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BAB II 

 

LIBERALISASI JASA DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

 

2.1 Liberalisasi Perdagangan Jasa 

 AEC tahun 2015 menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis 

produksi, sebagai wilayah ekonomi yang kompetitif, sebagai wilayah 

pembangunan ekonomi yang adil serta sebagai wilayah yang secara penuh 

berintegrasi ke dalam ekonomi global. Kehadiran sektor jasa menjadi sektor yang 

sangat penting dalam hal ini karena berperan sebagai subtitusi perdagangan 

barang.
23

 

 Pada awal masa liberalisasi perdagangan, fokus lebih diutamakan pada 

perdagangan barang (goods) daripada perdagangan jasa (service). Baru pada tahun 

1970an, liberalisasi sektor jasa kemudian mendapatkan perhatian dan mengalami 

peningkatan yang signifikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan 

investasi internasional. Sektor jasa yang efisien merupakan prasyarat bagi 

pembangunan ekonomi. Tanpa adanya infrastruktur transportasi dan 

telekomunikasi, sistem pendidikan yang baik, dan tanpa tersedianya bisnis jasa 

yang berkualitas tinggi, suatu negara akan menemukan kesulitan di dalam 

memprediksi investasi sektor privat dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan dan 

                                                           
23

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

Perdagangan Jasa Hukum”, Law Review Volume XIII,No.2 ,Op,cit, h.209 
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penanaman modal asing memainkan peran penting dalam mengembangkan sektor 

jasa.
24

 

 Liberalisasi perdagangan jasa adalah suatu keadaan dimana perusahaan 

dan individu bebas untuk menjual jasa melampaui batas wilayah negaranya. Ini 

berarti didalamnya adalah kebebasan untuk mendirikan perusahaan di negara lain 

dan bagi individu untuk bekerja di negara lain.
25

  

 Pentingnya peranan sektor jasa dalam aktivitas ekonomi dan dalam 

perdagangan internasional disebabkan oleh 4 (empat) alasan :
26

 

1. Perubahan terhadap metode atau cara berproduksi yang serba otomatis yang telah 

menyebabkan semakin pentingnya kebutuhan akan jasa dalam 

berproduksi.Walaupun akibat terhadap metode tersebut telah mengurangi tenaga 

kerja manusia, namun kebutuhan akan perlunya sektor jasa seperti konstruksi 

(engineer) dan computer programmer tetap saja semakin meningkat. 

 

2. Pemrosesan data yang serba modern (modern data processing) dan teknologi 

komunikasi telah membuat jasa semakin dapat diperdagangkan (tradable). 

Sementara secara tradisional,  jasa hanya dapat dikonsumsi di tempat di mana 

jasa tersebut diproduksi, namun perkembangan teknologi telah memungkinkan 

jasa dapat diperdagangkan melalui teknologi informasi, yang memungkinkan 

bagi para pengguna jasa untuk mengkonsumsinya jauh dari tempat di mana jasa 

tersebut diproduksi. Perubahan ini mempengaruhi sebagian besar jasa yang 

merupakan key inputs didalam produksi barang data processing, computer 

programming, jasa informasi, engineering, designing, jasa hukum dan finansial. 

                                                           
24

Ibid,h.210  
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 Basuki Antariksa,”Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Jasa Terhadap Daya Saing 

Kepariwisataan Indonesia”, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementrian 

Kebudayaan dan Pariwisata, Makalah, 29 Juli, 2010,   
 
26

 Geza Feketekuty, Trade in Professional Services : An Overview, (Chicago: The 

University of Chicago Legal Forum,1986),h.2-3 
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3. Kebutuhan jasa yang semakin meningkat dan dapat diperdagangkannya jasa telah 

membuat skala ekonomi kemungkinan melalui spesialisasi yang ada pada 

gilirannya telah menciptakan keuntungan dari perdagangan jasa. Di masa lalu, 

diantara unit-unit produksi bisnis manufaktur input bisnis jasa (business service 

inputs) kurang diperhitungkan bahkan diganti di antara unit-unit produksi itu 

sendiri. Sekarang, jasa telah dapat dibeli baik dari pemasok jasa asing atau jasa 

yang diproduksi oleh sentra-sentra bisnis independen di dalam firma tersebut 

yang menggunakan bisnis jasa sebagai masukan (inputs). Spesialisasi dalam 

ketentuan bisnis jasa, apakah melalui sentra-sentra profit dalam perusahaan atau 

melalui bisnis-bisnis yang terpisah, dapat menawarkan tingkat keahlian yang 

lebih tinggi dan biaya yang lebih murah. Hal ini telah membuat perdagangan jasa 

dianggap lebih menguntungkan. 

 

4. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional (multinational corporation) 

menyebabkan kebutuhan pemasok bisnis jasa yang bersifat multinasional 

semakin meningkat. Mengingat skala ekonomi yang baru di bidang jasa, 

perusahaan-perusahaan multinasional secara khusus memperoleh keuntungan bila 

memusatkan pada bisnis jasa baik dalam perusahaan tersebut atau penjual jasa 

dari luar negeri. Ketika satu entitas memasok jasa ke semua bagian dari sebuah 

perusahaan multinasional, maka banyak sekali jasa-jasa yang dibutuhkan yang 

melintas batas-batas nasional. 

