
TRANSKRIP DIALOG RADIO

Judul: TUMPULNYA ADVOKASI TKI DI LUAR NEGERI

Diselenggarakan atas kerjasama KHN dengan

Kantor Berita Radio (KBR) 68 H Jakarta

Tempat : Ruang Perpustakaan KHN, Lantai 2, Jalan Diponegoro 64 Jakarta Pusat

Hari/Tanggal : Rabu, 2 April 2014

Waktu : Pukul 13.00-14.00 WIB

Narasumber : 

1. Dr. Frans Hendra Winarta (Anggota KHN RI)

2. Bobby Anwar Maarif (Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh 

Migran Indonesia) 

Host : Halo saudara! Apakabar? Senang bisa bertjumpa dengan Anda kembali 
dalam serial dialog hukum kerjasama KBR 68 H dengan Komisi Hukum Nasional 
(KHN). Siaran yang berlangsung dari kantor KHN di Jl. Diponegoro no.64 Jakarta 
Pusat ini berlangsung tiap hari rabu, dua pekan sekali dan bisa Anda ikuti dari 
pukul 13.00-14.00. Anda saat ini bersama Vivi Zabkie dan saya ingin mengajak 
Anda bicara tentang advokasi melempem TKI di luar negeri. Saudara tentu saja 
mengikuti perkembangan kasus Satinah yang berasal dari Indonesia, kecamatan 
Ungaran,  Semarang  Barat,  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  kini  tengah  ternacam 
hukuman  mati  di  Arab  Saudi.  Perbincangan  sangat  hangat  misalnya 
membicarakan  apakah  soal  pemerintah  perlu   membayar  uang  diyat  yang 
jumlahnya lumayan banyak yaitu  7,5  juta  riyal  atau  sekitar  21  milyar  rupiah. 
Beberapa  pihak  pemerintah  sudah  menyatakan  tidak  ingin  menambah 
bayarannya  karena  katanya  sudah  mengeluarkan  5  juta  riyal.  Lalu  sebagian 
masyarakat kemudian mengumpulkan uang swadaya untuk membantu Satinah. 
Tetapi perlu di ingat juga ternyata ini bukanlah satu-satunya pekerja Indonesia 
yang terancam hukuman mati. Menurut SBY, Presiden kita, ada 246 TKI lainnya 
yang terancam hukuman mati. Lalu pemerintah juga menyatakan sudah berupaya 
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melakukan advokasi sejak 7 tahun lalu, khusus untuk kasus Satinah, tapi hasilnya 
sampai saat ini tidak berubah. 

Nah untuk membincangkan tentang pekerja Indonesia di luar negeri, atau 
buruh migran di luar negeri, kita akan berbincang dengan Anggota KHN RI, Dr. 
Frans  Hendra  Winarta  yang  sudah  bersama  saya  sekarang  ini.  Pak  Frans  ini 
pernah  menangani  kasus  TKI  Indonesia  yang  terancam  hukuman  mati  di 
Malaysia, 1992. Ini kan menarik kalau kita ingin lihat bagaimana pengalaman Pak 
Frans, dan juga tentu saja tentang ulasan-ulasan hukumnya. Kemudian dengan 
Sekjen Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia, Bobby Anwar Maarif yang 
sudah juga hadir di KHN. Nanti kita juga akan berbincang dengan pakar hukum 
Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana yang saat ini tersambung lewat 
saluran telepon. 

Nah, sekarang saya mau ke Pak Bobby lebih dahulu. Pak Bobby, saya ingin 
konfirmasi ini, Pak SBY bilang sebenarnya cukup banyak, menurut data dia ada 
246  buruh  migran  yang  terancam  hukuman  mati.  Apakah  memang  segitu 
angkanya atau jangan-jangan lebih banyak.

Bobby Maarif : Apa yang kami kumpulkan bersama kawan-kawan jaringan yang 
lain misalnya migrant care dan organisasi lainnya yang concern di buruh migran, 
bahwa 426 ya..

Host : Dua kali lipat ya?

Bobby Maarif : Ya, betul.. 

Host : Itu terjadi di wilayah mana saja? Apakah ada wilayah yang dominan lebih 
banyak?

Bobby Maarif : Oiya, yang terbanyak itu Malaysia kemudian Arab Saudi. Terus 
kemudian yang lainnya kayak Hongkong dan lainnya.

Host: Kalau Satinah kan ini sudah sejak 7 tahun lalu ya. Dan sekarang ini sudah 
makin dekat dengan waktu eksekusi ini. Nah, dari 400an itu apakah sudah ada 
informasi yang kasusnya sudah lebih dari 10 tahun jangan-jangan belum selesai 
urusan hukumnya. 

Bobby Maarif : Ya,  eee,  mengenai  itu  kami juga kurang update karena kami 
banyak  sekali  menangani  kasus-kasus  yang  apa  namanya  yang  ada  di  sini. 
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Berdasarkan  pengaduan  dari  keluarga  buruh  migran,  kecuali  kalau  keluarga 
buruh migran mengadukan ke kami, kami baru mengejarnya ya..

Host: Sudah dapat? Baru dapat..

Bobby Maarif : Heem..

Host:  Yang  baru  datang,  mungkin  Anda  bisa  ceritakan  diantaranya  yang  kini 
menunggu perhatian. 

