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BAB III 

 

PENGARUH LIBERALISASI JASA ASEAN DI INDONESIA 

 

3.1 Sektor Jasa Prioritas yang Diliberalisasi ASEAN 

Dalam rangka mewujudkan AEC pada 2015, ASEAN telah menetapkan 

lima dari dua belas sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang diliberalisasi, 

yaitu: kesehatan, pariwisata, e-commerce ASEAN, (teknologi informasi dan 

komunikasi), logistik, dan transportasi udara.
129

 Secara umum AEC memiliki 12 

sektor prioritas yang terdiri dari 7 sektor perdagangan barang dan 5 sektor 

jasa,yakni : produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, 

produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, transportasi 

udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik. Sektor-sektor ini akan 

dikembangkan secara penuh sehingga dapat menunjukan keunggulan dari sektor-

sektor ini dan menarik investasi perdagangan didalam ASEAN serta 

mengembangkan produk-produk buatan ASEAN. 

Dalam mewujudkan aliran bebas dalam bidang jasa pada 2015, ASEAN 

juga melakukan kualifikasi para professional dengan tujuan untuk mendukung 

perpindahan mereka di kawasan. Kebijakan-kebijakan yang diambil ASEAN 

dalam mewujudkan hal tersebut antara lain adalah menghilangkan seluruh- 
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 ASEAN Selayang Pandang,Edisi-20,2012,h.37 
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hambatan perdagangan jasa untuk empat sektor sebagai prioritas jasa,yaitu 

transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan dan pariwisata.
130

 

Penghapusan hambatan dalam perdagangan bidang jasa pada empat sektor 

prioritas bidang jasa tersebut telah dilakukan pada tahun 2010. Kemudian 

penghapusan hambatan pada sektor logistik ditargetkan pada tahun 2013, dan 

untuk semua bidang jasa akan bebas dari semua hambatan pada 2015 pada saat 

Komunitas ASEAN terbentuk.
131

 Masing-masing sektor prioritas telah dilengkapi 

dengan peta kebijakan (roadmaps) sendiri-sendiri yang merupakan kombinasi dari 

inisiatif khusus dengan inisiatif yang lebih luas secara lintas sektoral, seperti 

langkah fasilitasi perdagangan.
132

 

Negosiasi terhadap liberalisasi perdagangan jasa telah dilaksanakan secara 

berkala setiap 2 tahun hingga 2015 yaitu, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 dan 

menargetkan jadwal jumlah minimum subsektor jasa baru yang harus dipenuhi 

pada setiap putaran, yaitu 10 subsektor pada 2008, 15 subsektor pada 2010, 20 

subsektor pada 2012, 20 subsektor pada 2014, 7 subsektor pada 2015, yang 

didasarkan pada klasifikasi umum perjanjian umum perdagangan jasa WTO 

(GATS).
133
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 Indonesia telah meratifikasi perjanjian payung,yaitu ASEAN Framework Agreement 

on the priority Integration Sectors dan protokol-protokol perubahannya melalui Peraturan Presiden 

nomor 25 tahun 2009 tanggal 11 Juni 2009. 
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Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint 2007 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LIBERALISASI PERDAGANGAN DIBIDANG JASA MENURUT 
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

PRIMA BHINNEKA WIDIASTUTI



79 
 

Kategori sektor dan subsektor dibidang jasa yang terdapat dalam 

klasifikasi layanan secretariat WTO adalah sebagai berikut:
134

 

a. Bussiness Service : Professional Services, Computer-Related Services, Research 

and Development Services, Real Estate Services, Rental/Leasing Services without 

Operators,Other Business Services; 

b. Communication Services: Postal Services, Courier Services, Telecommunication 

Services, Audio-Visual Services; 

c. Construction and Related Engineering Services;Distribution Services 

d. Education Services; 

e. Environmental Services 

f. Financial Services: Insurance and insurance-related services, Banking and other 

financial services 

g. Health-Related and Social Service 

h. Tourism and Travel-Related Services, Recreational 

i. Cultural and Sporting Services: Entertainment services, News agency services 

Libraries, archives, museums and other cultural services,Sporting and other 

recreational services 

j. Transport Services: Maritime Transport Services, Inland Water Transport 

Services, Air Transport Services, Space Transport, Rail Transport Services, Road 

Transport Services, Pipeline Transport, Services Auxiliary to All Modes of 

Transport 

k.  and Other Services not included elsewhere 

 

