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Abstract 

The moratorium issued by Indonesian government is an effort made to move Saudi 
Arabia to approve the Memorandum of Understanding (MoU) between Indonesia and Saudi 
Arabia to protect migrant workers. The move is based on the increasing act of violence. 
However, if we look further on, the fact mention that Indonesia still sending migrant workers to 
Saudi Arabia. In addition, the moratorium is affecting on management of sending migrant 
workers. By researching related cases of moratorium on migrant workers to Saudi Arabia, it 
appears that there is an action is taken by Saudi Arabia on Indonesia’s decision, but still the 
moratorium succedeed Indonesia to influence Saudi Arabia in improving the employment 
system. In addition, the ongoing sending migrant workers to Saudi Arabia is an act of 
Indonesia’s commitment in meeting the labor demand of Saudi Arabia and discourage the 
practice of sending migrant workers illegally. Indonesia has been enforcing the change in 
sending workers from informal to formal, as well as improving the management of delivery and 
acceptance of migrant workers in both countries.  

Kata Kunci: Migrant Workers, Moratorium, Indonesia, Saudi Arabia. 

Rapat kabinet terbatas yang dilakukan 
oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menjadi awal mula 
dikeluarkannya keputusan moratorium 
tenaga kerja Indonesia (TKI) (Pardi 
2014, 5). Keputusan tersebut didasari 
oleh meningkatnya tindak kekerasan 
yang dirasakan oleh para TKI, 
khususnya di Arab Saudi. 
Dikeluarkannya kebijakan tersebut 
menjadi salah satu upaya pemerintah 
untuk meminimalisir tindak kekerasan 
yang terjadi. Alasan lain dikeluarkannya 
kebijakan moratorium adalah untuk 
menjadi momentum dalam melakukan 
tindak protes tata krama diplomasi 
antar bangsa (Migrant Care 2015, 5). 
Namun, kebijakan moratorium yang 
dikeluarkan pemerintah Indonesia 
dianggap lamban karena telah terjadi 
penjatuhan hukuman pancung terhadap 
salah satu TKI wanita, Ruyati binti 
Satubi (Nafis 2012, 4). Kebijakan 

moratorium menjadi suatu awal baru 
yang dilakukan pemerintah Indonesia 
untuk meratifikasi konvensi PBB 
Tahun1990 tentang Perlindungan Buruh 
Migran dan Keluarga pada tahun 2012. 

Kebijakan moratorium yang dikeluarkan 
kemudian memperlihatkan penurunan 
drastis dari pengiriman TKI ke Arab 
Saudi. Hal tersebut dijelaskan dari data 
berikut. 

Grafik 1: Penempatan Tenaga 
Kerja Indonesia ke Luar Negeri 
Periode Tahun 2011 s.d 2013 
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Sumber: Puslitfo BNP2TKI (2014, 12) 

Data di atas menjelaskan bahwa Arab 
Saudi menjadi negara tujuan utama bagi 
para TKI, terbukti dengan adanya 
pengiriman TKI pada tahun 2011 
sebanyak 137.643 jiwa. Tercatat bahwa 
tahun 2012, pengiriman TKI mengalami 
penurunan sebanyak 40.655 jiwa, 
namun pada tahun 2013 peningkatan 
pengiriman TKI kembali terjadi, yaitu 
sebanyak 45.394 jiwa. Arab Saudi 
menjadi pilihan bagi para TKI dengan 
alasan bahwa persamaan dalam 
kepemilikan keyakinan (agama) dan 
mudahnya informasi yang didapat. 
Selain itu, bekerja di Arab Saudi juga 
tidak memerlukan beberapa 
keterampilan khusus seperti mampu 
berbahasa asing dan tingkat pendidikan 
yang harus dimiliki (International 
Organization for Migration 2010, 6).  
Sebelumnya ditekankan bahwa 
kebijakan moratorium yang dikeluarkan 
oleh pemerintah Indonesia merupakan 
salah satu bentuk aksi yang dilakukan 
karena semakin meningkatnya tindak 
kekerasan yang terjadi pada TKI, 
khususnya pada tahun 2010. Kebijakan 
moratorium dikeluarkan pada tahun 
2011 sebagai salah satu upaya dalam 
menerapkan Memorandum of 
Understanding (MoU) (Pardi 2014, 6).  

Kebijakan moratorium pengiriman TKI 
ke Arab Saudi bukan menjadi keputusan 
pertama kali yang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia, hal serupa 
pernah dilakukan pemerintah Indonesia 
pada negara-negara lain seperti 
Malaysia pada 25 Juni 2009, Yordania 
pada 29 Juli 2010 dan Kuwait pada 1 
September 2009 (Susiana 2012, 10). 
Moratorium pengiriman TKI ke Arab 
Saudi pertama kali dikeluarkan masih 

dalam bentuk semi moratorium (soft 
moratorium) pada Januari 2011. Semi 
moratorium tersebut dilakukan melalui 
dua langkah, yaitu pembenahan di 
Indonesia dan Arab Saudi. Pembenahan 
di Indonesia difokuskan pada 
pengetatan pengiriman TKI seperti 
pembenahan proses permintaan tenaga 
kerja, rekrutmen calon TKI, 
keterampilan kerja dan pelatihan 
bahasa, uji kesehatan, pembekalan, 
pemberian jaminan asuransi, 
pemberangkatan dan perlindungan TKI 
selama bekerja di luar negeri. Selain itu, 
pembenahan yang dilakukan di Arab 
Saudi adalah pemfokusan diri pada 
pembenahan regulasi dan sosialisasi. 
Hal tersebut berkaitan dengan 
pengendalian job orders, dilihat melalui 
penambahan syarat-syarat agar majikan 
mempekerjakan TKI terseleksi dengan 
lebih baik (Detik News 2011).  