Bobby Maarif : Oh, kalau saat ini kami lagi apa namanya, mendampingi kawan-
kawan  ABK  yang  kemarin  terdampar  di  Cape  Town,  Afrika  Selatan  yang 
berjumlah 74 orang dan ternyata memang penempatan TKI ABK ini rentan sekali 
dengan human trafficking,  tindak pidana perdagangan manusia. 

Host: Mereka sekarang terancam hukuman penjara di sana ya?

Bobby Maarif : Oiya, mereka sudah di penjara di sana, karena kapal yang mereka 
jadikan  tempat  kerja  itu  melintasi  perairan  yang  dilarang,  sehingga  mereka 
semuanya dipenjara selama kurang lebih 2,5 bulan.

Host:  Baik, pak Bobby, nanti kita lanjutkan lagi soal pendampingan yang Anda 
lakukan  dan  mungkin  juga  menceritakan  apa  yang  dialami  oleh  para  buruh 
migran kita di luar sana. 

Saya ingin menyapa Pak Hikmahanto dulu. Pak Hikmahanto, selamat siang Pak?

Hikmahanto Juwana: Siang!

Host:  Terimakasih  sudah  meluangkan  waktu  sebelum  mengajar  ini,  Pak 
Hikmahanto menyempatkan diri untuk berbincang dengan kita. Pak Hikmahanto, 
kita lihat kasus Satinah ini kan bukan satu-satunya kasus. Kita bisa lihat kasus ini 
kan sudah lama terjadi dan ketika waktu eksekusi sudah dekat kita baru “panik” 
gitu  ya?  Nah  bagaimana  negara  menyelesaikan  kasusnya?  Bapak  sendiri 
bagaimana  melihat  kasus-kasus  hukum  yang  menjerat  tenaga  kerja  Indonesia 
terutama yang hukumannya sangat berat seperti hukuman mati ini. 

Hikmahanto Juwana:  Iya, jadi begini ,  terkait dengan hukuman mati ini,  saya 
akan berbicara di  bidang spesifik  yang tentunya saya tahu ya,  sepanjang saya 
tahu soal  hukum di  Arab Saudi.  Jadi  seseorang yang di  hukum mati  menurut 
ketentuan hukum Arab saudi, dia akan terbebas tidak  hanya dari hukuman mati 
tapi juga terbebas dari segala eee perbuatan a, kejahatannya itu kalau keluarga 
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korban  memberi  maaf.  Nah  ini  yang  memberi  maaf  ini  yang  kemudian  dari 
keluarga  korban  minta  uang  pengganti,  darah  pengganti.  Jadi  ini  merupakan 
ketentuan  yang  bersifat  kontraktual.  Meskipun  negara  mengatakan  bahwa  ini 
perbuatan  jahat,  tetapi  dalam  konteks  keperdataan  maka  orang  yang  sudah 
membayar uang diyat ini dia bisa dibebaskan dengan catatan tadi dengan uang 
diyat itu diberikan maaf.

Nah, kita tahu bahwa, beberapa TKI kita di hukum mati lalu kemudian, 2011, ada 
yang dimintakan pembayaran uang diyat,  4,8 milyar,  dan atas pembayaran itu 
dilakukan  oleh  pemerintah.  Waktu  itu,  pemerintah  mengatakan  meskipu 
masyarakat sudah mengumpuklkan tapi biar kita tanggulangi 4,8. Nah, rupanya 
ini eee, tidak menjadi pelajaran yang baik. Karena justru yang jadi pelajaran itu 
bagi keluarga koraban yang meminta uang diyat ini.  Karena apa? Dalam kasus 
Satinah sekarang, mereka mintanya membuka dengan harga 21 milyar. Yang saya 
sedih  sekali  adalah  ternyata  dio  dalam  situ  ada  mafia-mafia  yang  memang 
bermain. Saya jadi teringat dengan ABK kita yang disandra terkait dengan kapal 
Sinar Kudus, itu yang ee sebenarnya juga ada pemain-pemain yang di luar negeri 
dan  meminta  kalau  mau  ada pembebasan harus  ditebus  dengan jumlah  yang 
sangat  fantastis.  Nah,  ini  yang  bahaya  apabila  negara  yaqng  melakukan 
pembayaran.  Ini  sama  saja  kita  diperas  secara  terselubung.  Ini  seperti  eee 
seorang penyandera yang dia katakan dia minta uang tebusan sekian, tapi kalau 
negara tidak mau memberikan,  maka saya akan bunuh.  Nah,  ini  praktek yang 
buruk jika negara harus tunduk pada permintaan-permintaan seperti ini. Karena 
di masa yang akan datang akan terus terjadi seperti ini. 

Host : Jadi menurut Anda ini tidak sehat kalau dituruti ya Pak? 

Hikmahanto Juwana: Betul, ini tidak akan sehat.

Host :  Menurut Anda tindakan bijaksana macam apa sih yang perlu dilakukan 
oleh  Indonesia  karena  bagaimanapun  salahnya  saya  seorang  buruh  migran 
adalah WNI yang berhak menerima perlindungan dari negara, Pak?

Hikmahanto  Juwana:  Betul.  Jadi  perlindungan yang  bisa  diberikan  itu  kayak 
kasus Corby. Australia minta misalnya ke pemerintah Indonesia untuk dikasihkan 
grasi. Kita tidak mau mengatakan kalau tindakan Satinah itu kita bisa benarkan, 
tidak  sama  sekali.  Tapi  kan  dalam  koridor-koridor  hukum  apa  yang  sudah 
dinyatakan salah bisa tidak dia yang tadinya hukuman mati menjadi hukuman 
seumur hidup, atau seterusnya-seterusnya. Itu yang akan diupayakan.
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Host : Sangat dimungkinkan ya di Arab Saudi?

