 4 0 9 

14. Lain-Lain 2.107 2.621 934 664 

 Total 60.399 44.432 31.528 19.741 

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 

http://www.bnp2tki.go.id/ 

 Meski kebijakan moratorium Presiden SBY ini dapat dikatakan sebagai 

kebijakan yang cukup efektif dalam menguragi jumlah TKI bermasalah namun, 

kebijakan ini di sisi lain juga memiliki nilai positif dan negatif. Nilai positif yang 

dimaksud adalah seiring dengan adanya moratorium ini maka terjadi penurunan jumlah 

TKI bermasalah serta berhasil membebaskan beberapa TKI yang terancam hukuman 

mati. Sedangkan nilai negatif dari kebijakan ini adalah terlihat adanya manajemen yang 

kurang matang dan ketat dalam menyeleksi calon TKI, dimana sebagian besar TKI 

bermasalah merupakan TKI dengan skill yang belum memenuhi permintaan, serta 
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kenyataan bahwa tingginya minat menjadi TKI ini dilatar belakangi dengan 

keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia. 

2.2.2 Moratorium Ke-2 Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 

Berangkat dari serangkaian moratorium TKI ke Timur Tengah sebelumnya 

yakni pada masa Presiden SBY, moratorium pada masa pemerintahan Presiden Jokowi 

sendiri merupakan kebijakan yang hadir pasca pencabutan moratorium Arab Saudi. 

Pencabutan moratorium TKI informal ke Arab Saudi sendiri telah dilaksanakan pada 

tanggal 19 Februari 2014 lalu. Pencabutan moratorium ini didasari dengan keberhasilan 

Indonesia untuk melakukan MoU dengan pemerintah Arab Saudi tentang Agreement 

the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers. Seiring dengan 

keberhasilan Indonesia dalam memperoleh kesepakatan MoU dengan Arab Saudi pada 

masa Presiden SBY ini, maka pemerintah berharap adanya komitmen serius Arab Saudi 

dalam urusan penempatan dan perlindungan TKI. 

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang resmi memimpin pada tanggal 

20 Oktober 2014, satu tahun setelahnya rakyat Indonesia kembali dikejutkan dengan 

berita eksekusi hukuman mati kepada dua orang TKW. Dua orang tersebut adalah Siti 

Zaenab binti Duhri dan Karni binti Medi Tarsim, keduanya dieksekusi pada bulan yang 

sama pada tahun itu.102 Siti Zaenab binti Duhri dieksekusi pada hari selasa 14 April 

2015, sedangkan Karni binti Medi Tarsim dieksekusi pada hari Kamis 16 April 2015.103 

Berita ini kemudian menjadi pukulan yang keras bagi pemerintah Indonesia yang telah 

gagal melindungi warga negaranya, setelah berbagai upaya seperti diplomasi, 

                                                           
102 Salmah Muslimah, Loc. Cit. 
103 Ibid. 
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pengiriman Surat Protes dan bahkan menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Arab 

Saudi, AM. Fachir.104 

Pesatnya berita tersebut beredar dikalangan masyarakat ini lantas membuat 

masyarakat geram dan melakukan berbagai tindakan demonstrasi dan tindakan 

solidaritas lainnya guna mendesak pemerintah agar lebih serius dalam melindungi para 

TKI di luar negeri yang digadang-gadangkan sebagai pahlawan devisa tersebut. 