Saat ini ASEAN telah meningkatkan beberapa kerjasama di bidang jasa, 

yaitu jasa pariwisata, jasa teknologi dan informasi, jasa logistik, jasa angkutan 

udara, dan jasa keuangan.
135

Dibidang pariwisata ditunjukkan dengandisepakatinya 

MRA di bidang profesi pariwisata pada Januari 2009 dan ASEAN Tourism 

                                                           
134

WTO document MTN.GNS/W/120, dated 10 July 1991 lihat juga ASEAN 

Secretariat.”ASEAN Integration in Services,op.cit, lihat http://www.asean.org// 
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 Koesrianti, Association of South East Asian Nations (ASEAN) Sejarah Konstitusi dan 

Intergrasi Kawasan,op.cit,h.133 
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Strategic Plan (ATSP) 2011-2015 sebagai kelanjutan dari Roadmap for 

integration of Tourism Sector (RITS) yang berakhir pada 2010. 

Untuk sektor teknologi dan informasi telah disahkan ASEAN ICT 

Masterplan 2015 (AIM 2015). AIM menetapkan empat sasaran utama:
136

  

a. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai mesin pertumbuhan untuk 

negara-negara anggota ASEAN. 

b. Pengakuan untuk ASEAN sebagai pusat TIK Global. 

c. Peningkatan kualitas hidup rakyat ASEAN. 

d. Kontribusi terhadap integritas ASEAN. 

 

Terkait Jasa logistik ditujukan untuk dapat memangkas beban logistik 

sebagai bagian dari biaya produksi. Dengan demikian, maka ASEAN akan 

menjadi kawasan yang kompetitif dan menjadi penghubung perdagangan 

internasional. Jasa logistik mencakup liberalisasi pada subsektor: maritime cargo, 

handling services, storage and warehousing services, courier services, maritime 

transport services, rail flight transport services, road freight transport services, 

fasilitas perdagangan dan bea cukai, logistics facilitation, serta meningkatkan 

investasi dan infrastruktur transportasi multi-moda. 

Untuk jasa angkutan udara telah ada upaya liberalisasi yang dilakukan 

ASEAN dengan disepakatinya ASEAN Strategic Transport Plan (ASTP) 2011-

2015 yang juga dikenal sebagai Brunei Action Plan (BAP) 2011-2015. Saat ini 

ASTP menjadi acuan dalam menyusun langkah strategis dan prioritas dalam 

meningkatkan konektivitas kawasan sesuai dengan Masterplan on ASEAN 

Connectivity (MPAC). Visi yang terdapat dalam ASTP merupakan visi kerjasama 
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transportasi udara ASEAN menuju terciptanya ASEAN Single Aviation Market 

(ASAM) untuk mendukung tercapainya ASEAN Community 2015.
137

 

Pada jasa keuangan Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in 

Finance yang telah ditandatangani oleh para Menteri Keuangan di Thailand pada 

tahun 1997 merupakan kerangka kerjasama bidang keuangan yang meliputi 

bidang: keuangan dan perbankan, pasar uang dan modal, kepabeanan, asuransi, 

perpajakan, dan pengembangan sektor keuangan. Kontribusi yang ditunjukkan 

untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki daya saing 

tinggi adalah ASEAN telah menetapkan empat prioritas kunci yaitu:  

a. Pengembangan pasar modal yang lebih terintegrasi dan liquid  

b. Dukungan yang lebih besar bagi liberalisasi sektor jasa keuangan 

c. Pengembangan pembiayaan infrastruktur 

d. Kerjasama di bidang perpajakan 

 

3.2 Peraturan tentang Ketenagakerjaan di Indonesia 

 Pembahasan mengenai liberalisasi jasa ini tentu tidak terlepas dari sektor 

ketenagakerjaan yang terkait didalamnya. Oleh karena itu, adalah penting untuk 

mengkaji masalah ini dari sisi yurisdiksi suatu negara berkenaan dengan Undang-

Undang (Selanjutnya disingkat UU) Nasional tentang ketenagakerjaan di negara 

tersebut. Karena setiap negara pasti telah mengatur dan menetapkan aturan 

domestik tersendiri demi melindungi sektor ketenagakerjaan dan kepentingan di 

negaranya.  