Hikmahanto Juwana: Gimana?

Host : Apakah mungkin Anda mencatat ada record  di Arab Saudi?

Hikmahanto Juwana: Nah, itu yang saya tidak tahu persis ya. Sebenarnya sistem 
hukum secara universal akan memberikan keringanan-keringanan bagi mereka 
yang terpidana apalagi misalnya mereka sejak awal mengaku, tidak mempersulit, 
dst. Ini yang harus disampaikan oleh pemerintah kita kepada pemerintah Arab 
Saudi, apakah itu nanti berkirim surat, atau konvensi dalam bentuk lain. Berapa 
kontribusi dari rakyat Indonesia kepada Arab Saudi, dengan umroh, dengan Haji, 
dsb.  Dan ini  kan luar  biasa,   masa kita  minta ini  aja  gak bisa.  Malahan kalau 
sekarang kita bilang ke pemrintah Arab Saudi, kalau kita membayar uang diyat, 
justru kita akan memunculkan mafia-mafia diyat.  Nah ini  yang praktek buruk. 
Maunya pemerintah Arab Saudi itu baik, tapi malah ada yang mengkomersialkan 
kan  tujuannya  malah  jadi  tidak  baik.  Menurut  saya,  masih  banyak  yang  bisa 
dilakukan  pemerintah  untuk  melakukan  penyelamatan  nyawa  TKI  tapi  tidak 
dengan pembayaran diyat. 

Host  :  Baik,  terimakasih  Pak  Hikmahanto  atas  pandangan  Bapak,  selamat 
mengajar.

Hikmahanto  Juwana:  Baik,  terimakasih  sekali.  Mohon  maaf  saya  harus 
mengajar, selamat Siang!

Host  :  Selamat  siang!  Ya,  itu  pandangan  dari  Hikmahanto  Juwana  yang 
menganggap tidak bijak jika pemerintah membayar uang diyat. Tapi bagaimana 
pandangan dari  Pak Frans  Hendra Winarta?  Tapi  kita  akan dengarkan pesan-
pesan berikut ini dulu, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi.

Host  : Dialog  Hukum  kerjasama  KBR  68  H  dengan  KHN,  membahas  tentang 
tumpulnya  advokasi  TKI  di  luar  negeri.  Pak  Frans,  tadi  kita  sudah  dengar 
pandangan Pak Himnahanto Juwana bahwa pemerintah dinilai  tidak bijak jika 
membayar diyat, begitu karena akan memunculkan mafia-mafia diyat. Bagaimana 
pandangan Anda terkait Satinah ini?

Frans  Hendra  Winarta  :  Iya,  saya  melihat  dari  dua  sudut.  Dari  hak 
konstitusional  sendiri  dan  kemudian  dari   hukum  atau  UU  atau  Peraturan 
Pemerintah. Dari konstitusi sendiri, UU 1945, itu dikatakan bahwa pembukaan 
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UUD  1945,  bahwa  negara  /pemerintah  itu  wajib  melindungi  seluruh  tumpah 
darah  RI.  Jadi  setiap  warga  negara  apapun  latar  belakangnya  berhak  untuk 
mendapat  perlindungan  dari  negara.  Dan  kedua  yaitu  hak  hidup  yang  diatur 
dalam  pasal  28  A,  UUD  45,  bahwa  setiiap  orang  berhak  untuk  hidup  dan 
kehidupannya, itu yang penting dari sudut pandang hukumnya. Kemudian, yang 
penting adalah diplomasi, negara memberikan perlindungannya bukan semata-
mata uang, saya tidak lihat ada tanggungjawab dengan uang untuk kompensasi 
yang tadi,  yang di  Arab,  itu kalau keluarganya memaafkan,  bisa memperingan 
atau menghapus hukuman. Nah, itu dimana-mana juga seperti diberikan kasus 
Corby, dimana pemerintah Australia sangat aktif. 

Kemudian, pengalaman saya di Malaysia itu juga namanya Jaddah itu banyak yang 
dihukum mati,  cukup banyaklah.  Kemudian yang saya alami di  tahun 1992 di 
Negeri Sembilan itu, dia dainggap membunuh secara berencana terhadap rekan 
kerjanya, padahal itu  adal alibi tidak yang dibuktikan dan akhirnya dibebaskan 
dari hukuman gantung. 

Dan, menurut saya, waktu itu banyak rekomendasi yang diberikan oleh IKADIN 
waktu  itu  yang  saya  wakili,  152  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan 
pemerintah anatar lain pengiriman buruuh migran /TKI ini harus selektif. Waktu 
itu  kita  bilang  kalau  harus  diberikan  pembinaan,  penyuluhan,  advokasi, 
pendidikan,  minimal  mereka  mengeri  bahasa  Inggris.  Kalau  di  Arab  Saudi, 
mungkin  bahasa  Arab.  Dengan misalnya  orang  ini  cuma  bisa  bahasa  Madura, 
bayangkan  saja  di  pengadilan.  Terpaksa  rekan  saya  Sujono  (Alm.)  itu 
menerjemahkan  dari  bahasa  Madura  yang  dia  kuasai,  kalau  tidak  kan  celaka 
waktu itu. Dalam persidangan, bahasa yang digunakan ya Melayu dan Inggris . 
Jadi  pemerintah  juga  berperan  dalam  hal  ini,  agenda-agendanya  benar, 
pengirimannya juga perlu diperhatikan soal budaya. Budaya kalau di Arab Saudi 
apa, kalau di Malaysia apa. Kalau yang saya dengar, jadi pembantu di Arab Saudi 
itu  24  jam  ,  disana  itu  memperlakukannya  juga  lain  itu.  Jdai  harus  dibelaki 
dengan perbedaan budaya.