 

2.1.1 Perkembangan Liberalisasi Perdagangan 

 Perdagangan atau transaksi internasional pertama kali muncul di negara-

negara Eropa, kemudian diikuti oleh negara Asia dan Afrika, yang kemudian 

memunculkan istilah-istilah seperti Pasar Bebas, Perdagangan Bebas, Deregulasi, 

Privatisasi, dan liberalisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan kebebasan dan 

sumber-sumber yang harus diberikan kepada berbagai perusahaan untuk 
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beroperasi serta menuntut minimalisir campur tangan pemerintah untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. 

 Beberapa alasan yang menyebabkan negara atau subjek hukum (pelaku 

perdagangan) melakukan perdagangan internasional adalah karena perdagangan 

internasional adalah tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, 

sejahtera dan kuat. Hal ini sudah terbukti dalam perjalanan sejarah perkembangan 

dunia.
27

 

 Kebijakan liberalisasi adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu 

negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal, dan 

terbuka. Secara khusus, perubahan kearah yang lebih netral tersebut meliputi 

penyamaan insentif (rata-rata) di antara sektor perdagangan. Suatu rezim dianggap 

menjalankan kebijakan liberalisasi apabila tingkat intervensi secara keseluruhan 

semakin berkurang serta semakin pentingnya peranan perdagangan dalam 

perekonomian. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui beberapa cara seperti 

pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi 

ekspor. 

 Liberalisasi perdagangan internasional mulai mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat pada abad ke-19 sehingga memberikan keuntungan dalam 

bidang ekonomi di Eropa. Tetapi kebebasan tersebut belum tentu dapat dinikmati 

oleh bangsa lainnya diluar Eropa, terutama di Asia dan Afrika. Hal ini disebabkan 

karena waktu itu Asia dan Afrika merupakan wilayah kolonial atau jajahan 

                                                           
27

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

Nordhoff,op.cit,h.234 
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negara-negara Eropa, sehingga dalam sektor perdagangan, bangsa Asia dan Afrika 

tidak mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama seperti bangsa Eropa. 

Sehingga yang memegang kekuasaan ekonomi dan politik pada masa liberal ini 

adalah bangsa Eropa, sebaliknya bangsa Asia dan Afrika tidak mempunyai 

kekuasaan politik di negerinya sendiri. 

 Kebijakan dalam rangka liberalisasi tersebut dikelompokkan menjadi dua 

yaitu yang dilakukan secara global dan unilateral, dan yang dilakukan secara 

bilateral atau regional. Kebijakan yang berlaku secara global berkaitan dengan 

kesepakatan yang diputuskan di WTO dan yang unilateral adalah kebijakan yang 

secara sepihak dilaksanakan oleh negara tersebut. Kebijakan regional atau 

bilateral adalah kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan secara 

bilateral atau regional yang biasanya berada dalam suatu perjanjian perdagangan 

baik bilateral maupun regional.
28

 

 Dalam perkembangannya liberalisasi perdagangan melalui beberapa 

periode yang cukup panjang. Berikut ini adalah periodesasi dari proses 

perkembangannya: 

a) Periode Merkantilisme
29

 

Pola pikir yang berkembang pada abad ke-16 dan ke-17 adalah 

merkantilisme, dimana kegiatan ekonomi harus dipusatkan pada upaya 

                                                           
 28

 Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, PT.Grafindo 

Persada,Jakarta,2011,h.30 

 
29

 H.S. Kartadjoemena,GATT dan WTO (Sistem,Forum dan Lembaga Internasional 

Dibidang perdagangan ),Universitas Indonesia (UI-Press),Jakarta,2002,h.16 
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memperoleh sumber daya atau kekayaan (wealth) sebanyak mungkin guna 

mendukung kekuatan politis maupun militer. Dengan adanya kekuatan 

militer yang tangguh, pemerintah pusat dapat dengan mudah melakukan 

ekspansi teritorial ke negara lainnya. Ekspansi ini dimaksudkan juga untuk 

menguasai sumber daya alam negara yang ditaklukkan, terutama untuk 

mendapatkan logam mulia (emas dan perak). Jadi menurut pola 

merkantilisme, kekayaan didefinisikan dalam bentuk logam mulia.Untuk 

itu perdagangan harus senantiasa mencapai surplus dalam bentuk emas 

guna membiayai kepentingan politik, militer, dan ekspansi politik. 

Secara efektif, paham merkantilisme berpijak pada pangkal tolak 

bahwa kesejahteraan perekonomian suatu negara dapat dicapai bila negara 

tersebut memiliki cadangan emas yang besar, yang dapat dicapai dengan 

mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Paham merkantilisme ini 

pulalah yang memotivasi negara-negara Eropa untuk melakukan ekspansi 

hingga Asia dan Afrika untuk memperoleh sumber daya yang lebih besar 

dalam ekspor mereka. Paham merkantilisme, telah banyak menghasilkan 

kemajuan ekonomi dan politik untuk negara-negara Eropa sebagai Nation-

State dibawah raja. 

Kegiatan navigasi dan eksplorasi kontinental telah memperluas 

kekuasaan teritorial negara-negara tersebut. Tetapi pangkal tolak dari 

persepsi tersebut pada dasarnya bersifat konfliktual, sehingga walaupun 

terjadi peningkatan kekayaan dikalangan negara-negara utama di Eropa, 

sistem tersebut tidak stabil. Disinilah letak benih-benih kegagalan 
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merkantilisme yang mencegah terwujudnya sistem perdagangan dunia 

yang koheren dan stabil. 

b) Zaman keemasan perdagangan bebas 1815-1914
30

 

Dalam perspektif sejarah ekonomi, periode liberal yang mencakup 

masa sejak akhir perang Napoleon tahun 1815 hingga saat meletusnya 

perang dunia I pada tahun 1914, merupakan satu abad yang gemilang 

dilihat dari segi perdagangan internasional. Selama satu abad, perdagangan 

dunia berjalan dengan bebas dengan rintangan dan pembatas yang minim. 

