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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap ancaman internal 

maupun eksternal terhadap kawasan Asia Tenggara di masa mendatang, 

menciptakan integrasi regional, serta meningkatkan kerjasama bilateral maupun 

regional antarnegara, maka timbul kesadaran bagi negara-negara di Asia Tenggara 

untuk membentuk suatu organisasi sebagai wadah yang diharapkan mampu untuk 

menampung dan mewujudkan aspirasi tersebut. 

 Pada masa sebelum terbentuknya ASEAN, negara-negara di Asia 

Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional 

baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti Association of Southeast 

Asia (selanjutnya disingkat ASA), Malaysia, Philippines and Indonesia 

(selanjutnya disingkat MAPHILINDO), Southeast Asian Ministers of Education 

Organization (selanjutnya disingkat SEAMEO), Southeast Asia Treaty 

Organization (selanjutnya disingkat SEATO), dan Asia and Pacific Council 

(selanjutnya disingkat ASPAC). Namun organisasi-organisasi tersebut dianggap 

masih kurang memadai dalam meningkatkan integrasi kawasan.
1
 

Melalui lima negara yang disebut sebagai founding fathers yaitu 

Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura yang pada saat itu diwakili 
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 http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Gusnardi Bustami, Menuju ASEAN Economic 

Community 2015 dikunjungi tanggal 24 Agustus 2014 
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oleh perwakilan masing-masing negara antara lain Adam Malik Menteri Luar 

Negeri dari Indonesia, Tun Abdul Razak Deputi Perdana Menteri Malaysia, 

Fransisco Ramos Menteri Luar Negeri Filipina, Thanat Khoman Menteri Luar 

Negeri Thailand, dan S.Rajaratnam Menteri Luar Negeri Singapura
2
 

menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang juga 

menandai terbentuknya suatu organisasi kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN 

“Association of South East Asian Nation”. 

 Kemudian dalam perkembangannya hingga saat ini jumlah negara 

anggota ASEAN bertambah menjadi sepuluh anggota setelah Brunei Darussalam 

(1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta Kamboja (1999),
3
 turut 

serta bergabung menjadi anggota ASEAN. 

Setelah melalui berbagai dinamika sebagai suatu organisasi, ASEAN yang 

semula penuh konflik dan perebutan pengaruh negara-negara besar,
4
 kini diakui 

telah berhasil mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang kondusif, stabil, aman, 

dan relatif tanpa konflik. Dalam pembentukannya, ASEAN membangun rasa 

saling percaya (confidence building measure), itikad baik, dan mengembangkan 

kebiasaan secara terbuka dan dinamis diantara sesama negara anggota yang 

tergabung di dalamnya. 

                                                           
   

2
 James Luhulima,Asia Tenggara dan Negara Luar Kawasan yang 

Mempengaruhinya:Pendekatan Politik dan Keamanan (Jakarta:Kompas-Grasindo,1998),h.35 
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 S.Pusphanathan,”The Establishment of ASEAN Community for The Future of 

ASEAN”,dalam seminar ASEAN Charter,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,h.1 
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 N Hassan Wirajuda, 40 Tahun ASEAN: Dari Kerjasama Regional Menuju 

Komunitas,ASEAN Menatap Masa Depan, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen 

Luar negeri RI,2007, h.1 
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Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika antarnegara di berbagai belahan 

dunia melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan 

ekonomi, negara-negara ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk 

bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna 

menciptakan integrasi kawasan. Pada awalnya kerjasama ASEAN dibidang 

ekonomi difokuskan dengan pemberian prefensi perdagangan (Preferential Trade 

Arrangement), usaha patungan (Joint Venture), dan skema saling melengkapi 

(Complementation Scheme), antar pemerintah negara-negara anggota maupun 

pihak swasta di kawasan ASEAN.
5
 

Kemudian pada KTT ke-5 di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani 

Framework Agreement Enchanching ASEAN Economic Cooperation sekaligus 

menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (selanjutnya disingkat 

AFTA) dan pada tanggal 1 januari 1993 dengan Common Effective Preferential 

Tariff (selanjutnya disingkat CEPT). Pendirian AFTA ditujukan untuk 

memberikan preferensi perdagangan dalam bentuk pengurangan dan eliminasi 

tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, serta perbaikan terhadap 

kebijakan-kebijakan fasilitas perdagangan.  