Nah, yang paling penting saya ingtin bicarakan itu ya terkait dengan diplomasi 
dan  advokasi.  Jangan  sampai  nanti  sampai  pengadilan,  mereka  tidak  dibela. 
Waktu itu seingat saya, kita parohan 6000 ringgit itu dengan si majikannya, kita 
urunan dari 5 pengacara, dibagi seorag 1200 ringgit. Nah, dengan uang itu, kita 
tunjuk pengacara setempat di Malaysia. Mereka yang mebela, karena kita tidak 
bisa praktek disana. Tapi kita awasi jalannya sidang, sampailah dia bebas. Jadi 
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menuru saya banyak yang bisa dilakukan pemerintah, tidak semata-mata uang 
saja.  Kalau  menurut  saya,  preseden  yang  buruk  itu  karena  negara  hanya 
menjamin kompensasinya saja tapi tidak mel;akukan upaya-upaya laian yang bisa 
dilakukan. Pengiriman TKI ini bentuknya jangan hanya katakanlah keterampilan 
pembantu  rumah  tangga.  Harusnya  kenapa  kita  tidak  lihat  mekanik,  montir, 
paramedik.  Sebaiknya  hal-hal  yang  demikian.  Kemudian,  penguasaan  bahas 
Inggris,  paling tidak bahasa Inggris  yang sangat  simple di  tempat-tempat  tadi 
yang saya sebutkan. Kalau misalnya  ada pembantu rumah tangga ya, harus tau 
apa itu piring, garpu.

Host : Minimal bisa berdialog dengan bahasa sehari-hari ya?

Frans Hendra Winarta :  Iya, jangan hanya bisa bahasa Madura, seperti kasus 
tadi.

Host : Baik.

Frans Hendra Winarta :  Kacau itu, kalau saya bilang pemerintah harus bikin 
satu batasan. Kemudian agen-agen nakal juga sudah saya dengar dari dulu.

Host : Iya, artinya sebenarnya persoalan yang sama terjadi berulang ya?

Frans Hendra Winarta :  Iya, sudah dua dekade paling tidak yang sudah saya 
sampaikan.

Host : Artinya masih sama saja ketika Anda mendampingi tahun 1992 dengan 
sekarang ya?

Frans Hendra Winarta :  Yang resmi waktu itu ada 200-300 ribu buruh migran, 
yang tidak resmi ada sekitar 1,2 juta, mungkin yang sekarang lebih dari itu.

Host : Baik, Pak Frans tapi kan sekarang ada 246 versi pemerintah dan 426 dari 
teman-teman  LSM,  yaitu  orang-orang  Indonesia  yang  bersiap  menerima 
hukuman mati. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini. Untuk Satinah 
saja , pemerintah sudah berupaya 7 tahun, tapi hasilnya seperti ini.

Frans Hendra Winarta : Jadi, kembali lagi, kita butuh advokasi yang canggih.

Host : Anda lihat advokasi kita kurang canggih, Pak Frans?

Frans  Hendra  Winarta  : Artinya  kalau  hanya  uang  saja,  saya  anggap  tidak 
canggih.  Kalau dicontohkan Corby,  saya setuju itu.  Bahwa mereka minta grasi. 
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Atau kalau uang pun tidak sejumlah seperti itu, karena tidak masuk akal kalau 
TKI sampe sejumlah 21 milyar, gak mungkin sekampungnya dijual juga gak akan 
sampai sejumlah itu. Jadi menurut saya, advokasi harus ada. 

Host : Kalau sudah begitu misalnya, kita membayangkan apakah kalau di Corby, 
kita mendengarkan perdana menteri mengeluarkan statement langsung, apakh 
SBY juga perlu bicara ke Arab Saudi?

Frans Hendra Winarta : Harus..Harus..Kalau perlu ketemu dengan Raja Saudi, 
dan  menceritakan  kultur  kita  begini.  Hanya  sayangnya  adalah  ketika  mereka 
menerapkan  hukuman  mati,  kita  juga  menerapkan.  Jadi  bagaimana  kita 
berdiplomasi,  “mohon  diampuni..”  “Lho,  kamu  sendiri  yang  narkoba,  Corby 
dihukum  mati?”.  Nah,  disinilah  double  standard  kita,  dalam  hal  orang  asing 
berbuat  menyelundupkan  narkoba,  kita  mau  mereka  dihukum  mati.  Padahal 
kalau TKI kita mau dihukum mati, kita berontak, protes. Disinilah standar ganda 
dari masyarakat juga pemerintah. Menurut saya, kita juga harus menghapuskan 
hukuman mati, kalau kita tidak ingin ini diterapkan ke warga negara kita juga.