Periode ini merupakan periode perdagangan dunia berjalan dengan 

menganut paham liberal dimana setiap negara dapat menyesuaikan 

kegiatan perdagangannya dibidang dimana terdapat keunggulan 

komparatif. 

Pada satu pihak perdagangan bebas pada abad ke 19 yang secara 

faktual menimbulkan laju pertumbuhan yang pesat, lebih banyak 

menguntungkan pihak Eropa.  

Secara skematis paham Liberalisme yang mewarnai perekonomian 

dunia pada abad ke-19 mencakup
31

:  

a. Perubahan utama yang bersifat fundamentalis dan yang merupakan 

landasan yang bertolak belakang dengan merkantilisme adalah 

peran utama yang dipegang oleh mekanisme pasar sebagai 

penggerak dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang 

rasional “dikendalikan” oleh sesuatu yang tak terlihat atau invisible 
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 Ibid,h.20-21 
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 Ibid,h.23-24 
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hand yang tak lain adalah kegiatan otonom yang dilaksanakan oleh 

masing-masing pelaku ekonomi untuk kepentingannya sendiri guna 

memenuhi penawaran dan permintaan yang otomatis 

mengendalikan kegiatan yang optimal bagi semua pihak yang 

melakukan kegiatan ekonomi.  

b. Hambatan terhadap kegiatan ekonomi dalam bentuk regulasi dan 

berbagai jenis larangan yang menimbulkan distorsi pasar harus 

dihapus agar mekanisme pasar ini dapat bergerak sesuai dengan 

logika permintaan dan penawaran . Mengingat betapa ekstensifnya 

larangan dan regulasi yang berlaku dalam periode merkantilisme.  

c. Kegiatan perdagangan antar bangsa dapat berkembang secara 

saling menguntungkan, karena perbedaan sturuktur cost secara 

alamiah akan menimbulkan spesialisasi bagi masing-masing pihak 

yang akan memusatkan perhatian dibidang ini dimana negara 

tersebut memiliki keunggulan komparatif.  

c) Fragmentasi dan disintegrasi di Eropa
32

 

Sistem perdagangan internasional yang menitik beratkan pada 

landasan liberalisme, mulai mengalami fragmentasi selama satu abad 

setelah mengalami era keemasan dari tahun 1914 hingga 1945. Pasar bebas 

dan perdagangan bebas mulai menghadapi berbagai macam distorsi 

sebagai akibat diterapkannya kebijaksanaan yang menyimpang dari paham 

                                                           
 
32

 Ibid, h. 36-37 
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liberal. Kebijaksanaan distortif yang mengarahkan perekonomian kepada 

kegiatan yang mengesampingkan mekanisme pasar. 

Selama perang dunia I (1914-1918), negara-negara Eropa telah 

melakukan langkah-langkah swasembada dalam segala bidang berkaitan 

dengan suasana ketegangan yang semakin meningkat.Untuk 

mengembangkan sektor pertanian, negara-negara Eropa menerapkan 

larangan impor, subsidi, dan peningkatan tarif. Hal ini menimbulkan 

distorsi perdagangan internasional disektor pertanian, sehingga 

menimbulkan ketegangan dengan negara-negara mitra dagang, baik di 

Eropa maupun diluar Eropa. 

Tahun 1922 hingga 1927 perekonomian dunia masih mengalami 

pertumbuhan, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan investasi 

yang cukup besar di Amerika Serikat. Namun pada 1929 terjadi krisis 

secara menyeluruh di Amerika Serikat yang diakibatkan situasi investasi 

dalam bidang-bidang penting mengalami kolaps atau kebangkrutan. Hal 

ini mengakibatkan penurunan kegiatan industrial pada 1929 yang disusul 

dengan terjadinya kolaps dibursa saham. 

Kejadian ini semakin meluas melanda Amerika Serikat, dan dalam 

waktu yang relatif singkat, perkembangan dalam investasi, produksi 

industri, kesempatan kerja semakin berkurang. Hal ini memberikan 

pengaruh buruk terhadap pendapatan nasional Amerika Serikat. Akibat 

dari depresi tersebut menimbulkan reaksi kongres di Amerika Serikat, 

terutama dari sektor pertanian untuk menerapkan kebijaksanaan proteksi di 
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sektor pertanian. Kebijakan proteksi tersebut tidak hanya disektor 

pertanian akan tetapi telah menjalar pula ke sektor-sektor lainnya yang 

mencakup sektor manufaktur. Adanya kebijaksanaan proteksi pada sektor-

sektor penting di Amerika Serikat tentunya memberikan dampak yang 

kurang baik terhadap arus pergerakan barang dan jasa, terutama dalam hal 

hubungan dengan negara-negara mitra dagangnya, baik di Eropa maupun 

di Asia. 

Dari tahun 1930 hingga awal perang dunia II ada berbagai upaya 

untuk menghidupkan kembali sistem perdagangan dunia yang lebih 

terbuka walaupun tidak seperti yang berhasil diterapkan pada abad ke 19. 