Dalam perkembangannya AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi 

perdagangan barang, tapi juga perdagangan jasa, dan investasi. Selanjutnya 

dengan adanya AFTA ini mesti dinikmati oleh masyarakat ASEAN sebagai 

                                                           
 
5
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“blessing in disguise” untuk memacu penghapusan inefisiensi, yang sebelumnya 

dicurigai sebagai akibat dari mekanisme pasar yang tersendat.
6
 

Sejalan dengan perkembangan konstelasi global, ASEAN pun mengalami 

perkembangan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan 

tersebut memasuki babak baru dengan diadopsinya visi ASEAN 2020 di Kuala 

Lumpur tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai komunitas negara-

negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera,  saling peduli, diikat 

bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020.  

ASEAN juga mengadopsi Bali concord II pada KTT Ke-9 ASEAN tahun 

2003 yang menyetujui pembentukan komunitas ASEAN, yang merupakan bagian 

dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN khususnya integrasi 

ekonomi ASEAN yang diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan 

regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar 

dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta 

meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN.
7
 

Pada ASEAN summit yang keduabelas bulan Januari 2007, para pemimpin 

ASEAN menyatakan komitmen mereka untuk mempercepat pembentukan 

ASEAN Community yang direncakan pada tahun 2020 menjadi tahun 2015. 

                                                           
 
6
 Bambang Sugeng,”How AFTA Are You?”2003,Jakarta,hlm.xxxiii 
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 Rencana tersebut kemudian dituangkan dalam Cebu Declaration on the 

Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Komitmen 

tersebut, khususnya di bidang ekonomi, dilanjutkan dengan penandatanganan 

ASEAN Charter/piagam ASEAN beserta cetak biru AEC 2015 pada KTT 

ASEAN KE-13 di Singapura pada tanggal 20 November 2007. 

Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar, yaitu: Komunitas Politik 

Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community/ASC), Komunitas 

Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC), dan komunitas Sosial 

Budaya ASEAN (ASEAN Socio cultural Community/ASCC), Ketiga pilar 

tersebut merupakan prasyarat utama yang dianggap mampu menerjemahkan visi 

integrasi ASEAN sebagaimana amanat ASEAN Vision 2020.
8
 

Melalui program komunitas ASEAN tersebut, ASEAN ditransformasikan 

dari kumpulan negara yang berasosiasi ke arah komunitas kawasan yang lebih 

terintegrasi (transforming it self from an association of states into a real 

community of nations)
9
 hal tersebut diwujudkan dengan penerapan praktik 

wilayah pergerakan bebas lalu lintas perdagangan barang (free flow of goods), 

aliran bebas jasa (free flow of service), aliran bebas investasi (free flow of 

investment), aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour), dan 

aliran bebas modal (free flow of capital).  

                                                           
 
8
 Dian Triansyah Djani, ”The Future of ASEAN Regional Cooperation After 40

th
 

Anniversary”dalam seminar ASEAN Charter,2007,UIN Syarif Hidayatullah,Jakarta,h.1 

 

 
9
 Ahmad Dahlan, ”Kepemimpinan Indonesia di ASEAN”, diakses dari 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0710/24/opi04.htm 
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Ada empat karakteristik kunci dalam ASEAN Economic Community 

(AEC) yaitu: 
10

 

1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi. 

2) ASEAN sebagai wilayah ekonomi yang sangat kompetitif. 

3) ASEAN sebagai wilayah pembangunan ekonomi yang adil.   

4) sebagai suatu wilayah yang secara penuh terintegrasi ke dalam ekonomi global. 

 

Karakteristik kunci yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah 

perdagangan jasa yang terkait dengan aliran liberalisasi perdagangan jasa (free 

flow of service) serta liberalisasi tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour). 