Host :  Baik, Pak Frans, terimakasih. Nanti kita lanjutkan. Untuk Anda saudara, 
Anda bisa bergabung bersama kami di, 0800-3....... Untuk memberikan komentar 
dan juga pertanyaan bisa juga sms ke 0812 118....... Teman-team yang juga hadir 
di raung perpustakaan KHN juga boleh mengacungkan tangan. Saya ingin ke Pak 
Bobby dulu.  Apakah selama Anda mendampingi  buruh migran,  advokasi  yang 
dilakukan  pemerintah  dan  posisi  tawer  pemerintah  pada  negara-negara 
penempatan TKI masih lemah?

Bobby  Maarif  :  Ya,  kami  melihat  begiu  ya,  memang  masih  lemah  sekali. 
Kemudian juga kami pernah mendengar cerita-cerita buruh migran yang pernah 
dipulangkan bahwa, eee pejabat-pejabat yang disana juga terkesan mata duitan, 
sehingga  ketika  ada  kasus  dan  kita  panggil  tapi  tidak  dibayar  duit,  ya 
sudah...seperti tidak ada kasus lagi. Jadi ini juga menjadi buruk sekali pelayanan 
perlindungan kita. Dan terkait dengan itu yang ingin kita sampaikan juga, begini 
mba, jadi di UU 39 tahun 2004 tentang penempatan TKI itu dijelaskan bahwa 
penempatan  di  luar  negeri  itu  harus  dengan  negara-negara  yang  sudah 
mempunyai perjanjian bilateral, atau negara-negara yang memiliki tenaga kerja 
asing.  Nah,  itu  dengan  Arab  Saudi  baru  dilakukan  kemarin,  Februari  2014. 
Artinya  sebelum  itu  tidak  ada  perjanjian  bilateral  dengan  Arab  Saudi,  tapi 
pemerintah itu berani menempatkan buruh migran kita ke Arab Saudi, artionya 
ada kesalahan mendasar  yang  dilakukan pemerintah  atas  penempatan  tenaga 
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kerja dan akibatnya. Oleh karena itu ee apa namanya, dengan cara papun karena 
ini juga ada kesalahan yang paling mendasar yang juga dilakukan pemerintah, 
maka  kami  menuntut  agar  39  orang  yang  terancam  hukuman  mati  itu  harus 
dibebaskan, caranya dengan apa ya silahkan. Itu begini,pondasi hukum di UU 39 
tahun  2004  itu  melimpahkan  kewaenangan  di  pasal  10,  melimpahkan 
kewaenangan penenpatan kepada swatsa yang akibatnya banyak, pertama jadi 
praktek percaloan, karena kantor cabang itu dalam UU 39 itu dapat membentuk. 
Artinya iya  kalau  PJTKI nya mau membentuk,  kalau  tidak gimana,  dan  dalam 
kenyataanya  lebih  banyak  yang  lewat  percaloan.  Yang  kedua,  mahalnya  biaya 
penempatan. Misalnya kalau di Arab Saudi, itu ditanggung oleh majikan sampai 
istilahnya keluarga sendiri juga mendapat uang jajan dari itu,  tapi  dampaknya 
mereka ini bagi orang Arab seperti di beli..

Host : Seperti perbudakkan ya?

Bobby Maarif  :  Betul,  seperti  perbudakkan,  jadi  bisa  diapa-apakan saja.  Itu 
terbukti  ya  dari  data-data  Kemenlu.  Kemudioan,  di  Asia  Pasifik,  itu 
pembayarannya itu melalui potongan 10 bulan. Terus yang dikatakan Pak Frans, 
pelatihan itu hanya sekedar formalitas.

Host : Jadi tidak sungguh-sungguh dijalankan ya?

Bobby Maarif: Ya, betul.

Host : Baik,  terimakasih Pak Bobby.  Kita akan kembali  mendengarkan pesan-
pesan berikut ini, tapi saya mau angkat telepon dulu dengan Ibu Nia di Padang 
Sumatera Barat, yang saat ini sudah bersama kita. 

Bu Nia, selamat siang!

AU1: Halo, selamat siang! Ya, saya ikut prihatin dengan kasus yang dihadapi oleh 
TKI di luar negeri, terutama yang saat ini sedang kita bahas dalam talkshow ini, 
Satinah. Saya ingin bertanya apakah pemerintah dalam hal ii sudah melakukan 
hal-hal yang semestinya untuk membela TKI yang sedang menghadapi hukuman . 
Tadi juga disebut-sebut langkah nya. Tapi apakah diyat jadi langkah terakhir yang 
bisa dilakukan. Melihat kasus Corby, apakah kita tidak bisa melakukan itu  untuk 
menyelamatkan TKI kita. Demikian terimakasih. 

Host : Terimakasih Ibu Nia,  dan untuk Anda yang lainnya bisa telepon ke  .....  
datau sms ke .................
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Untuk Ibu lily, Ibu Dian dan Narno di Bekasi, saya akan bacakan setelah pesan-
pesan berikut ini. 

Host : Anda masih bersama kami dalam dialo hukum kerjasama KBR 68H dan 
KHN, Sekali lagi kalau Anda ingin bergabung Anda bisa menelpon ke ............. atau 
sms ke .............Teman-teman yang hadir di sini juga boleh tunjuk tangan untuk 
menanyakan . 

Ya,  Ibu,  silahkan. Kita siapkan dulu microphone nya.  Kita juga akan menjawab 
pertanyaan  Bu  Nia,  terkait  apakah  itu  definisi  diplomasi  canggih,  Pak  Frans. 
Kemudian, apakah diyat itu harus diambil atau opsi-opsi lainnya apa lagi kalau di 
Arab. Silahkan Pak Frans untuk bu Nia, tadi.