Beberapa pihak dari yang menyuarakan aspirasinya yakni, Human Right Working 

Group (HRWG), dalam hal ini Direktur Eksekutif  HRWG Rafendi Djamin mendesak 

langsung Pemerintah Indonesia untuk memanggil Duta Besar Saudi Arabia di Jakarta 

guna meminta penjelasan terkait eksekusi tersebut, mendesak Arab Saudi untuk 

meminta maaf termasuk kepada keluarga TKW yang telah dieksekusi agar tindakan 

tersebut tidak terulang kembali, mendesak pemerintah untuk menghapuskan hukuman 

mati yang dinilai dapat menjadi kendala besar Indonesia ketika berdiplomasi dengan 

negara-negara laian serta melakukan penguatan mekanisme perlindungan buruh 

migran di setiap negara tujuan.105 

Selanjutnya yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care, 

dimana Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mendesak pemerintah pusat 

agar cepat mengambil langkah untuk  menyelamatkan nyawa WNI di negara lain, 

mendesak pemerintah dan parlemen agar segera membahas dan mengesahkan 

                                                           
104Arrahman News, Buntut dari Hukuman Mati Dua TKW Indonesia, dalam 

https://arrahmahnews.com/2015/04/20/buntut-dari-hukuman-mati-dua-tkw-indonesia/ diakses pada 15 

april 2018, pukul 23:25 WIB. 
105 Edy M Ya’kub, Arab Langgar Hubungan Baik dengan Indonesia, e-paper Koran Madura, edisi Jumat 

17 April 2015, No. 0589 Tahun IV, hal. 7, dalam 

https://issuu.com/koranmadura/docs/koran_madura_170415_full diakses pada 16 April 2018, pukul 

10:41 WIB. 

https://arrahmahnews.com/2015/04/20/buntut-dari-hukuman-mati-dua-tkw-indonesia/
https://issuu.com/koranmadura/docs/koran_madura_170415_full
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rancangan UU Perlindungan PRT serta melakukan diplomasi tingkat tinggi (high level 

diplomacy).106 Selanjutnya yakni demonstrasi yang dilakukan di depan gedung 

Kedutaan Besar Arab Saudi dan Istana Negara sebagai bentuk dari solidaritas. Aksi 

demonstrasi ini di laksanakan sebagai bentuk protes atas hukuman mati dua TKI secara 

berturu-turut, Siti Zaenab dan Karni. Aksi demonstrasi yang masih dipelopori oleh 

Migran Care dan aktivis buruh migran lainnya ini, dilaksanakan pada tanggal 17 April 

2015 lalu, yang diwujudkan dengan berorasi serta melempar telur busuk di depan 

gedung Kedutaan Besar Arab Saudi, sebagai simbol sikap busuk Arab Saudi yang 

mengeksekusi mati WNI tanpa memberi notifikasi kepemerintah RI maupun pihak 

keluarga.107 

Dari berbagai tindakan demonstrasi serta desakan dari LSM pejuang hak buruh 

migran dan berbagai organisasi lainnya inilah, yang kemudian menjadikan 

pertimbangan pemerintah dalam membuat langkah kebijakan yang efektif dalam 

menyikapi permasalahan yang sangat serius tersebut terutama guna meningkatkan 

perlindungan bagi para TKI. Kebijakan ini kemudian diwujudkan dengan penerapan 

kembali moratorium TKI sektor informal ke negara-negara Timur Tengah. Penerapan 

kembali moratorium ini diharapkan mampu mengurangi jumlah TKI bermasalah serta 

menurunkan jumlah TKI yang dihadapkan dengan hukuman mati. 

Moratorium TKI informal pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini diatur 

dalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 260 Tahun 2015, tentang 

                                                           
106Ade Donovan, 279 TKI Terancam Hukuman Mati, dalam http://www.wartabuana.com/read/50623-

279-tki-terancam-hukuman-mati.html diakses pada 16 April 2018, pukul 11:10 WIB. 
107 Yohannie Linggasari, Hujat Pemancung TKI, Telur Busuk Dilempar ke Kedutaan Saudi, dalam 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150417120353-20-47382/hujat-pemancungan-tki-telur-

busuk-dilempar-ke-kedutaan-saudi diakses pada 16 April 2018, pukul 11:55 WIB. 

http://www.wartabuana.com/read/50623-279-tki-terancam-hukuman-mati.html
http://www.wartabuana.com/read/50623-279-tki-terancam-hukuman-mati.html
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150417120353-20-47382/hujat-pemancungan-tki-telur-busuk-dilempar-ke-kedutaan-saudi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150417120353-20-47382/hujat-pemancungan-tki-telur-busuk-dilempar-ke-kedutaan-saudi
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Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna 

Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.108 Adapun negara-negara 

Timur Tengah yang dimaksud adalah, Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, 

Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, 

Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania. Kebijakan yang ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan 

RI M. Hanif Dhakiri ini, didasarkan oleh tiga pertimbangan utama.109 

Pertama, mengenai banyaknya permasalahan yang menimpa TKI yang bekerja 

pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara 

kawasan Timur Tengah. Kedua, penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada 

pengguna perseorangan di kawasan Timur Tengah merupakan pelaksanaan dari 

ketentuan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang 

perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ketiga, mengingat beberapa 

peraturan dan UU terkait TKI baik penempatan dan perlindungannya yakni, UU No. 

39  Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 18 

Tahun 2015, Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014, peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No. 22 Tahun 2014, serta peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 

Tahun 2015. 

Lebih lanjut, adapun isi dari keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 260 

Tahun 2015 ini terdapat enam point110 yakni: 

                                                           
108 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI, Op. Cit. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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1. Penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di 

negara-negara kawasan Timur Tengah. 

2. TKI yang telah bekerja di negara-negara kawasan Timur Tengah pada saat 

keputusan Menteri ini diberlakukan, maka TKI tersebut tetap dapat bekerja 

sampai berakhirnya perjanjian kerja. 

3. Bagi TKI yang masih bekerja di negara-negara kawasan Timur Tengah yang 

perjanjian kerjanya sudah berakhir masa berlakunya, tetap dapat diperpanjang. 

4. Dengan dikeluarkannya keputusan Menteri ini maka semua kebijakan yang 

terkait dengan penghentian penempatan TKI ke negara tujuan penempatan 

masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya keputusan Menteri ini. 

5. Dengan ditetapkannya keputusan Menteri ini, maka keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan No. 221 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan 

penempatan TKI pada penguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur 

Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

6. Keputusan Menteri ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2015. 

Dengan demikian maka moratorium tersebut telah resmi diberlakukan ke-19 

negar Timur Tengah dengan alasan rentannya TKI informal terutama yang bekerja 

pada perorangan111 masih rentan terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran HAM 

lainnya, serta masih lemahnya jaminan perlindungan pemerintah yang terkait 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sisi lain, diberlakukannya 

moratorium ini secara tidak langsung mampu mengurangi jumlah TKI bermasalah di 

                                                           
111 Dalam hal ini adalah sektor informal seperti: PLRT, supir, penasuh anak, tukang kebun dan lain 

sebagainya. 
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Timur Tengah, hal ini terbukti dengan adanya data BNP2TKI tentang TKI bermasalah 

tahun 2015-2017. 

Tabel 2.7 Jumlah TKI bermasalah di Timur Tengah tahun 2015-2017 

No Negara 2015 2016 2017 

1. Arab Saudi 1.103 1.145 890 

2. Kuwait 56 52 23 

3. Yordania 70 47 46 

4. Suriah 99 97 37 

5. Bahrain 107 102 61 

6. Irak - 19 14 

7. Libya - 9 3 

8. Mesir - 13 10 

9. Oman 158 122 55 

10. Qatar 93 75 63 

11. UEA 264 314 201 

 Total 1.950 1.995 1.403 

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 

http://www.bnp2tki.go.id/ 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa meski terdapat kenaikan angka jumlah 

TKI bermasalah pada tahun 2016 atau pasca diberlakukannya moratorium yakni 1.950 

kasus di tahun 2015 menjadi 1.995 kasus di tahun 2016, namun pada tahun selanjutnya 

yakni pada tahun 2017 jumlah TKI bermasalah tampak berkurang secara signifikan 

hingga mencapai angka 1.403 kasus. Meski tidak dapat menghilangkan secara 

menyeluruh jumalah kasus TKI bermasalah, namun dengan adanya penurunan jumlah 
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TKI yang signifikan ini dapat dikatakan sebagai sebuah prestasi bagi pemerintah 

Indonesia tersendiri. 