Perdagangan jasa dan tenaga kerja terampil ini memiliki potensi besar mengingat 

sektor jasa tidak menyedot banyak tenaga kerja (bukan padat karya), memiliki 

nilai tinggi, serta pertukaran tenaga kerja yang terampil dari suatu negara ke 

negara lain dapat membantu sebagai penujang kerjasama antarnegara.
11

 

Di  beberapa negara maju termasuk AS dan Uni Eropa, perdagangan jasa 

sudah menjadi perhatian yang cukup besar sejak dua dekade silam.
12

 Karena  

seperti yang dikatakan Bernard M.Hoekman dan Michel M.Koestecki “modern 

economies are service economies” (ekonomi modern adalah ekonomi jasa),
13

 

Sehingga jasa-jasa seperti konstruksi, transport, keuangan, pendidikan, 

                                                           
 
10

 ASEAN Economic Community Blueprint 2007 

 
11

 FX Joko Priyono,”ASEAN Economic Community 2015 Hambatan dan Peluang 

Perdagangan Jasa Hukum”, Law Review Vol XIII,No.2”,h.210 

 

 
12

 Herman Mosler,The International Society as a legal Community,Sijtihoff & 

Nordhoff,USA,1980,h.254 

 

 
13

  Bernard M.Hoekman and Michel M.Koestecki, The Political Economy of The World 

Trading System from GATT to WTO, (Oxford: Oxford University Press, 1995) ,h.127 
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profesional, dan lain-lainnya mencakup 60 persen dari GDP (Gross Domestic 

Product) di negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and 

Development (Selanjutnya disingkat OECD). Perlu diketahui bahwa sektor jasa 

yang efisien merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena hal 

tersebut, industri jasa di negara-negara anggota OECD tersebut terus mengalami 

peningkatan. 

Sedangkan perdagangan jasa di kawasan ASEAN sendiri bermula dari 

hasil pertemuan negara-negara ASEAN di Bangkok,Thailand 1995 yang 

melahirkan ASEAN Framework Agreement on Service (selanjutnya disingkat 

AFAS) sebagai landasan dasar dari proses menuju liberalisasi perdagangan jasa di 

kawasan ASEAN. Dalam rangka meningkatkan daya saing para penyedia jasa di 

ASEAN melalui liberalisasi perdagangan bidang jasa, implikasi nyata yang telah 

dilakukan adalah melalui pengesahan AFAS pada KTT KE-5 ASEAN tanggal 15 

Desember 1995 di Bangkok,Thailand
14

. Disamping itu seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya yaitu dengan kesepakatan mengenai ASEAN Community 

2015 melalui Blueprint for the ASEAN Economic Community (AEC Blueprint). 

Untuk mendukung pelaksanaan liberalisasi jasa maka dibentuk Committee 

on Services di ASEAN Community yang merupakan lembaga yang mengatur 

tentang koordinasi liberalisasi perdagangan jasa yang dibagi menjadi enam 

kelompok sektor jasa, yaitu: bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, 

pariwisata, serta teknologi informasi.  

                                                           
 
14

 Dirjen Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia,Integrasi 

Ekonomi ASEAN dibidang Jasa,2009,Jakarta,h.7 
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Dalam rencana aksinya, telah disepakati untuk menghapuskan secara 

substansial hambatan-hambatan dalam perdagangan jasa yaitu terhadap sektor jasa 

transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan dan pariwisata pada tahun 2010 dan jasa 

logistik pada tahun 2013 dan menghapuskan hambatan pada semua sektor jasa 

lainnya pada tahun 2015.
15

 

Hambatan yang dihadapi dalam perdagangan jasa ini tentu berbeda dengan 

hambatan yang dihadapi pada perdagangan barang, jika hambatan perdagangan 

barang (goods) itu terletak pada pengenaan tarif, maka untuk perdagangan jasa 

hambatannya ada pada hukum domestik yang sifatnya tidak setransparan 

hambatan perdagangan barang. Terhadap permasalahan tersebut, telah ada 

instrumen yang mengatur mengenai penghilangan hambatan perdagangan jasa 

atau liberalisasi dibidang jasa dalam konteks World Trade Organization 

(selanjutnya disingkat WTO). Instrumen tersebut biasa dikenal dengan nama 

General Agreement on Trade in Services (selanjutnya disingkat GATS). 

