
 

x 

 

ABSTRAK 

Berkembangannya arus perekonomian dunia yang didorong oleh perkembangan 
globalisasi, wilayah ASEAN mendirikan ASEAN Economic Community (AEC) 
atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang bertujuan untuk mempercepat 
perputaran roda ekonomi di kawasan Asia Tenggara. MEA menghendaki 
perputaran peredaran barang, jasa, modal dan investasi bergerak bebas melewati 
batas negara anggota MEA termasuk didalamnya tenaga kerja. Hal ini 
mengartikan tenaga kerja terampil dari berbagai profesi bisa dengan bebas untuk 
bekerja di negara-negara yang terikat dalam kerjasama MEA, salah satunya ialah 
Indonesia. Indonesia harus bersiap berkompetisi dalam sebuah iklim ekonomi 
terbuka termasuk penggunaan tenaga kerja asing. Terbukanya peluang tenaga 
kerja asing di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk membuat pengaturan 
berupa kebijakan mengenai penggunaan tenaga kerja asing guna untuk menjaga 
keseimbangan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal serta 
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja lokal terhadap lapangan pekerjaan 
yang tersedia. Pengaturan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun 
di dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara terperinci berkaitan dengan 
tenaga kerja asing sehingga sejumlah aturan didelegasikan pada beberapa aturan 
pelaksana yang mengatur tenaga kerja asing secara spesifik yaitu Perpres Nomor 
20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta peraturan 
pelaksananya Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 
bulan Maret 2018 lalu. Namun terdapat beberapa kebijakan didalamnya yang 
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan diatasnya dan juga 
mempermudah penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, hal ini 
mengkhawatirkan bagi kedudukan tenaga kerja Indonesia dalam lapangan 
pekerjaan yang tersedia. Selain itu, tidak menutup kemungkinan karena adanya 
kemudahan-kemudahan dalam kebijakan penggunaan tenaga kerja asing, para 
pemberi kerja memperkerjakan tenaga kerja asing dalam sektor jabatan yang 
dilarang bagi tenaga kerja asing di Indonesia. 
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