Keputusan pemerintah Indonesia 
mengeluarkan moratorium ditanggapi 
oleh Arab Saudi dengan 
memberhentikan perekrutan pekerja 
dari Indonesia. Hal tersebut dilakukan 
dengan penghentian pemberian visa 
bagi pekerja Indonesia (Hasyim 2011). 
Pengiriman TKI ke Arab Saudi masih 
dilakukan meskipun keputusan 
moratorium sudah dijalankan. Namun, 
hal tersebut menjadi pertanyaan baru 
mengenai aktor-aktor bersangkutan 
yang melakukan aksi tersebut yaitu 
pemerintah Indonesia ataupun aktor 
lain seperti agen-agen yang terlibat 
dalam pengiriman TKI. Disisi lain, 
keputusan moratorium yang 
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia 
dianggap sebagai bentuk kepanikan 
karena dianggap tidak menyelesaikan 
perlindungan atas TKI. Koordinator 
Aliansi Tenaga Kerja Indonesia 
Menggugat (ATKIM) Yusri Albima 
(2016) menyatakan bahwa penghentian 
penempatan TKI di ranah domestik ke 
seluruh negara kawasan Timteng oleh 
Menaker ini melanggar UUD 1945 dan 
UU No. 29 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri 
(PPTKLN). Hal ini menjadi pengaruh 
dari semakin banyaknya masalah baru 
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karena semakin banyaknya warga 
negara Indonesia (WNI) yang 
memutuskan untuk bekerja ke luar 
negeri secara ilegal, yaitu melalui jalur 
yang tidak bisa dibendung oleh 
pemerintah (CNN Indonesia 2015). 

Teori interdependensi menjelaskan 
mengenai negara bekerjasama dan 
bergantung pada negara lainnya, yang 
ditunjukkan dengan adanya kegiatan 
secara simultan tergantung antara satu 
dengan lainnya. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan adanya timbal 
balik, yaitu terjadi pada rakyat dan 
pemerintah karena pengaruh dari 
tindakan rekannya di negara lain. 
Interdependensi menunjukkan adanya 
kondisi ketergantungan 
yang menimbulkan 
hilangnya otonomi karena 
efek dari timbal balik yang 
berharga atau keuntungan 
saling menguntungkan 
antar negara yang 
melakukan kerjasama 
(Coulumbis & Walfe 1990, 
147). Keberadaan dari 
interdependensi menjadi 
kekuatan yang terlibat 
diantara aktor-aktor yang 
ada karena mampu 
melipat gandakan isu yang ditimbulkan 
untuk mencapai hasil yang sesuai. Hal 
tersebut menjadi sebuah upaya dalam 
pelaksanaan soft power, yaitu kerjasama 
perekonomian seperti perdagangan 
bebas dan pasar dunia. 

Dual labour market theory menekankan 
pada TKI yang bekerja pada sektor 
informal. TKI menjadi fenomena karena 
adanya tuntutan yang kemudian 
menyebabkan terjadinya migrasi. Hal 
tersebut terjadi dipengaruhi karena 
munculnya faktor pendorong, faktor 
penarik dan network (Hidayatunismah 
dkk 2013, 4). Dual labour market 
theory penggunaannya lebih kepada 
struktur yang terjadi pada level makro, 
yaitu perbedaan dalam pendapatan dan 
kesempatan dalam peluang kerja 
(Hagen-Zanker 2008, 5). Hal tersebut 
terlihat dari adanya permintaan 
terhadap TKI oleh negara maju. Dalam 

kasus ini, muncul dari prestige dan 
kepemilikan status akibat pengaruh dari 
pemberian upah tinggi. Negara maju 
menyediakan lapangan pekerjaan baik 
pada sektor primer dan sekunder. 
Pembukaan lapangan kerja sektor 
sekunder memberikan peluang terhadap 
permintaan pekerja yaitu TKI (Todaro 
1969, 6-7). 