Pengaturan mengenai GATS ini sendiri terdapat dalam Annex 1b dari piagam 

WTO itu sendiri. Karena itu lingkup keberlakuan GATS mencakup negara-negara 

anggotanya di seluruh dunia. 

ASEAN kemudian memandang perlu untuk mengambil sikap mengenai 

kerjasama di bidang jasa, terutama dalam menghadapi perdagangan dibidang jasa 

yang semakin mendunia, khususnya setelah Perundingan Putaran Uruguay 

berhasil memasukkan perdagangan jasa dalam agenda perundingannya yang 

bermuara dengan disepakatinya GATS. 

                                                           
 15

Declaration on The ASEAN Economic Community Blueprint 2007 
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ASEAN berkewajiban menjamin tindakan yang mempengaruhi 

perdagangan jasa haruslah transparan, rasional, obyektif dan tidak memihak 

(impartial) dan bahwa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan persyaratan 

kualifikasi dan prosedur, standar teknis, persyaratan lisensi dan prosedur tidak 

boleh menjadi hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan jasa.
16

 

 Seperti cara yang diatur dalam GATS (General Agreement on Trade in 

Services) bahwa ada 4 (empat) cara penyelenggaraan perdagangan jasa yang 

disebut dengan modes of supply baik untuk Horizontal Commitment maupun 

National Treatment yaitu:
17

  

a.  mode 1 : Cross Border Trade 

Merupakan jasa yang diberikan secara langsung oleh penyedia jasa luar 

negeri dengan pengguna didalam negeri. Contohnya pertimbangan hukum yang 

diberikan oleh pengacara di luar negeri lewat surat internet atau telepon. 

b. Mode 2 : Consumption Abroad 

Merupakan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa diluar negeri kepada 

konsumen domestik setelah konsumen tersebut berpindah secara fisik ke 

negara penyedia jasa. Contohnya pasien Indonesia berobat ke rumah sakit di 

Singapura. 

 

                                                           
16

 Dirjen Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia,Integrasi 

Ekonomi ASEAN di bidang jasa,Op.cit, h. 9 

 
17

 Lihat http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/c1s3P1_e.htm 

dikunjungi tanggal 25 Agustus 2014 
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c. Mode 3 : Commercial Presence 

Pemasok jasa asing (legal entity) hadir di negara lain untuk menjual 

jasa. Misal, sebuah perusahaan asing membuka kantor di Jakarta untuk 

melakukan joint venture 

d. Mode 4 : Movement of Natural Persons 

   Seseorang yang secara temporer menjual jasa ke negara lain secara 

langsung berupa tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu kepada 

konsumen di negara konsumen, contohnya dokter Singapura melakukan 

praktik di Indonesia 

Berdasarkan paham mengenai liberalisasi perdagangan jasa tersebut, 

timbul polemik di masyarakat terkait akan hal itu. Apakah benar bahwa nantinya 

proses liberalisasi perdagangan jasa yang tadinya diharapkan memberikan peluang 

besar untuk memperluas pangsa pasar, mendorong kemajuan IPTEK, 

meningkatkan kesejahteraan, serta memperluas lapangan pekerjaan tersebut akan 

memberikan manfaat yang signifikan terhadap potensi pasar khususnya di negara-

negara berkembang seperti Indonesia.  

Dalam perkembangannya, arus bebas tenaga kerja sebenarnya juga bisa 

masuk dalam kerangka kerjasama AFAS dalam mode 4 seperti yang dijelaskan 

sebelumnya. Kerjasama dalam mode 4 tersebut diarahkan untuk memfasilitasi 

pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak/perjanjian untuk 

medukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa.  
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Salah satu upaya yang dilakukan sesuai dengan pelaksanaan mode 4 

tentang arus pergerakan tenaga kerja tersebut adalah dengan disusunnya Mutual 

Recognition Arrangement (selanjutnya disingkat MRA). MRA adalah suatu 

kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh anggota ASEAN untuk saling 

mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil 

tes atau sertifikasi yang bertujuan untuk menciptakan prosedur atau mekanisme 

akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan 

antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan persyaratan lisensi 

untuk para profesional yang ingin berpraktek. 