Ada berbagai upaya yang sifatnya stop-gap measure
33

seperti legislasi AS 

untuk mengadakan perundingan agar negara-negara mitra dagang secara 

resiprokal dapat menurunkan bea masuknya dengan serangkaian 

perundingan bilateral. Untuk itu kongres AS menerapkan legislasi 

Reciprocal Trade Agremeent act 1934. langkah tersebut telah merupakan 

upaya bagi penerapan sistem perdagangan yang lebih terbuka setelah 

perang dunia II berakhir.
34

 

d) Periode Pasca Perang Dunia II 
35

 

Pada akhir perang dunia II 1945, negara-negara sekutu sebagai 

pihak pemenang perang mulai mengambil upaya untuk membenahi sistem 
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 Willy Brandt,Krisis Bersama Utara-Selatan,Kerjasama Untuk Menyembuhkan 

Dunia,Lappenas,1983,h.86 
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  H.S. Kartadjoemena,op.cit, h. 32-33 
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perekonomian dan perdagangan internasional. Berbagai analisis telah 

dilakukan untuk mencegah terulangnya fragmentasi yang terjadi dalam 

sistem perekonomian dunia pada tahun 1930-an. Mereka bermaksud untuk 

menciptakan organisasi-organisasi internasional yang dapat secara aktif 

turut menciptakan aturan main dalam perdagangan internasional 

berdasarkan kerjasama antarnegara. 

Dibidang politik dan sosial telah diciptakan Perserikatan Bangsa-

Bangsa, dengan serangkaian badan-badan dibawahnya. Penanganan 

masyarakat internasional dibidang keuangan dan moneter relatif cepat 

dengan di setujuinya pembentukan International Monetery Fund atau IMF 

dalam waktu yang singkat dalam konfrensi Bretton Woods tahun 1944. 

Dalam waktu yang bersamaan, masih dalam rangka perjanjian di Bretton 

Wood, masyarakat internasional juga berhasil mendirikan World Bank atau 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang 

bertujuan mangadakan rekonstruksi bagi negara-negara yang mengalami 

kerusakan akibat perang dunia II. 

Berbeda dengan bidang finansial dan keuangan, perkembangan 

institusional dibidang perdagangan internasional tidak terlampau lancar. 

Rencana pendirian International Trade Organization (ITO)
36

 yang 

diharapkan akan menjadi wadah untuk menangani masalah perdagangan 

internasional pun tidak mencapai kata sepakat. Karena berbagai 

pertimbangan politis, utamanya karena penolakan kongres AS atas 

                                                           
36

 Taryana Sunandar, Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 

Sampai Terbentuknya WTO, Jakarta,1996,h.1 
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pendirian ITO mengakibatkan terjadinya kekosongan institusional di 

bidang perdagangan. 

Dengan kekosongan institusional tersebut, maka GATT yang 

semula merupakan perjanjian intern menjadi satu-satunya perjanjian 

dibidang perdagangan yang telah mendapatkan disepakati. Maka pada 

tahun 1947, GATT menjadi satu-satunya organisasi internasional yang 

mengatur masalah perdagangan internasional, sekurang-kurangnya bagi 

negara-negara yang menjadi anggota. Karena perdagangan antar negara 

anggota telah merupakan 80% dari perdagangan di seluruh dunia. 

Pada periode antara tahun 1950-1973, sistem perdagangan 

internasional menjadi lebih terbuka dan telah banyak menghasilkan 

kesejahteraan ekonomi. Laju pertumbuhan ekspor lebih tinggi dari pada 

laju pertumbuhan PDB. Dengan demikian, perkembangan setelah tahun 

1973 menimbulkan kekhawatiran dibandingkan periode sebelumnya. 

e) Periode pasca perang dingin
37

 

Pada awal tahun 1990-an pemikiran bahwa mekanisme pasar 

merupakan instrumen yang efesien untuk melakukan kegiatan ekonomi 

semakin diterima secara global. Selain itu, semakin ada kesadaran 

mengenai terbatasnya kemampuan sektor pemerintah untuk memecahkan 

semua masalah ekonomi. 

 Dibidang ekonomi, perkembangan di Asia Timur telah mengubah 

peta dan berangsur pusat kegiatan ekonomi yang dinamis mulai semakin 

                                                           
37

 H.S. Kartadjoemena,op.cit,h.40 
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lebih terpusat di Asia. Hubungan transpasifik antara pihak Asia dan 

Amerika Utara, maupun hubungan intra Asia-Pasifik yang juga semakin 

meningkat.  

 Di Eropa barat proses integrasi ekonomi dan politik yang berjalan 

sejak akhir perang dunia II telah mewujudkan masyarakat Eropa yang 

semakin terintegrasi dengan perjanjian Maastricht, yang membuat Eropa 

barat semakin mengarah kepada unifikasi politik maupun ekonomi. Eropa 

tengah, negara-negara yang pada periode perang dingin merupakan afiliasi 

dari Uni Soviet (Hongaria, Polandia, Cekoslovakia) juga semakin 

terintegrasi ke dalam sistem Eropa barat. Begitu pula dengan negara-

negara di kawasan Baltik yang semakin masuk kedalam zona Deutsche 

mark kedalam kegiatan ekonominya. 