Lebih lanjut, meski terdapat penurunan jumlah kasus TKI bermasalah di tahun 

2017, namun di sisi lain problem lainnya terkait TKI justru meningkat. Problem yang 

dimaksud adalah jumlah TKI yang meninggal di negara penempatan kerja. Menurut 

data BNP2TKI jumlah TKI yang meninggal di negara-negara Timur Tengah sepanjang 

tahun 2016 adalah sejumlah 32 orang dan meningkat menjadi 54 orang di tahun 2017. 

Maka dengan adanya kenyataan tersebut harusnya menjadi sebuah tugas baru bagi 

pemerintah guna memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI di Timur 

Tengah. 

Tabel 2.8 Jumlah TKI meninggal dunia di negara penempatan tahun 2016-2017 

No Negara 2016 2017 

1. Arab Saudi 11 27 

2. Kuwait 4 3 

3. Yordania 1 - 

4. Suriah 1 2 

5. Bahrain 2 1 

6. Maroko - 2 

7. Libya - 1 

8. Mesir 2 1 

9. Oman 1 2 

10. Qatar 5 7 

11. UEA 5 8 

 Total 32 54 
Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 

http://www.bnp2tki.go.id/ 

Meski demikian, adanya kebijakan moratorium ini pada gilirannya memiliki 

dua sisi yakni sisi positif dan negatif. Sisi positif dari diberlakukannya kebijakan ini 

adalah, pemerintah menunjukan sikap seriusnya dalam melindungi rakyatnya yang 

banyak megalami masalah di negara penempatan. Selain itu, dengan adanya 
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moratorium ini pula menjadi sebuah kesempatan bagi pemerintah guna berbenah diri 

dalam bidang sistem penempatan dan perlindungan TKI serta sebuah peluang baru bagi 

calon TKI guna meningkatkan skillnya agar mendapat pekerjaan yang lebih layak.  

Sehingga tidak menutup kemungkinan, untuk kedepannya Indonesia tidak lagi 

sebagai negara pengekspor tenaga kerja informal namun negara dengan pengekspor 

tenaga kerja terampil. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 

Muhammad Iqbal dan Teguh Fatiar. Dalam wawancara dengan penulis, Muhammad 

Iqbal dan Teguh Fatiar menyatakan bahwa moratorium ini merupakan momen dimana 

pemerintah memperbaiki sistem dalam mencari formula yang pas sekaligus sebagai 

ajang untuk upgrateding skill sehingga dikemudian hari Indonesia bukan lagi mengirim 

TKI informal melainkan tenaga terampil.  

Sisi negatif dari diberlakukannya kebijakan ini, Teguh Fatiar menyatakan 

banyaknya TKI yang berangkat ke negara-negara moratorium dengan status ilegal,112 

yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan di negara sendiri. Hal ini diperkuat 

dengan yang diungkapkan Muhamnad Iqbal dalam wawancara bersama penulis, ia 

menyatakan bahwa banyak TKI ilegal saat ini berangkat menggunakan berbagai modus 

seperti, umroh, travel ziarah, dan visa turis. Selain itu kebijakan moratorium ini dapat 

menyebabkan naiknya jumlah pengangguran jika tidak diikuti dengan peningkatan 

lapangan pekerjaan. Terakhir, dengan adanya kebijakan ini dapat berdampak pula 

dengan menurunnya jumlah remitansi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi 

devisa negara, hal ini dikarenakan remitansi dari negara-negara Timur Tengah 

                                                           
112 Wawancara dengan Teguh Fatiar Staf Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar 

Negeri (PTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Pada 14 Mei 2018. 
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menempati urutan ke-2 terbesar setelah remitansi di kawasan Asia, dengan jumlah 

presentase sebesar 35%.113 

113 Siska Intan Permata Sari & Lilik Sugharti, Op.Cit. 