Dalam konteks ini, MRA digunakan untuk memudahkan perpindahan 

tenaga profesional negara-negara anggota ASEAN khususnya dalam rangka 

integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara. 

Manfaat MRA ini bagi negara-negara anggota ASEAN adalah adanya 

pengurangan biaya (penghematan), kepastian akses pasar, peningkatan daya saing, 

dan aliran perdagangan yang lebih leluasa.
18

  

Adapun beberapa MRA dalam bidang jasa yang telah disepakati oleh 

ASEAN yaitu engineering, nursing, architectural, surveying qualification, 

tourism professional, accountancy, medical practicioners, and dental 

practicioners. Dan semua itu telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi 

ASEAN.
19

 

                                                           
18

Koesrianti.”Associaton of South East Asian Nations (ASEAN) Sejarah Konstitusi dan 

Integrasi Kawasan”,Airlangga University Press,2014 h.134 

 

 
19

 http://www.ASEAN.org dikunjungi tanggal 26 Agustus 2014 
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Jika dilihat dari beberapa data tentang kondisi Indonesia untuk 

menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini dibandingkan dengan negara 

anggota ASEAN lainnya, dalam banyak hal Indonesia masih tertinggal. Sebagai 

contoh jika dilihat dari kualitas sumber daya manusia-nya yang nanti akan 

dipersiapkan untuk bersaing secara global dalam ASEAN Economic Community, 

kendala yang dialami hingga saat ini adalah kurangnya tenaga kerja terampil 

(skilled labour) di Indonesia.  

Berdasarkan pemantauan Bank Dunia, terjadi kesenjangan besar antara 

lain penggunaan bahasa Inggris di Indonesia sejumlah 44%, penggunaan 

komputer 36%, ketrampilan berperilaku 30%, ketrampilan berpikir kritis 33%, 

dan ketrampilan dasar 30%,selain itu hanya 7% dari jumlah pekerja di Indonesia 

yang mengenyam pendidikan tinggi.
20

 Meski tidak ada definisi secara khusus 

mengenai skilled labour dalam AEC Blueprint namun secara umum skilled labour 

dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai ketrampilan atau keahlian 

khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari 

lulusan perguruan tinggi, akademisi atau sekolah tehnik, ataupun dari pengalaman 

kerja. 

Mengenai liberalisasi perdagangan barang, saat ini Indonesia sudah 

mampu untuk bersaing, bahkan ekspor Indonesia saat ini ke ASEAN masih cukup 

besar, dan dilihat dari kondisi perdagangan barang Indonesia, lebih dari 99% tarif 

di Indonesia sudah di bawah 5% bahkan mencapai 0%. Namun, dibidang jasa 

                                                                                                                                                               
 
20

 http://www.worldbank.org/in/country/Indonesia dikunjungi tanggal 25 Agustus 2014 
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masih terhalang oleh permasalahan standarisasi jasa profesi yang hingga saat ini 

masih dinegoisasi oleh pemerintah.
21

 Meskipun Indonesia merupakan salah satu 

pengekspor tenaga kerja terbesar ke luar negeri, akan tetapi justru kebanyakan 

berasal dari tenaga kerja tidak terampil (Unskilled labour) sedangkan dalam 

konteks ASEAN Economic Community lebih memfokuskan kepada tenaga kerja 

terampil yang sesuai standar kualifikasi masing-masing negara sehingga dapat 

menunjang kerjasama antarnegara. 

Dalam hal ini, mengingat bagi negara di wilayah Asia Pasifik termasuk 

ASEAN, masa depan yang lebih menguntungkan adalah sistem Internasional yang 

tetap terbuka. Upaya untuk tetap menjamin keterbukaan sistem perdagangan 

merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjamin masa depan negara, karena 

dengan demikian diharapkan strategi untuk mencapai laju pertumbuhan yang 

tinggi dan strategi untuk mencapai tujuan program pembangunan yang memadai 

melalui kegiatan ekspor akan lebih terjamin.
22

 Hal tersebut yang menjadi dasar 

pemikiran penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kesiapan tenaga kerja di 

Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan jasa AEC 2015.  