Faktor-Faktor yang Mendasari 
Indonesia Untuk Tetap 
Mengirimkan TKI ke Arab Saudi 
Setelah Dikeluarkannya 
Moratorium 

Pengiriman TKI merupakan tujuan dari 
penanggulangan dari tingkat 

pengangguran yang terjadi di 
Indonesia dan menarik devisa 
(Razak 2012, 2). Pengiriman 
TKI lebih mengutamakan 
individu yang memiliki 
keterampilan karena 
disesuaikan untuk lapangan 
kerja formal dengan pangsa 
pasar yang ada (Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional T. T., 130). Dalam 
kurun waktu dua puluh 
terakhir, pengiriman TKI ke 
luar negeri meningkat secara 

pesat. Selain itu, kaum wanita lebih 
dominan dalam pengiriman TKI 
dibandingkan dengan kaum pria. Akibat 
dari dominasi yang ada memicu 
munculnya TKI ilegal karena terdapat 
beberapa pihak yang menginginkan 
pekerjaan ke luar negeri melakukan 
segala upaya untuk dapat bersaing 
dalam mengadu nasib ke luar negeri. 
Hal tersebut menjadi salah satu faktor 
utama dalam kemunculan kasus 
kekerasan yang terjadi pada TKI. TKI 
menjadi salah satu alternatif yang 
dilakukan oleh penduduk sebagi salah 
satu dari pengaruh relatif meningkatnya 
jumlah pengangguran akibat dari 
keterbatasan yang terjadi di dalam 
negeri. Kondisi di lapangan 
menunjukkan bahwa angka kesempatan 
kerja menurun dan pekerja informal 
masih mendominasi. Kondisi tersebut 
merupakan pengaruh dari tingkat 
kemiskinan yang masih tinggi di 

Dual labour market 
theory menekankan 

pada TKI yang bekerja 
pada sektor informal. 

TKI menjadi fenomena 
karena munculnya 
faktor pendorong, 
faktor penarik dan 

networks. 



Amanda R. Y. 

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2, Juni 2016 
468      

Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti 
bahwa sasaran target yang diinginkan 
oleh pemerintah tidak terbukti (ekonomi 
berkualitas) (Biro Analisa dan Anggaran 
Pelaksana APBN 2014, 6).   

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 
2011-2013 tidak lebih baik dibandingkan 
dengan kondisi yang terjadi pada tahun 
2005-2007. Hal tersebut terjadi pada 
kurun waktu 2011-2013 karena 
penyerapan tenaga kerja baru yang ada 
hanya sebesar 1,13 juta jiwa, sedangkan 
pada kurun waktu 2005-2007 penduduk 
yang bekerja sebanyak 4,08 jiwa. Dalam 
kaitan kasus ini, moratorium 
mempengaruhi penyerapan pekerja 
dalam mendapatkan pekerjaan yang 
layak karena batasan yang dibuat oleh 
pemerintah Indonesia. Indonesia 
merupakan negara yang mengalami 
fenomena jobless growth. Dalam hal ini 
Indonesia tergolong sebagai negara 
bukan pencetak mesin yang mampu 
menciptakan lapangan pekerjaan dalam 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
diinginkan (Biro Analisas Anggaran dan 
Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI 
2013, 9). 

Pertumbuhan ekonomi yang diraih oleh 
Indonesia sebagian kecil terjadi karena 
dukungan dari TKI yang telah mengadu 
nasib ke luar negeri. Data yang ada 
menyebutkan bahwa terdapat 2,5 juta 
TKI yang bekerja di luar negeri, namun 
data tersebut jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan data TKI yang 
tidak tercatat. Jumlah TKI yang ada juga 
didominasi oleh TKI informal sebanyak 
65 persen, yang bidang profesinya 
sebagai buruh bangunan, buruh 
perkebunan dan PRT (Kementerian 
PPB/Bappenas 2013, 40). Terkait data 
mengenai TKI menunjukkan tingginya 
TKI sektor informal jika dibandingkan 
dengan TKI sektor formal, khususnya 
pada tahun 2008. Namun, pada tahun 
2009, TKI sektor informal mulai 
menurun. Selain itu, pada data tahun 
2012, menyebutkan bahwa TKI informal 
lebih sedikit dibandingkan TKI sektor 
formal akibat dari kebijakan pemerintah 
dalam memperketat prosedur TKI 
sektor informal mendorong penurunan 

jumlah dan presentase dalam 
pengirimannya. 

Grafik 2: TKI Formal dan TKI 
Informal Tahun 2010-2013 

 

Sumber: BNP2TKI dalam Rahim (2014, 48) 

Pengangguran yang dihadapi Indonesia 
menjadi masalah utama karena kaum 
muda dan perempuan. Selain itu, 
penyumbang dari pengangguran yang 
ada karena faktor penurunan jumlah 
pekerja sektor formal. Terdapat 
kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah Indonesia dalam 
pengentasan pengangguran usia muda, 
yaitu dengan adanya program-program 
penciptaan lapangan kerja 2013 yang 
diarahkan pada kaum muda sehingga 
menyebabkan penciptaan kesempatan 
kerja, khususnya tenaga kerja muda. Hal 
tersebut dilaksanakan melalui 
pemberian kesempatan kedua kepada 
siswa yang meninggalkan sekolah lebih 
awal, pengingkatan keahlian untuk 
dapat bekerja, peningkatan kualitas 
penanganan berdasarkan kebutuhan 
perusahaan dan perluasan kesempatan 
bagi kaum muda untuk berusaha, serta 
peningkatan akses layanan informasi 
peluang kerja (Kementerian Sekretariat 
Negara Republik Indonesia 2013, 128).  