Sebelum adanya gagasan mengenai masyarakat ekonomi ASEAN, terkait 

liberalisasi jasa Pemerintah Indonesia sendiri telah mempunyai aturan mengenai 
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ketenagakerjaan di Indonesia yang diundangkan dalam UU No 13 Tahun 2003. 

Dalam pembukaan UU ini dicantumkan bahwa UU no 13 tahun 2003 ini mengacu 

pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

mana pasal-pasal tersebut bersinggungan langsung terhadap masalah 

perekonomian dan ketenagakerjaan. Antara lain pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 

diatur bahwa:”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28 UUD 1945 diatur bahwa:”Kemerdakaan 

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Serta dalam Pasal 33 ayat (1) 

UUD 1945 terkait kesejahteraan sosial diatur bahwa:”Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” 

 Beberapa alasan yang mendasari pembuatan UU tentang ketenagakerjaan 

telah tercantum dalam preambul UU No 13 Tahun 2003 ini yang berisi sebagai 

berikut: (a) pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 

untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik 

materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting 

sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, (c) bahwa sesuai dengan peranan dan 

kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk 

meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta 
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peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, (d) terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin 

hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan 

tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan 

kemajuan dunia usaha, (e) dan bahwa beberapa Undang-Undang di bidang 

ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan 

pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik 

kembali, (f) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, 

b, c, d, dan e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
138

 

UU No 13 Tahun 2003 ini terdiri dari 193 Pasal yang didalamnya terdiri 

dari 18 BAB, yang isinya kurang lebih telah mencakup semua aspek yang 

diperlukan dan berkaitan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Tujuan 

pembangunan ketenagakerjaan yang dimaksud dalam UU ini terdapat dalam Pasal 

4 ,yang isinya sebagai berikut:
139

 

Pasal 4 :”Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: 

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi; 

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga 

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan 

daerah; 

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan; dan 

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.” 
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  Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di 

Indonesia  
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  Lihat Pasal 4 UU No 13 Tahun 2003 
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Dalam Pasal 4 UU no 13 Tahun 2003 tersebut telah dicantumkan secara 

jelas  mengenai pemberdayaan tenaga kerja secara manusiawi, perihal pemerataan 

kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap tenaga 

kerja, demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Hal tersebut menandakan kepedulian pemerintah Indonesia dalam melindungi hak 

asasi serta kepentingan tenaga kerja di Indonesia. 

 Salah satu bahasan yang utama dalam UU ini adalah mengenai pengaturan 

hak-hak yang didapatkan oleh tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut adalah 

seperti yang terdapat dalam Pasal 31:”Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.” Dalam pasal 

tersebut dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja juga memiliki hak kesempatan yang 

sama tanpa diskriminasi untuk memilih dan memperoleh pekerjaan serta 

penghasilan yang layak baik itu melalui penempatan kerja didalam maupun diluar 

negeri.
140

 Itu merupakan salah satu hak yang wajib didapatkan oleh tenaga kerja 

di-Indonesia, selain itu dalam UU ini juga diatur mengenai hak yang lainnya 

seperti Hak atas perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan bagi para tenaga 

kerja. 

Terkait dengan praktik liberalisasi jasa dalam AEC 2015 UU ini juga telah 

mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Hal tersebut terdapat dalam 
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 Dalam hal penempatan kerja lebih lanjut lihat Pasal 31-38 dan perluasan kesempatan 

kerja lihat Pasal 39-41 UU No 13 Tahun 2003 
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Pasal 42-49 UU no 13 Tahun 2003 ini.
141

 Hal-hal yang diatur dalam kedelapan 

pasal tersebut adalah mengenai kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pemberi 

kerja tenaga kerja asing, serta aturan yang harus diperhatikan bagi tenaga kerja 

asing yang akan diperkerjakan di Indonesia.  