Frans Hendra Winarta :  Jadi, yang saya makasud diplomasi canggih itu kita bisa 
datang ke sana, bertemu dengan diplomat atau orang-orang berpengaruh atrau 
berkuasa di  sana,  apakah Raja atau apa disana.  Kemudian menjelaskan fungsi 
atau  peran  katakanlah  pembantu  rumah  tangga  bagaimana  di  Indonesia  itu 
diperlakukan,  dan tidak sama dengan di  Saudi.  Kalau di  Indonesia,  pembantu 
rumah  tangga  itu  diperlakukan  sebagai  keluarga  sendiri,  bukan  orang  lain. 
Misalnya ada masalah sopan santun, terutama TKI kita yang dari pulau Jawa, kan 
kalau dipegang kepalanya kan tidak boleh itu untuk budaya Jawa, kan dianggap 
menghina.

Host : Sudah sangat tidak sopan ya Pak?

Frans  Hendra  Winarta  : Di  sana  malah  ditempelengi,  atau  barangklali  juga 
dikasari,  sehingga  menimbulkan  marah  dan  emosi.  Kan  siapa  tahu  itu  yang 
membuat gelap mata dan melakukan hal-hal tidak berkenan. Nah, hal seperti itu 
kan bisa dijelaskan dengan diplomasi canggih. Dan diyat itu bukan satu-satunya 
jalan, kan ada diplomasi internasional. Bagaimanapun juga Arab Saudi kan juga 
adalah anggota dari masyrakat internasional, mereka juga harus tau asal-usul TKI 
ini, fungsi TKI itu seperti apa di sana. Kemudian nanti montir dan para medik. 
Kembali  lagi,  diplomasi  ini  lah  yang harus  canggih.  Proses  hukum juga harus 
didampingi  pengacara  baik  setempat  atau  dari  kedutaan  jangan  dibiarkan 
sendiri,  karena  pada  waktu  pembiaran  itu  bisa  saja  terjadi  hal  negatif  yang 
memberatkan tuntutan hukum ini. Saya kira banyak hal dari diplomasi yang bisa 
dilakukan, tapi penjelasan fungsi pembantu rumah tangga, perlakuan, tidak boleh 
dikasari  ,  dst.  Jadi  itulah  yang  perlu  dijelaskan  agar  diberi  keringanan-
keringanan. Karena pihak di sana yang bisa menentukan uang diyat itu.  
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Host : Artinya kalau kepala negara kita turun iru gak masalah ya? Karena yang 
terancam hukuman mati ini ada berapa ratus..

Frans Hendra Winarta : Iya, kita kembali ke hak konstitusional itu. Belum lagi, 
dari hak asasi manusia sendiri. Karena mereka kan pindah ke sana karena di sini 
menemukan kemiskinnan, kalau tidak begini kan tidak usah repot-repot pindah 
ke sana. 

Host : Sebelum memberi kesempatan pada Audience di sni,  saya mau menuju 
kepada penelpon dulu, Pak Syaiful di Bandung. Pak Syaiful silakhkan Pak, mohon, 
singkat ya.

AU2 : Oke, selamat siang! 

Host : Selamat siang , Pak!

AU2 : Iya, selamat siang juga kepada para naarasumber. Dalam peristiwa Satinah 
ini  kita  melihat  kepada ada konsekuesni logis  dari  peristiwa Corby,  yang dari 
negara  kita  ini  yang  punya  tanggungjawab  besar.  Coba  sekarang  kita  minta 
buktikan kehadiran HAM di Indonesia, jangan hanya karena tendensi politik. Jadi 
nanti  masyarakat  kalau  bicara  mengenai  hukum  itu  tidak  hanya  politis. 
Kemudian, mau tidak mau terdakwa di Arab Saudi itu harus diampuni nkarena 
pemerintah  Indonesia  itu  tidak  concern.  Coba  kita  lihat  dana  bansosnya  itu 
berapa trilyun, tapi malah tidak jelas kembalinya untuk masyarakat.

Host  : Baik,  kami  sudah manangkap maksud Anda Pak Syaiful,  soal  lapangan 
kerja  ,  trus  kalau  bisa  mereka  yang  terancam  hukuman  mati  prosesnya  di 
Indonesia ya. Oke, baik, selanjutnya Ibu yang sudah siap sedari tadi.  Silahkan Ibu, 
boleh sebut  nama dan dari organisasinya kalau ada.

AU3:  Selamat siang! Nama saya Sri Haryanti atau Titi dari Gerakan masyarakat 
Peduli Pendidikan Indonesia, dan kebetulan saya sendiri juga pernah mengalami 
bekerja di luar, khususnya di Jeddah. Saya sebagai kru, seperti yang disampaikan 
Bapak Hikmahanto dan Bapak Frans bahwa ini sangat tepat sekali Bapak. Ini saya 
datang ke sini juga memang mohon dengan hormat  kepada adik-adik khususnya 
kalau nanti menjadi pejabat atau aparat di Indonesia, tolong TKW khususnya itu 
diberhentikan saja.  Karena uang-uang untuk tebusan itu  bisa untuk membuat 
pendidikan di Desa, dan itu sangat memungkinkan.
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Kemudian, kedua, masalah diplomasi itu sangat tepat Bapak Frans,  karen saya 
tahun  2001,  hampir  diusir  begitu  saja,  35  kru  tidak  dibayar  dan  dilecehkan 
bahwa besok harus pulang.  Kemudian,  saya bersyukur sekali  waktu itu punya 
pasport yang ditandatangani oleh Kerajaan, ini yang saya buat argumen, kalau 
saya  dateng  itu  diundang,  sehingga  dia  tidak  bisa  mengusir  begitu  saja,  dan 
permasalahan ini didengar oleh raja, makanya tepat sekali kalau Bapak ini harus 
sampai ke Raja. Akhirnya mereka datang ke kami minta maaf dan membayar gaji, 
uang saku dan memulangkan dengan terhormat. Jadi intinya kita kalau dio luar 
negeri ini jangan memble, jangan rendah diri. Karena kalau digretak, sudah takut 
kok mereka, sangat kaya raya, kalau dalam bahasa Jawa, kita tidak perlu munduk-
munduk. Ingat Indonesia itu kaya, hanya disalahgunakan oleh oknum kita sendiri, 
Jadi dikirimnya orang-orang yang tidak berbobot.