Merujuk pada kasus yang diangkat 
mengenai kebijakan moratorium. 
Kebijakan tersebut memberikan dampak 
positif dan negatif kepada pihak Arab 
Saudi. Dampak positif yang diterima 
seperti berkurangnya TKI ilegal atau 
TKI bermasalah. Hal tersebut terjadi 
karena adanya penghentian penerbitan 
izin kerja bagi warga negara Indonesia 
(WNI) yang berniat kerja di Arab Saudi. 
Selain itu, pemulangan TKI dari Arab 
Saudi mengalami penurunan karena 
mampu berakibat positif dalam 
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mengurangi beban pemerintah Arab 
Saudi dan aparat penegak hukum 
(Juandea 2014, 597-8). Sedangkan, jika 
dilihat dari dampak negatif kebijakan 
moratorium bagi Arab Saudi, yaitu 
keresahan dari pengguna TKI di  Arab 
Saudi karena harus menangani sendiri 
pekerjaan rumah tangga (Juandea 2014, 
598).   

Melihat pada grafik 2.1, pengiriman TKI 
mengalami penurunan akibat 
dikeluarkannya kebijakan moratorium 
oleh pemerintah Arab Saudi, khususnya 
TKI sektor informal. Namun, 
pengiriman TKI mengalami peningkatan 
kembali pada tahun 2013, setelah 
mengalami penurunan di tahun 2012 
akibat dari kebijakan moratorium. 
Alasan dikeluarkannya 
moratorium karena 
semakin tingginya tingkat 
kekerasan yang terjadi, 
baik itu kasus ringan 
maupun berat. Namun, 
banyaknya kasus 
kekerasan didominasi 
oleh kaum perempuan 
yang tercatat bahwa 90 
persen diantaranya 
bekerja sebagai PRT. PRT 
menjadi salah satu sektor 
dominan yang menjadi 
sumber lapangan kerja 
bagi kaum perempuan 
untuk dapat meleawati 
batas negara mereka. Pekerjaan PRT 
biasanya tidak dianggap sebagai 
pekerjaan “nyata”, namun sebagai 
bentuk pekerjaan informal yang 
dilakukan pada hubungan kerja 
kekeluargaan dan paternalistik. Namun, 
sebagian besar pekerja tinggal atau 
hidup bersama dengan keluarga majikan 
mereka yang rentan terhadap eksploitasi 
dan tindak kekerasan (Kusumawati 
2013, 6-7). 

Moratorium yang diberlakukan tidak 
memberikan efek jera terhadap 
pengiriman TKI ke Arab Saudi, 
meskipun memang terlihat jelas bahwa 
terjadi penurunan secara drastis, 
khususnya pada tahun 2012 dan 2013. 
Namun, kebijakan yang ada masih 

dianggap tidak efektif karena 
pengiriman TKI ke negara yang tidak 
termasuk ke dalam putusan moratorium 
kembali masuk ke negara yang telah ada 
moratoriumnya. Kejadian ini terjadi 
secara ilegal dan membahayakan TKI, 
sehingga menyebabkan munculnya 
kasus baru seperti penyeludupan 
manusia atau bahkan perdagangan 
orang antar negara (Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional T. T., 55-6).  

Kembali pada aksi pemerintah dengan 
mengeluarkan kebijakan yang berupaya 
untuk menciptakan kesempatan kerja 
untuk tenaga kerja muda, tercatat 
bahwa pada tahun 2012, pemerintah 
telah memfasilitasi sekitar 494 ribu TKI 
dengan 258 ribu TKI sektor formal atau 

52 persen dan 236 ribu TKI 
sektor informal atau 48 
persen. Namun, telah terjadi 
peningkatan proporsi dari 
TKI sektor formal dari 46 
persen menjadi 52 persen 
pada tahun 2011 akibat dari 
dikeluarkannya kebijakan 
pemerintah terkait dengan 
pelaksanaan moratorium 
pada TKI sektor informal ke 
negara yang tidak dapat 
memberikan perlindungan. 
Melihat pada data di atas 
mengenai penurunan 
pengiriman TKI sektor 
informal, jika dibandingkan 

pada tahun 2011, tercatat bahwa 
remitansi tahun 2012 meningkat 
menjadi USD 7,0 miliar dari tahun 2011 
sebesar USD 6,7 miliar. Hingga April 
2013, remitansi yang ada mencapai USD 
2,5 miliar. Hal tersebut juga dipengaruhi 
oleh tindakan dari pemerintah yang 
memfasilitasi sekitar 192 ribu TKI, 
dengan proporsi 103 ribu TKI sektor 
formal—54 persen—dan 89 ribu TKI 
sektor informal—46 persen—, dari target 
penempatan tahun 2013 sebanyak 600 
ribu TKI (Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional T. T., 130). 

Tercatat bahwa Arab Saudi pada tahun 
2011 sebagai penyumbang inflows 
remitansi terbesar dari kawasan Timur 
Tengah dan Afrika, yaitu sebesar USD 

Kebijakan moratorium 
tidak mempengaruhi 

remitansi yang 
dikirimkan oleh TKI. 