Kedelapan Pasal tentang penggunaan tenaga asing tersebut antara lain 

berisi sebagai berikut ,yang diatur dalam BAB 8 tentang penggunaan tenaga kerja 

asing, dalam Pasal 42 mengatur tentang kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap 

pemberi kerja tenaga kerja asing dan tenaga kerja asing itu sendiri, salah satunya 

izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dalam Pasal 43 diatur tentang 

rencana penggunaan tenaga kerja asing, sebagai contoh jabatan yang dapat 

diberikan dan jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing tersebut, dalam Pasal 

44 diatur bahwa pemberi tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai 

jabatan dan standar kompetensi yang berlaku sebagaimana diatur dalam 

Keputusan Menteri, dalam Pasal 45 diatur bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing 

wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping 

tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan menempuh latihan kerja sesuai jabatan 

yang diduduki namun aturan tersebut tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang 

menduduki jabatan sebagai direksi dan komisaris, dalam Pasal 46 dikatakan 

bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia, 

dalam Pasal 47 diatur bahwa pemberi kerja wajib membayar kompensasi terhadap 

tenaga kerja asing yang digunakannya, dalam Pasal 48 dikatakan bahwa Pemberi 

kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja 
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 Lihat Pasal 42-49 BAB VIII UU no 13 Tahun 2003 tentang penggunaan tenaga kerja 

asing 
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asing kenegara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir, dan dalam Pasal 49 

diatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihantenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden. 

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing ini juga telah diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan 

perundangan terkait. Selain memberikan aturan batasan terhadap penggunaan 

tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia untuk tujuan proteksi terhadap 

daya saing dan produktivitas tenaga kerja dalam negeri, disamping itu Pemerintah 

tentunya juga membuka peluang kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kerja 

asing agar dapat berkarir di Indonesia dengan ketentuan harus mengikuti 

peraturan domestik yang berlaku, terlebih lagi dalam menghadapi era liberalisasi 

jasa ini. Mengenai liberalisasi jasa tersebut, selain seperti yang diatur dalam BAB 

VIII UU No 13 Tahun 2003 tentang penggunaan dan penempatan tenaga kerja 

asing di Indonesia, terdapat juga beberapa aturan tambahan lain yang mengatur 

tentang tenaga kerja asing yang meliputi aturan khusus terhadap beberapa sektor 

jasa yang diliberalisasikan dan tidak terdapat dalam UU Ketenagakerjaan 

Indonesia, aturan-aturan tersebut Seperti:
142

 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta 

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

PER.02/MEN/XII/2004 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Energi dan 
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Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2013 Tentang 

Ketentuan dan tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan 

Tenaga Kerja Indonesia Pada Kegiatan Usaha Minyak Gas dan Bumi, Surat 

Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 21/19/BPPP Tahun 1989 Tanggal 25 

Maret 1989 (Jakarta) Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Profesional Warga 

Negara Asing. 

Bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang telah diatur 

dalam ketentuan tambahan mengenai penggunaan tenaga kerja asing salah satunya 

dapat ditemui dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 yaitu : 

Pasal 4 “(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga 

kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. 

               (2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 

dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat 

diduduki oleh TKA.” 

 

Kebijakan pemerintah dalam membuka kesempatan bagi tenaga kerja 

asing yang ingin masuk ke Indonesia ini pada dasarnya dapat memberikan 

manfaat bagi negara sendiri, karena dapat menunjang kerja sama antar negara dan 

berdampak pada perekonomian negara. Dalam praktik liberalisasi jasa Pemerintah 

juga harus mengidahkan prinsip-prinsip tentang liberalisasi jasa yang diatur dalam 

WTO,yaitu: transparency, most favoured Nation,national treatment, non-

discriminative, market access, serta progressive liberalization.
143
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http://www.wto.org/ dikunjungi tanggal 27 Oktober 2014 
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