 Pada periode pasca perang dingin ini ada kesempatan sistem 

perekonomian dunia untuk dapat menikmati kebebasan transaksi yang 

pernah terwujud pada waktu zaman keemasan perdagangan dunia pada 

abad ke-19, dimana dunia menyaksikan kebebasan gerak dibidang:  

(a) Barang-barang, (b) Jasa-jasa, (c) Modal , (d) Teknologi dan, (e) 

Migrasi tenaga kerja . Sistem yang berkembang dalam GATT dan WTO 

akan menunjang upaya kearah perkembangan sistem perdagangan dunia 

yang bersifat global dengan aturan permainan yang ditentukan secara 

multilateral.
38

 

                                                           
38

 Ibid, h.41 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

PRIMA BHINNEKA WIDIASTUTI



31 
 

2.1.2 Liberalisasi Perdagangan Jasa Menurut Aturan World Trade 

Organization (WTO) 

 Perjalanan WTO hingga terbentuk, tidak terlepas dari pertemuan 

contracting parties GATT tingkat menteri yang diikuti oleh 108 negara, yang 

pertama kali dilaksanakan tanggal 20 September 1986 di Punta Del Este, 

Uruguay.
39

 

Perundingan tersebut ditujukan untuk meluncurkan perundingan 

perdagangan multilateral dan dilaksanakan selama 7 tahun, beberapa kali hingga 

selesai 15 April 1994 di Marakesh, Maroko yang kemudian melahirkan WTO 

yang memberikan pengaturan lebih lengkap dan konprehensif dibidang 

perdagangan. Rangkaian perundingan ini kemudian biasa dikenal dengan nama 

perundingan Uruguay round atau putaran Uruguay.
40

 

 Inisiatif meluncurkan Uruguay round ini disebabkan karena tidak 

terlaksananya komitmen yang telah disepakati dalam putaran Tokyo (1979) dan 

GATT Ministerial Meeting tahun 1982. Keadaan perekonomian dunia yang sangat 

buruk pada waktu itu tidak memungkinkan negara-negara peserta putaran Tokyo 

untuk secara konsekuen melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati 

                                                           
 
39

 Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral 

Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri RI, “Sekilas WTO (World Trade 

Organization)”,Edisi ketiga 

 
40

 Terence P. Stewart,The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1992) 

Vol. II:Commentary (The Netherlands: Kluwer,1993,h.2127) 
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dalam putaran Tokyo, terutama kesepakatan-kesepakatan mengenai non-tariff 

barrier.
41

 

 Putaran Tokyo dan GATT ministerial meeting ini sendiri bertujuan untuk 

membicarakan cara-cara untuk menghentikan gejala-gejala semakin luasnya 

proteksi perdagangan. Namun pertemuan tersebut tidak memberikan hasil yang 

memuaskan. Kemudian dalam rangka Uruguay round ini, sebagai pedoman untuk 

melakukan perundingan telah dirumuskan Deklarasi Punta Del Este yang 

merupakan suatu pegangan mengenai tujuan, substansi maupun cara-cara atau 

modalitas perundingan. 

Para peserta segera membentuk suatu struktur perundingan (Negotiating 

Structure) setelah putaran ini ditetapkan guna menangani setiap aspek putaran ini. 

struktur ini pada pokoknya terdiri dari tiga badan utama yaitu, (1) The Trade 

Negotiations Committee (TNC) yang bertujuan untuk mengawal seluruh jalannya 

putaran, (2) The Group of Negotiations on Goods (GNG) yang bertujuan untuk 

mengawasi semua subjek pembahasan kecuali Jasa, dan (3) The Group of 

Negotiation on Service (GNS), badan yang bertujuan untuk mengawasi 

perundingan bidang jasa.
42

 

 Untuk proses selanjutnya dari Uruguay round yang pertama lalu dilakukan 

lagi pertemuan Menteri berikutnya di Montreal pada bulan Desember 1988 untuk 

meninjau tahapan yang telah dicapai dalam perundingan (Mid-term review) dan di 

                                                           
41

 Syahmin A.K,Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis), PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 202 
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Brussel pada bulan Desember 1990 yang diharapkan dapat menjadi akhir dari 

Uruguay round. Namun ternyata perundingan di Brussel tidak berjalan sukses, 

sehingga diputuskan oleh para Menteri untuk memperpanjang proses perundingan 

Uruguay. 

 Setelah berbagai sidang lanjutan, pada bulan Desember 1991 Arthur 

Dunkel, Dirjen GATT selaku ketua Trade Negotiation Commitee (TNC) tingkat 

Senior official kemudian menyampaikan suatu dokumen yaitu Draft Final Act 

Embodying The Result of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation 

(MTN.TNC/W/FA, 20 Desember 1991 atau dikenal dengan istilah Draft Final act 

(DFA).
43

 

 DFA ini terdiri dari 28 teks rancangan hukum yang merupakan hasil 

perundingan Uruguay round secara menyeluruh (ditambah dengan tindakan 

arbitrase oleh para ketua kelompok perundingan dari masing-masing substansi). 

Pada saat DFA tersebut diputuskan dalam sidang TNC 13 januari 1992 tak ada 

satu negara pun yang menolak keputusan mengenai DFA tersebut. 

Dokumen DFA tersebut menyebutkan hal-hal sebagai berikut:
44

 

a. Dokumen tersebut memberikan suatu paket hasil Uruguay round yang kongkrit dan 

komprehensif. 

b. Satu unsur apapun dari DFA ini tidak dapat dianggap disepakati tanpa menyepakati 

seluruh paket perundingan.  