Indonesia tidak 
mengalami penurunan 

akibat dari kenaikan gaji 
yang diterima TKI, 

meskipun pemerintah 
Indonesia menerapkan 
kebijakan moratorium 
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1,7 miliar—83 persen (Ahniar dan 
Sukirno 2011). Melihat pada remitansi 
yang diterima oleh beberapa wilayah 
negara, Arab Saudi menjadi salah satu 
negara penyumbang remitansi ke 
Indonesia terbanyak. Namun, jika 
melihat pada kasus yang terjadi, 
kebijakan moratorium tidak 
mempengaruhi remitansi yang 
dikirimkan oleh TKI. Hal tersebut 
terlihat dari remitansi yang diterima 
oleh Indonesia tidak mengalami 
penurunan akibat dari kenaikan gaji 
yang diterima TKI, meskipun 
pemerintah Indonesia menerapkan 
kebijakan moratorium (BNP2TKI 2013). 

Perubahan Sistem Terhadap 
Pengiriman TKI yang Terjadi di 
Indonesia dan Arab Saudi 

Melihat banyaknya kasus yang menjerat 
TKI di Arab Saudi, menggerakan 
pemerintah untuk mengeluarkan 
kebijakan moratorium menjadi langkah 
cepat dalam menyelesaikan kasus TKI 
dan kekerasan yang terjadi. Dalam hal 
ini, penyelesaian kasus yang ada 
memiliki tahapan yang sudah secara 
tegas menjadi hak yang seharusnya 
diterima oleh para TKI. Bentuk keadilan 
yang mampu diperjuangkan oleh para 
TKI dapat berupa beberapa jalan 
penyelesaian. Pertama, negosiasi pribadi 
atau “solusi damai”. Kedua, mengajukan 
klaim kepada instansi pemerintah dan 
mediasi—cara non-litigasi. Ketiga, 
mengajukan klaim terhadap pihak 
asuransi. Keempat, menggunakan 
sistem peradilan (Farebenblum dkk 
2013, 75).  

Pemerintah Arab Saudi juga 
menginginkan adanya pemberhentian 
pelaksanaan kebijakan moratorium yang 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 
Langkah pemerintah Indonesia dengan 
mengeluarkan kebijakan moratorium 
sebenarnya sudah mendapatkan 
tekanan dari beberapa pihak yang ada di 
Indonesia dan dipengaruhi oleh dua 
faktor, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Langkah tersebut merupakan 
langkah yang terjadi sebelum 
dikeluarkannya kebijakan moratorium. 

Keputusan dalam mengeluarkan 
moratorium tersebut bisa dilihat dari 
faktor internal, yaitu tekanan dari 
masyarakat, khususnya organisasi-
organisasi masyarakat, khususnya 
Migrant Care dan Komisi IX DPR RI. 
Sedangkan, faktor eksternal dipengaruhi 
belum adanya keputusan yang terjadi 
antara Indonesia dengan Arab Saudi 
terkait dengan perlindungan TKI di 
Arab Saudi, maka diperlukan MoU yang 
secara khusus melindungi TKI yang 
bekerja di Arab Saudi (Juandea 2014, 
593). 

Keputusan pemerintah Indonesia 
dengan mengeluarkan kebijakan 
moratorium dimulai dengan 
dikeluarkannya soft moratorium sejak 
Januari 2011 (Aminah 2012, 6). Langkah 
dikeluarkannya soft moratorium 
meliputi dua hal, yaitu regulasi dan 
sosialisasi. Soft moratorium telah 
memberikan dampak positif, yaitu 
turunnya job orders secara drastis. Hal 
tersebut terlihat dari 1.000 permintaan 
per hari menjadi hanya lima permintaan 
saja dalam kurun waktu Januari hingga 
Juni 2011 (Juandea 2014, 594). 
Keputusan pemerintah Indonesia yang 
melancarkan aksi protes melalui 
Kementerian Luar Negeri terhadap 
pemerintah Arab Saudi dibalas dengan 
keputusan penghentian penerbitan visa 
untuk tenaga kerja informal dari 
Indonesia, yang juga berlaku untuk 
Filipina sejak 2 Juli 2011. Di sisi lain, 
kebijakan moratorium diambil juga 
karena pengaruh bayang-bayang 
meningkatnya jumlah pengangguran di 
daerah kantung TKI, serta hilangnya 
potensi remitansi bank senilai Rp 3 
triliyun. Hal tersebut diperoleh 
berdasarkan pada perolehan devisa 
negara dari remitansi TKI per Mei 2011 
sebanyak US$ 559,36 juta. Dari angka 
tersebut 40,3 persen berasal dari 
kawasan Timur Tengah dan Afrika, 
dengan presentase terbesar adalah Arab 
Saudi (Aminah 2012, 6-7). 