 

 

 

                                                           
 21

 http://www.tribunnews.com,”/tag/asean-economic-community-aec,dikunjungi tanggal 

25 Agustus 2015 

 
22

 H.S Kartadjoemena,1997,GATT WTO dan Hasil Uruguay Round , Universitas 

Indonesia (UI-Press), Jakarta,h.42 
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1.2  Rumusan Masalah 

   1. Tahapan dari liberalisasi perdagangan jasa dalam kerangka ASEAN 

   2.   UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia terhadap 

pelaksanaan liberalisasi jasa di ASEAN 

 

1.3  Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengertian dan bagaimana proses pelaksanaan dari 

liberalisasi perdagangan khususnya perdagangan dibidang jasa menurut 

ASEAN Community terhadap negara-negara anggota ASEAN di ASEAN 

Economic Community 2015. 

 

b. Untuk mengetahui kesiapan dan kesesuaian UU No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan di Indonesia yang telah lebih dahulu ada sebelum 

adanya rencana pembentukan ASEAN Economic Community ini dan 

dalam meghadapi praktik liberalisasi jasa di ASEAN. 
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1.3.2 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah : 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana penafsiran 

dan proses pelaksanaan dari liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN 

terhadap negara-negara anggotanya. 

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui kesesuaian antara 

penerapan prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan jasa terhadap Undang-

Undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. 

 

 

1.4 Metodologi Penulisan 

Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan 

bentuk penelitian yuridis-normatif yang artinya penelitian mengacu pada norma 

hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Sumber data dari 

penulisan ini sepenuhnya berasal dari riset kepustakaan, buku-buku tentang 

ASEAN, serta tulisan lainnya yang terkait dengan penulisan ini. 

Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode conceptual 

approach, yaitu memahami dan menemukan kerangka konsep yang terkait dengan 

permasalahan utama yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.  
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Adapun metode pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode 

deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

frekuensi suatu gejala. 

  Bahan hukum yang diperlukan mencakup tiga hal,yakni : 

1 Bahan Hukum Primer, yaitu: 

Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi yang 

isinya memiliki kekuatan hukum mengikat dalam hal ini terkait 

dengan UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan di Indonesia dan 

konvensi terkait yang berhubungan dengan liberalisasi jasa. 

2 Bahan hukum sekunder, yaitu : 

Pendapat-pendapat ahli hukum yang berasal dari buku, jurnal 

hukum, majalah hukum, modul penelitian yang memberikan 

penjelasan dari bahan hukum primer. 

3 Bahan hukum tersier, yaitu: 

Ensiklopedia dan kamus yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 
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1.5      Sistematika Penulisan 

 Agar skripsi ini dapat diuraikan secara sistematis maka penulis 

membaginya dalam empat bab yang setiap babnya memiliki sub bab dan sub-sub 

bab. Sistematika Penulisan yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut : 

Dalam BAB  I  penulis memaparkan garis besar tentang perkembangan 

dari terbentuknya ASEAN kemudian kesepakatan mengenai ASEAN Community 

dan ASEAN Economic Community beserta karakter prinsip yang dimiliki oleh 

ASEAN, kemudian penulis merumuskan dalam dua rumusan masalah. 

Pada BAB II mengenai LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA DAN 

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY penulis memaparkan secara konseptual 

mulai dari definisi liberalisasi perdagangan jasa dalam dunia internasional, 

menurut WTO, kemudian liberalisasi perdagangan jasa menurut ASEAN 

Community dan terakhir penulis memaparkan tentang ASEAN Economic 

Community dilengkapi dengan AEC Blueprint. 

Dalam BAB III mengenai PENGARUH LIBERALISASI JASA ASEAN 

DI INDONESIA yang dibahas adalah tentang sektor sasa yang telah dikualifikasi 

ASEAN beserta perkembangannya serta dikaitkan dengan UU No 13 Tahun 2003  

dan Peraturan Pemerintah tentang ketenagakerjaan di Indonesia dalam 

kesesuaiannya untuk melindungi tenaga kerja di Indonesia menghadapi praktik 

liberalisasi jasa. 

Pada BAB IV yang merupakan PENUTUP penulis memaparkan 

kesimpulan secara keseluruhan dalam penulisan ini dan kemudian saran penulis 

terkait topik yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini. 
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