                                                           
43

 Tomohiko Kobayashi, “The Uruguay Round of the Trade negotiations”,Japan Review 

of International Affair,vol.2/No.2,Japan,1998 

 
44

 Syahmin A.K, Op.cit, h. 213   
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c. Perjanjian akhir mengenai rancangan perjanjian akhir ini bergantung pada hasil 

perundingan semua pihak mengenai akses pasar, termasuk negosiasi dalam bidang 

upaya-upaya tarif dan non-tarif. Hal ini berlaku pula terhadap bidang-bidang lainnya 

seperti produk-produk alam, produk tropis, pertanian, tekstil dan pakaian. 

d. Perjanjian akhir berlaku juga terhadap perundingan yang masih berlangsung berkaitan 

dengan komitmen liberalisasi di bidang jasa.  

 

Sejak Januari 1992, sistem perundingan yang diterapkan dilakukan melalui 

4 jalur (track) kegiatan ditentukan sebagai berikut:
45

  

a. Negosiasi dibidang market akses, terutama dibidang tarif dibawah pimpinan duta besar 

Germain Denis (Kanada) selaku ketua kelompok perundingan. Jalur ini dikenal 

dengan Track I.  

b. Negosiasi dibidang Trade in Service atau perdagangan Jasa-jasa, Bertujuan untuk 

merundingkan daftar komitmen masing-masing negara mengenai sektor dan subsektor 

dan transaksi yang akan dibuka. Negosiasi dilakukan dibawah pimpinan duta besar 

Filipe Jaramillo (Colombia) dan duta besar David Hawes (Australia). Jalur tersebut 

dikenal sebagai kegiatan Track II  

c. Perundingan Legal Drafting Group untuk mengadakan penyempurnaan teks Draft 

Final Act agar memenuhi keperluan konsistensi yurudis teks tersebut. Jalur ini dikenal 

sebagai Track III  

d. Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam teks yang merupakan perubahan yang 

bersifat substantive dan memerlukan suatu kesepakatan politis, maka disediakan 

forum tempat negara-negara peserta, setelah mencapai suatu konsensus, dapat 

mengusulkan perubahan Draft Final Act. Apabila terdapat cukup banyak negara yang 

menghendaki perubahan tersebut, maka perubahan yang dimaksud dapat dilakukan. 

Jalur ini dikenal sebagai Track IV. 

 

                                                           
45

 H.S Kartadjoemena, Op.cit, h.29   
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

PRIMA BHINNEKA WIDIASTUTI



35 
 

Dibidang jasa atau Trade in Service, walaupun kerangka perjanjian yang 

terurai secara lengkap dalam bentuk Framework Agreement dan beberapa 

perjanjian sektoral telah diselesaikan, perundingan masih tetap harus 

dilangsungkan untuk menentukan secara spesifik komitmen negara masing-

masing dalam proses liberalisasi sektor jasa-jasa.
46

 

Pada tanggal 15 desember 1993 semua perbaikan teks perjanjian dapat di 

selesaikan termasuk kesepakatan untuk mendirikan organisasi baru, World Trade 

Organization, WTO sebagai lembaga penerus GATT.
47

 Pada tanggal 15 April, 

1994 di Marrakesh, Maroko, para menteri menandatangani hasil perjanjian 

Uruguay Round. Kemudian perjanjian yang ditandatangani oleh para Menteri 

tersebut diserahkan kepada pemerintah masing-masing untuk diratifikasi sesuai 

dengan prosedur konstitusional yang berlaku pada masing-masing negara. 

Indonesia sendiri telah Meratifikasi perjanjian tersebut pada bulan November 

1994 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
48

 

 Sebagaimana Juga GATT 1947, para pendiri WTO menempatkan standar 

hidup sebagai tujuan utama melalui cara-cara yang serupa dengan GATT 1947. 

Agenda Uruguay round sangat luas Tidak hanya meliputi perdagangan barang 

                                                           
46

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e.htm> dikunjungi tanggal 13 Oktober 

2014 

 
47

 Taryana Sunandar,Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 

sampai terbentuknya WTO, op.cit, h.3 
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(termasuk didalamnya perdagangan tekstil dan hasil pertanian yang sering 

menimbulkan sengketa) akan tetapi juga meliputi berbagai jenis Jasa, trade-

related aspects of intellectual property rights (TRIPs) , trade related investment 

measures (TRIMs) dan juga persoalan safeguard.
49

 

 Dengan meratifikasi WTO agreement
50

 hal tersebut akan membawa 

konsekuensi yang lebih besar bagi Indonesia terhadap peraturan perundangan 

nasional dibandingkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATT sejak 

Februari 1950, termasuk dalam cara Indonesia menyelesaikan sengketa 

dagangnya. Misalkan sebagai anggota WTO, praktis Indonesia terikat oleh seluruh 

annex perjanjian WTO (Multilateral Trade Agreement) yakni Annex 1,2 dan 3.
51

 

Akan tetapi terdapat juga prinsip yang menjadi pegangan dalam Deklarasi Punta 

Del Este yaitu perlakuan khusus yang menguntungkan negara berkembang atau 

special and Differential Treatment yang lebih dikenal dengan perlakuan S & D.
52

 

 Piagam WTO memuat aturan-aturan kelembagaan beserta 4 lampiran 

penting. Keseluruhan perjanjian akhir perundingan Uruguay memuat 28 perjanjian 

dan 26.000 halaman berisi daftar tarif dan jasa.
53

 

                                                           
49

 Tomohiko Kobayashi, op.cit,h.xx 

 
50

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO ditandai UU no 7 tahun 1994 lihat Taryana 

Sunandar, perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT sampai terbentuknya 