Kebijakan moratorium TKI dilakukan 
dalam upaya perbaikan dan evaluasi 
sistem pengiriman TKI termasuk 
pengawasan yang ketat terhadap 
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perusahaan yang memberangkatkan TKI 
ke luar negeri. Keputusan pemerintah 
terkait moratorium tersebut 
berlangsung untuk sementara waktu 
hingga sistem pengiriman TKI ke luar 
negeri diperbaiki dan nota 
kesepahaman, yaitu MoU tentang 
perlindungan TKI ditandatangani oleh 
pihak Arab Saudi. Pengaruh yang 
diberikan moratorium kepada TKI yang 
bekerja di Arab Saudi terlihat dengan 
tindakan yang ditunjukkan oleh 
pemerintah Arab Saudi yang bersedia 
untuk melakukan perundingan, setelah 
selama 40 tahun tidak pernah bersedia 
melakukan diplomasi perundingan 
terkait dengan perlindungan TKI yang 
bekerja disana. Hal tersebut terjadi 
menjelang pemberlakuan kebijakan 
moratorium TKI ke Arab Saudi pada 1 
Agustus 2011. 

Pada penjelasan sebelumnya tentang 
menurunnya job orders secara drastis, 
hal tersebut seakan mempengaruhi 
pihak Arab Saudi untuk mengejar 
Indonesia dalam membahas 
penanganan masalah-masalah TKI yang 
ada (Aminah 2012, 7). Akibat dari 
penurunan tersebut adalah kelangkaan 
TKI yang terjadi di Arab Saudi dan 
menyebabkan kenaikan gaji yang 
diterima oleh para TKI yang digunakan 
para pengguna jasa disana. Selain itu, 
tindakan tersebut merupakan salah satu 
upaya mereka untuk memperpanjang 
kontrak para TKI agar tidak kembali ke 
tanah air (BNP2TKI 2012). Kebijakan 
moratorium juga menjadi momentum 
perbaikan terhadap sumber daya 
manusia (SDM) untuk kemajuan potensi 
bangsa karena hal tersebut akan 
mempengaruhi proses tawar terhadap 
TKI yang nantinya akan dikirimkan ke 
luar negeri, khususnya Arab Saudi. 
Namun, perbaikan tersebut juga 
disesuaikan dengan tindakan perbaikan 
atas kualitas SDM, khususnya dalam 
masalah kinerja (Yuliastuti 2012). Selain 
itu, pengaruh yang dirasakan oleh TKI 
adalah turunnya tingkat kekerasan yang 
terjadi pada TKI yang bekerja di Arab 
Saudi, yang dapat dilihat pada data 
berikut. 

Tabel 1: Rekapitulasi Data Tenaga 
Kerja Indonesia Bermasalah di 
Negara Arab Saudi Tahun 2010-
2013 

Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan 
dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI) 
dalam Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(2014, 32) 

Kebijakan tersebut juga memberikan 
dampak negatif ke dalam negeri sendiri, 
yaitu bertambahnya jumlah 
pengangguran di Indonesia akibat 
sebagian besar warga negara Indonesia 
yang berencana untuk bekerja di Arab 
Saudi menjadi TKI harus mencari 
pekerjaan lain akibat dikeluarkannya 
kebijakan moratorium. Selain itu, 
terdapat TKI overstayer di Arab Saudi 
yang telah habis masa kontraknya dan 
memilih untuk tidak pulang ke tanah air 
dan memperpanjang kontrak secara 
ilegal. Ditambah lagi, berkurangnya 
devisa negara Indonesia akibat 
berkurangnya TKI yang dikirimkan ke 
Arab Saudi sesudah diterapkannya 
kebijakan moratorium pada 1 Agustus 
2011 (Juandea 2014, 597). Namun, jika 
melihat data pengiriman TKI ke Arab 
Saudi pada tahun 2010-2013, terjadi 
penurunan yang sangat drastis pada 
tahun 2011 ke 2012. Lalu terjadi 
peningkatan kembali pada tahun 2013. 
Hal tersebut menjadi pertanyaan 
mengenai fungsi dari kebijakan 
moratorium karena pada tahun 2013 
moratorium TKI ke Arab Saudi belum 
mengalami pemutusan terkait dengan 
ditiadakannya pemberlakuan 
moratorium tersebut. 

Lemahnya perlindungan TKI yang 
diterima menyebabkan pemerintah 
kemudian mengambil tindakan tegas, 
yaitu mengeluarkan kebijakan 
moratorium. Hal tersebut dibuktikan 
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dengan adanya pengetatan total 
terhadap penempatan TKI. Pengetatan 
tersebut dilakukan untuk memperbaiki 
sistem dan mekanisme penempatan TKI 
secara keseluruhan, yang diwujudkan 
dengan adanya seleksi ketat terhadap 
majikan atau pengguna jasa TKI. 
Penyeleksian ketat tersebut dilakukan 
dengan adanya beberapa syarat yang 
harus dilengkapi oleh pengguna jasa TKI 
seperti memiliki penghasilan sebesar 
10.000 riyal atau sekitar Rp 24 juta, 
melampirkan peta rumah dan jumlah 
keluarga dalam satu rumah. Selain itu, 
pengguna jasa TKI juga diwajibkan 
untuk datang wawancara ke kedutaan 
atau konjen Indonesia. Pengetatan yang 
dilakukan oleh pihak Indonesia juga 
dilakukan dengan cara pembenahan 
dalam proses keberangkatan termasuk 
diantaranya pemeriksaan kelengkapan 
dokumen dan kesiapan mental dan fisik 
pada calon TKI yang hendak bekerja di 
Arab Saudi (Jabarprov 2011). 