Dan, saya pernah juga menyelinap dan mendaftar jadi pembantu rumah tangga. 
Jadi  saya pura-pura dandan bego gitu.  Saya tes kesehatan di  Tebet,  kemudian 
disuruh ke Condet untuk diberangkatkan. Kemudian saya menghilang, karna saya 
cuma ngeteset saja, ada apa sih disitu. Tidak dididik sama sekali. 

Dan, budaya kita sama yang lain itu memang sangat berlainan. Jadi sebelum kita 
pergi  kerja,  kita  harus tau budaya sana agar  nanti  sampai  sana kita  itu  tidak 
dilecehkan tidak dihina bahwa Indonesia itu miskin. Saya juga pernah pergi ke 
Afganistan, dikatakan “kamu miskin sampai mau kerja di Afghanistan!” mungkin 
kalau saya cerita, bisa dua harti dua malam. Terimakasih.

Host : Ibu Sri,  menarik sekali  pengalamannya...Pengalaman itu kan guru yang 
terbaik  untuk  belajar.  Mungkin  ke  Pak  Bobby  dulu  untuk  komentarnya  atas 
pertanyaan dan cerita Bu Sri tadi dan telepon dari Pak Syaiful tentang lapangan 
pekerjaan  yang  diperbanyak  dan  tahanan  yang  terancam  hukuman  mati 
dipindahkan  ke  hukum  Indonesia,  Pak  Bobby  bagaimana  pandangannya, 
silahkan?

Bobby  Maarif: Ya,  itu  tadi  ya.  Saya  komentari  cerita  Ibu  Sri  sedikit  ya.  Jadi 
penempatan yang  dilakukan oleh swasta itu jelas lebih kepada profit ya. Misalnya 
kayak pendidikan, pelatihan itu ya hanya formalitas saja.  Pemerintah itu perlu 
merevisi  minimal  tentang  penempatan  buruh  migran  itu  jangan  oleh  swasta 
karena rentan sekali. 

Terus kemudian begini,  ada kewajiban perlindungan juga oleh swasta tapi  itu 
tidak pernah dilakukan. Misalnya begini ....
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Host :  Itu kenapa sampai tidak dilakukan? Apakah tidak ada yang mengawasi 
swasta hingga begini?

Bobby Maarif: Ada yang mengawasi, di sana ada Dis Menakertrans, tapi gak tahu 
bentuk pengawasannya seperti apa?Di peraturan menteri nomer 14 tahun 2010 
jelas,  mereka  itu  berkewajiban  melakuakan  pemantauan.  Tapi  sepanjang 
pengetahuan  kami  ketika  melakukan  pendampingan  kasus,  swasta  ini  tidak 
pernah terbukti melakukan pemantauan . Kan pemantauan itu dilakaukan secara 
bekala 6 bulan sekali . Tapi itu tidak pernah terbukti.

Celakanya lagi  begini,  kewajiban pemantauan itu harus dilaporkan ke Menteri 
dan kepala BNP2TKI. Ini rupanya Menteri dan Kepala BNP2TKI juga tidak pernah 
menanyakan lagi.  Aturannya sudah ada tapi  tidak pernah dilaksanakan.  Sudah 
dibuat tapi diingkari sendiri.

Host : Baik, Pak Boby terimakasih. Pak Frans, saya juga ingin komentar dari Anda 
tapi setelah pesan-pesan berikut ini.  Ada banyak sms juga yang belum sempat 
dibacakan, karena banyak yang respon terhadap acara ini. Dan waktu kita juga 
sudah berjalan banyak rupanya, sudah menit ke 50. 

Host : Komisi Hukum Nasional dan KBR 68 H bekerja sama untuk dialog hukum, 
kami masih membahas advokasi terhadap buruh migran di luar negeri. Pak Frans, 
sebelum  meberikan  komentar,  saya  ingin  membacakan  pesan  singkat,  kita 
rangkum  saja.  Misalnya  dari  Pak  Patra  di  Kelapa  Gading,  dia  mengatakan 
Indonesia untuk membuat mosi kepada Dubes Arab Saudi dengan persona non 
grata, umumnya TKI membunuh majikan karena unsur membela diri dan karna 
tertekan,  artinya  kesalahan  ada  juga  di  majikannya.  Jadiu  Arab  Saudi  bisa 
mempertimbangkan hal tersebut. 

Lalu, Pak Narno di Bekasi. Saya dulu TKI, sering ada birokrasi untuk urus KTKLN 
di  Malaysia.  Akibatnya  malah  menyulitkan  prosedur  hukum  untuk  menjadi 
illegal. 