WTO,op.cit,h.1 

 
51

 Hata , 2006, Perdagangan Internasional dalam  sistem GATT dan WTO , PT Refika 

Aditama, Bandung,  h.8 

 
52

 Huala Adolf,Penyelesaian Sengketa Internasional,Sinar Grafika,Jakarta,2006 
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 Huala Adolf, 2005, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, h. 119 
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Keempat annex tersebut yaitu : Annex 1 memuat persetujuan persetujuan 

multilateral yang terdiri dari hasil-hasil perundingan Uruguay yang semua sifatnya 

“memaksa”. Artinya peraturan-peraturan tersebut menetapkan kewajiban-

kewajiban yang mengikat semua angoota WTO. Annex 1 ini terdiri dari 3 bagian: 

(1) Annex 1A terdiri dari GATT 1994 yang intinya adalah GATT 1947 yang telah 

diubah dan diperbaiki, perjanjian mengenai topik-topik khusus (Berjumlah 12), 

yaitu pengaturan mengenai pertanian sampai “tindakan pengamanan” (safeguard); 

serta schedule of tariff concessions.
54

 

Annex 1b memuat perdagangan Jasa (General Agreement on Trade in 

Services atau GATS), serta Annex 1c memuat The General Agreement on Trade-

Related Aspect of Intellectual Property rights (TRIPs) atau perdagangan hak atas 

kekayaan intelektual.
55

 

Annex 3 mengatur pembentukan The Trade policy review Mechanism 

(TRIPM).
56

 Melalui mekanisme ini WTO akan meninjau kebijakan-kebijakan 

perdagangan masing-masing negara anggota dan melaporkan hasil peninjauannya. 

Annex 4 memuat perjanjian yang sifatnya opsional (pilihan), yakni 

perjanjian-perjanjian plurateral. Keempat perjanjian ini adalah Governing 

Procurement (pengadaan barang-barang pemerintah), Trade in Civil Aircraft 

(pesawat udara sipil), Bovine Meat (daging hewani), dan Dairy Products ( produk-

                                                           
54

http://www.wto.org dikunjungi tanggal 15 Oktober 2014 
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produk Susu).  Annex 4 ini memungkinkan WTO untuk fleksibel serta untuk 

memungkinkan dapat berkembang dimasa depan.
57

 

Isi perjanjian Uruguay round terbagi dalam lima belas kelompok. Empat 

dari perjanjian tersebut berupa ketentuan baru dalam GATT. Teks Hukum 

Tersebut adalah Pengaturan Perdagangan Penanaman Modal (Trade Related 

Investment Measures atau TRIMs),
58

 Perdagangan Jasa (Trade in Service), 

Perdagangan Hak Milik Intelektual (Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights), dan Pembentukan Organisasi Perdagangan Multilateral 

(Multilateral Trade Organization).
59

 Sedangkan teks perjanjian lainnya seperti 

Rules of origin, Pre-Shipment Inspection, anti dumping, subsidi, halangan-

halangan teknis lainnya dalam perdagangan sifatnya memperkuat ketentuan 

GATT yang sudah ada.
60

 

 

2.1.3 General Agreement on Trade in Services (GATS)  

 Perjanjian dibidang jasa-jasa yang dihasilkan dalam perundingan Uruguay 

Round terutama terurai didalam General Agreement on Trade in Services (GATS) 

yang merupakan kerangka Utama atau Framework Agreement. Dokumen utama 

ini mencakup aturan permainan yang berlaku secara umum bagi semua sektor 

                                                           
57

 John H. Jackson,” Sovereignity the WTO and Changing Fundamentals of International 

Law,Cambridge,op.cit, 
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 Paul B.Christy III,”Negotiating Investment in the GATT: a Call for Functionalism,12 

Minch J.int‟l,1991,h.743 

 
59

 Alfonso Samosir,”Uruguay Round dan kepentingan Negara Berkembang”, Penataran 

Hukum Ekonomi Internasional, UNPAD, 1989, h.6 
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 Syahmin A.K, Op.cit, h.215-216   
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dibidang jasa-jasa. Dalam GATS sebagai Framework Agreement tercantum 

prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam 

perdagangan internasional dibidang jasa-jasa. Perjanjian umum ini sangat 

diperlukan sebagai kerangka yang secara sistematik menentukan cakupan dari 

kegiatan yang diatur secara umum.
61

 

 Perjanjian dibidang jasa merupakan salah satu hasil utama dari putaran 

Uruguay, perjanjian ini merupakan perjanjian baru yang secara khusus dan 

lengkap yang menentukan aturan main dibidang perdagangan jasa. Perjanjian ini 

mempunyai cakupan yang sama luasnya dengan perjanjian dibidang Trade in 

Goods yang terurai di dalam perjanjian GATT yang dirumuskan pada tahun 1947 

dengan berbagai penyesuaian pada periode selanjutnya.  

Pada akhir Perundingan Uruguay round hasil yang dikeluarkan dibidang 

service adalah:
62

 

a. Framework Agreement.  

b. Initial Commitments.  

c. Sektoral Annex, yang terdiri dari: annex untuk Article II Exemption, annex untuk 

Movement of Natural persons supplying Service, annex untuk financial Service, annex 

untuk Telecommunication, annex untuk air Transportation Service, dan annex 

Mengenai Negotiations on Basic Telecommunications.  

d. Ministerial Decisions dan Understanding, yang terdiri dari Decision of institutional 

arrangements for the GATS, Decisions on Certain Dispute settlement Procedures for 

GATS, Decisions concerning Pharagraph (b) of Article XIV, Decicion on Negotiation 

on Basic Telecomunications, Understanding on commitments in Financial Sevice, 

Decisions Concerning , Professional Service, dan Decision on Movement of Natural 

Persons.  
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Prinsip-prinsip umum yang ada didalam GATT untuk Trade in Goods 

berlaku pula untuk Trade in Services yang tercantum secara eksplisit didalam 

perjanjian GATS. Prinsip-prinsip utama yang terurai dalam GATS yaitu: MFN 

atau Progresif Liberalisation atau liberalisasi secara bertahap, disamping aturan 

umum lainnya. 