Pengiriman TKI ke Arab Saudi 
mengalami pembukaan kembali dengan 
adanya penandatanganan yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak di 
Riyadh, Arab Saudi pada 19 Februari 
2014. Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi RI mengatakan bahwa 
penandantanganan MoU akan membuka 
kembali moratorium pengiriman TKI ke 
Arab Saudi dan juga menjadi tonggak 
sejarah dalam masalah penempatan dan 
perlindungan TKI di Arab Saudi 
(Nurmayanti 2014). Penandatanganan 
MoU yang dilakukan antara Arab Saudi 
dengan Indonesia menjadi kepastian 
hukum bagi pengguna maupun TKI yang 
bekerja di Arab Saudi. Selain itu, dalam 
perjanjian tersebut mencakup mengenai 
penyelesaian masalah hubungan kerja, 
penyediaan sarana komunikasi dan 
penyediaan hari libur serta sistem 
penggajian yang dilakukan jasa 
perbankan untuk TKI. Namun, tindakan 
atas keputusan yang diambil oleh 
pemerintah juga terkesan terburu-buru 
dan menunjukkan bahwa lemahnya 
diplomasi yang terjadi antara Indonesia 
dengan Arab Saudi (JPPN 2014). 

Terkait dengan kebijakan penempatan 
TKI ke wilayah Timur Tengah, 
khususnya Arab Saudi, Timwas TKI 
memberikan perhatian khusus pada 
persetujuan antara pemerintah RI 
dengan pemerintah Arab Saudi 
mengenai Agreement between the 
Government of the Republic of 
Indonesia and the Government the 
Kingdom of Saudi Arabia on the 
Placement and Protection of Indonesian 
Domestic Workers, yang telah di 
tandatangani pada tanggal 19 Februari 
2014 dan dilanjutkan dengan 
pembentukan Joint Working Committee 
(JWC) antar kedua negara. Peran 
Timwas TKI dalam forum JWC telah 
mempercepat tercapainya bilateral 
agreement antara pemerintah RI dan 
pemerintah Arab Saudi yang telah 
ditandatangani pada tanggal 5 
September 2014 di Jakarta (Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
2014, 3). 

Melihat kasus kekerasan yang terjadi 
pada para TKI, perlindungan TKI yang 
berada di Arab Saudi mempunyai 
kelemahan fungsi dalam perlindungan 
yang diberikan oleh pemerintah Arab 
Saudi seperti mekanisme penanganan 
yang buruk, pengecualian dalam hukum 
perburuhan, dan pelanggaran prosedur 
(Putri 2014, 8-9). Melihat pada fungsi 
pertama, yaitu penanganan yang buruk 
yang dilakukan oleh pihak Arab Saudi 
adalah dengan meningkatnya laporan 
penyiksaan terhadap TKI. Hal tersebut 
dilihat melalui pengaduan-pengaduan 
yang diterima oleh pemerintah Arab 
Saudi atau kedutaan asing terkait 
dengan eksploitasi tenaga kerja dan 
tindak kriminal terhadap PRT tetap 
bersifat ad hoc dan dapat menguatkan 
kesewenang-wenangan.  

Fungsi kedua, perlakuan yang tidak 
sesuai dan diterima oleh TKI 
menimbulkan pertanyaan baru 
mengenai ada tidaknya hukum 
perburuhan di Arab Saudi. Memang 
terdapat hukum perburuhan 
berdasarkan Dekrit Kerajaan No. M/51 
tanggal 27 September 2005, bagian VI. 
Namun, pada Dekrit Kerajaan tersebut 
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memberikan pengecualian pada orang-
orang yang bekerja pada sektor rumah 
tangga dari hukum perburuhan. Hal 
membuat mereka tidak memiliki 
perlindungan sebagaimana dijaminkan 
bagi pekerja lain. Perlindungan yang 
diterima oleh pekerja lain contohnya 
adalah batas jam kerja dan larangan 
pemotongan upah, hari libur dan 
mekanisme penyelesaian pertikaian 
dalam perburuhan (Human Right Watch 
2008). Fungsi ketiga, pelanggaran 
prosedur lebih menunjukkan Arab Saudi 
tidak menyesuaikan pada standar yang 
ada. Hal tersebut berkaitan dengan 
standar internasional mengenai 
peradilan yang tepat dan 
adil, dan para pekerja 
rumah tangga yang dituntut 
tindak pidana mungkin 
tidak mendapat 
penerjemah, penasehat 
hukum atau akses ke kantor 
konsulat negaranya ketika 
ditangkap, ditahan atau saat 
diadili. Selain itu, jika para 
pekerja mengalami 
penahanan, pihak Arab 
Saudi tidak memberikan 
izin untuk berbicara. Hal 
tersebut seakan menunjukkan bahwa 
pihak Arab Saudi telah melakukan 
pelanggaran terhadap aturan hukum 
acara pidana Arab Saudi dan Konvensi 
Wina tentang Urusan Konsular. 