Lalu  berikutnya,  Dian di  Jakarta,  menurut  saya perlindungan TKI lemah sejak 
berangkaty,  bagaimana penegakkan hukum soal  ini  dijalankan terutama untuk 
calo dan sponsor. 

Billy  dari  Banyumas,  ada  tidak  yang  bisa  menyampuri  negara  Arab  untuk 
membuat aturan tentang diyat supaya tidak jadi alat pemerasan. 
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Desi di  Depok. PPTKIS,  apakah sudah dijamin baik,  Bapak? Apa ada hukuman 
kalau mereka membuat kesalahan. 

Mungkin  berbagi,  kalau  Pak  Frans,  soal  apakah  kita  bisa  sebetulnya 
mempengaruhi Arab Saudi,  melobby pemerintah karena kasus ini terjadi pada 
umumnya sebagai bentuk perlawanan, Pak Frans

Frans Hendra Winarta : Kembali lagi,  pengawasan terhadap agen itu penting 
sekali ya. Karena dari dulu juga sudah saya ingatkan , kita harus menyetop kran 
ini agar juga menyetop pengiriman yang illegal, pengiriman yang tidak memadai, 
dan  pengiriman  tanpa  suatu  binaan,  penyuluhan,  pendidikan  pelatihan  yang 
membawa ib di kemudian hari. 

Dan, yang terpenting menurut saya, pekerja itu harus punya bekal yang cukup 
tentang kultur  nanti. Nah, disinilah peran pemerintah. Dan, pengawasan agen ii 
kalau saya tidak salah harus melibatkan kementrian sosial,  kementrian tenaga 
kerja,  dan kementrian  luar  negeri  tentunya.  Dalam arti  kata,  itu  untuk bahan 
diplomasi. Kemudian, kedepan karna kita mau pemilu, caleg atau capres itu harus 
berbicara soal pengangguran. Pengangguran itu ada kaitannya dengan peledakan 
penduduk.  Dimana penduduk kita  ini  tumbuh lebih dari  2 % per  tahun,  yang 
mana pada Orde Baru sebenarnya 1-1,5%. Saya juga heran, sekarang ini sudah 
250  juta,  dan  yang  saya  dengar  kalau  nanti  sampai  230  nantinya,  itu  bisa 
mencapai  350-400  juta.  Bagaimana  keadaan  itu,  pengangguran  akan  makin 
tambah. Jadi pengangguran ini ada kaitannya dengan peledakan penduduk. Kalau 
Presiden yang akan datang harus bicara programnya dari sekaranag agar tidak 
menimbulkan pengangguran yang lebih parah lagi. Sebenarnya dari luas tanah , 
kekayaan alam kita, sebenarnya kita tidak perlu mengirimkan pembantu ke luar 
negeri, kalau mau kita kirimkan ya tenaga paramedik, mekanik, tapi tidak perlu 
pembantu  rumah  tangga,  yang   menurut  saya,  menurunkan  derajat  bangsa 
Indonesia.  Jadi  menurut  saya,  capres  atau  menteri  yang  akan  datang  harus 
menguasai hal ini karena ini akan jadi hari Indonesia yang akan datang.

Host : Tapi cari caleg yang juga bicara tentang buruh migran juga susah ya. Baik,  
saya ke Pak Bobby. Pak, bagaimana komentar Anda terkait pesan singkat tadi. Ada 
harapan  misalnya  dari  pembicaraan  ke  Raja  Arab,  masih  mungkinkah  untuk 
kasus Satinah ini kan kita berkejaran dengan waktu eksekusinya?

Bobby Maarif : Kalau bicara dengan kemungkinan, ya mungkin. Istilahnya begini, 
dengan pendekatan hukum diyat, di sana kan ada hukum qisas, ketika dimaafkan 
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akan menjadi diyat. Diyat itu ganti darah dengan 100 ekor unta. Mari kita itung-
itungan Mba, Harga seekor unta itu kan 35 juta. Jadi kalau dikali 100, itu hanya 
3,5 milyar. Nah, kalau perempuan itu hukumannya cuma separuh dari itu.

Host : Intinya ada kecurigaan ada mafia ya? 

Bobby Maarif  :  Sangat  mungkin,  karena dijamannya Darmin  saja  ditebus  4,7 
milyar itu ada namanya kawan buruh migran yang terbunuh oleh orang Arab, itu 
hanya dikasih berapa? Hanya dikasih 400-600 juta. 

Host : Berarti  sangat tidak imbang posisisIndonesia dengan Arab Sudi dalam 
ini? 

Bobby Maarif : Sangat tidak imbang, kawan kita yang jadi diplomat juga sangat 
mengerti ini .  Karena orang menganggap Arab ini kan Islam, Lah ternyata ada 
diyat 21 milyar, kemudian diturunkan jadi 12 milyar. Itu siti Zaenab 90 milyar, ini 
diyat berdasarkan hukum apa?

Host : Baik,  terimakasih  Pak  Bobby  untuk  perbincangan  yang  menarik.  Pak 
Frans  juga  terimakasih.  Terimakasih  telah  bersama  kami,  sayang  waktu  yang 
memisahkan kita.  Demikian akhir  dialog hukum Komis Hukum Nasional,  kami 
akan bertemu 2 pekan mendatang, Saya Vivi Zabkie pamit. Salam
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