Kesimpulan 

Banyaknya tenaga kerja yang mengadu 
nasib ke luar negeri untuk menjadi TKI 
merupakan suatu keuntungan bagi 
pemerintah Indonesia dengan menerima 
remitansi yang masuk ke Indonesia. 
Indonesia menerima remitansi dengan 
jumlah besar dari TKI yang bekerja di 
Arab Saudi. Namun, banyaknya TKI 
yang bekerja di Arab Saudi tidak 
mempengaruhi kecil kemungkinan 
terjadinya kekerasan yang dialami oleh 
para TKI. Kekerasan yang dialami oleh 
TKI menjadi permasalahan utama bagi 
pemerintah Indonesia dalam 
memfokuskan diri terhadap 
perlindungan TKI.  

Hal lain yang menjadi pemicu dalam 
terjadinya tindak kekerasan yang ada 
karena banyaknya TKI ilegal yang 
masuk ke Arab Saudi. Tindak kekerasan 
yang terjadi telah menyebabkan 
pemerintah mengambil keputusan 
dalam membuat moratorium. 
Moratorium yang ada tersebut secara 
tidak langsung mempengaruhi 
hubungan bilateral kedua negara, 
khususnya dalam hal pengiriman tenaga 
kerja.  

Pengiriman tenaga kerja memang tetap 
dilakukan meskipun tenaga kerja sektor 
informal masih diberlakukan. Namun, 

pengiriman TKI yang ada 
lebih difokuskan pada 
pengiriman TKI formal. Hal 
tersebut merupakan salah 
satu cara yang dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia 
untuk mengalihkan 
pengiriman TKI informal ke 
formal. Hal tersebut dilihat 
dengan berdasarkan pada 
dikeluarkannya kebijakan 
moratorium secara tidak 
langsung memang 
mempengaruhi kondisi 

tenaga kerja yang ada di Indonesia 
maupun di Arab Saudi, disamping dari 
penerimaan remitansi yang diterima 
oleh Indonesia.  

Keputusan pemerintah dalam 
memberlakukan moratorium tidak 
sepenuhnya menutup kemungkinan 
pengiriman TKI. Telihat pada data yang 
dipaparkan pengiriman masih dilakukan 
khsusnya terkait dengan TKI informal, 
meskipun terjadi penurunan secara 
drastis. Namun, pengiriman masih tetap 
terjadi pada tahun 2013 dan mengalami 
peningkatan dibandingkan tahun 2012. 
Melihat pada jumlah TKI yang ada, 
mengalami penurunan (khususnya 
tahun 2012) tidak mempengaruhi pada 
penerimaan remitansi yang diterima 
oleh Indonesia karena remitansi yang 
diterima Indonesia tidak mengalami 
penurunan, melainkan mengalami 
kenaikan. Hal tersebut terjadi karena 
pengaruh kenaikan gaji yang diterima 
oleh TKI. 

Moratorium tidak 
sepenuhnya menutup 

kemungkinan 
pengiriman TKI, namun 

secara tidak langsung 
akan mempengaruhi 

penurunan kasus 
kekerasan yang terjadi 

pada TKI di Arab Saudi. 
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Melihat dari sikap masing-masing 
negara, baik Indonesia dengan Arab 
Saudi terlihat saling memperbaiki 
sistem pengiriman maupun penerimaan 
TKI. Hal tersebut terlihat dari adanya 
fokus pemerintah Indonesia dalam 
mengirimkan TKI dengan mengeluarkan 
beberapa syarat seperti melakukan 
penyeleksian ketat terhadap pengguna 
jasa TKI. Beberapa syarat seperti 
memiliki penghasilan sebesar 10.000 
riyal atau sekitar Rp 24 juta, 
melampirkan peta rumah dan jumlah 
keluarga dalam satu rumah harus 
dipenuhi. Selain itu, pengguna jasa TKI 
juga diwajibkan untuk datang 
wawancara ke kedutaan atau konjen 
Indonesia. Pengetatan yang dilakukan 
oleh pihak Indonesia juga dilakukan 
dengan cara pembenahan proses 
keberangkatan termasuk diantaranya 
pemeriksaan kelengkapan dokumen dan 

kesiapan mental dan fisik calon TKI 
yang hendak bekerja di Arab Saudi.  

Moratorium secara tidak langsung akan 
mempengaruhi penurunan kasus yang 
terjadi pada TKI di Arab Saudi. 
Moratorium juga memengaruhi 
pengiriman TKI yang terbilang masih 
ada, tetapi mengalami penurunan yang 
drastis. Hal tersebut juga diimbangi 
dengan semakin menurunnya tindak 
kekerasan yang diterima TKI karena 
dikeluarkannya moratorium, yang 
menjadi ancaman bagi masyarakat Arab 
Saudi. 
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