 Ruang lingkup jenis perdagangan jasa GATS diatur dalam pasal 1 ayat (1) 

GATS yang berbunyi : “ This Agreement applies to measures by member affecting 

trade in service”. Pasal ini mencoba memberikan penjelasan bahwa yang 

dimaksud dengan Trade in Service adalah perdagangan jasa yang dilakukan 

dengan cara:
63

 

a. Jasa yang diberikan dari suatu wilayah negara lainnya (cross-border) misalnya 

jasa yang mempergunakan media telekomunikasi. 

b. Jasa yang diberikan dalam suatu wilayah negara kepada suatu konsumen dari 

negara lain (consumption abroad) misalnya turisme.  

c. Jasa yang diberikan melalui kehadiran badan usaha suatu negara dalam wilayah 

negara lain (commercial presence) misalnya pembukaan kantor cabang bank 

asing. 

d. Jasa yang diberikan oleh warga negara suatu negara dalam wilayah negara lain 

(presence of natural person) misalnya jasa konsultan, pengacara dan akuntan.  

 

GATS terdiri dari 6 bagian, 29 Pasal dan 8 lampiran (annex) yang dikelompokkan 

kedalam 6 kelompok, yaitu:
64

 

a. Kewajiban umum yang berlaku bagi semua anggota.  

b. Kewajiban khusus yang tercantum dalam Schedule of Commitment (selanjutnya 

disingkat SOC) masing-masing anggota. 

c. Ketentuan pengecualian terhadap kewajiban.  

                                                           
63
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d. Isu-isu untuk perundingan mendatang.  

e. Annex dan keputusan menteri yang menjelaskan berbagai aspek GATS. 

f. Masalah-masalah teknis, prosedural, dan administratif.  

 

Pasal 2 konvensi wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian menyatakan 

bahwa treaty merupakan suatu perjanjian dimana dua atau lebih negara 

mendirikan atau berusaha membangun suatu hubungan diantara mereka 

berdasarkan Hukum internasional. Bertolak dari itu, dapat ditegaskan bahwa 

perjanjian WTO merupakan salah satu bentuk dari perjanjian sehingga mengikat 

negara yang meratifikasinya. 

GATS merupakan salah satu annex dari perjanjian WTO, yaitu annex IB. 

Pasal 1 ayat (2) Perjanjian WTO menegaskan bahwa “the agreements and 

associated legal instruments included in annexes 1, 2 and 3 are integral part of 

this agreement, binding on all members”. Dengan demikian, bila suatu negara 

menandatangani dan mengesahkan perjanjian WTO, dengan sendirinya ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam GATS juga mengikat negara tersebut.
65

 

 

2.1.3.1 Aturan Pokok Liberalisasi Jasa dalam GATS 

 Oleh karena pengaturan dibidang jasa sangatlah luas seperti halnya 

pengaturan dibidang Trade in Goods, oleh karena itu beberapa asas yang ada 

dalam GATT juga diterapkan dalam konteks perdagangan jasa yang tercantum 

dalam GATS. 
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Berikut ini beberapa aturan-aturan pokok dalam liberalisasi jasa yang 

tedapat dalam GATS : 

a. Most Favoured-Nation Treatment (MFN)
66

 

Prinsip MFN merupakan sebuah asas bahwa bila ada kemudahan yang 

diberikan kepada suatu negara, maka kemudahan tersebut juga harus di berikan 

kepada negara lainnya.Ini juga merupakan prinsip utama dalam perdagangan 

barang yang ada dalam GATT yang juga di gunakan dalam perdagangan jasa 

(GATS). 

MFN atau dikenal juga dengan prinsip non diskriminasi merupakan 

suatu kewajiban umum (General obligation) dalam GATS. Kewajiban ini 

bersifat segera (immediately) dan otomatis (unconditionally). 

b. National Treatment 

   Setiap negara anggota tidak boleh melakukan diskriminasi antara 

pemasok jasa asing dengan pemasok jasa domestik. 

c. Non Discrimination 

   Setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama kepada 

pelaku jasa yang berasal dari negara anggota yang satu dan yang lainnya, tanpa 

perbedaan atau diskriminasi. 

d.. Protecting Through Specific Commitments
67

 

 Dalam hal proteksi, perdagangan jasa berbeda dengan barang. Dalam 

perdagangan jasa, proteksi dengan menggunakan pembatasan tarif tersebut 
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Ibid,h.184-185 
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Ibid,h.186-188 
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tidak bisa dilaksanakan karena jasa-jasa itu sendiri, mengingat sifatnya yang 

abstrak, masuk ke suatu wilayah tidak melalui pelabuhan (Customs) sehingga 

tidak dapat dihambat melalui tarif. Oleh karena itu, proteksi yang dapat 

dilakukan dalam perdagangan jasa adalah dalam bentuk SOC yang dibuat 

masing-masing negara sesuai dengan keadaan negara tersebut yang kemudian 

dirundingkan dengan mitra dagangnya.  

  SOC pada hakikatnya mengandung suatu “reservation”, artinya negara 

yang membuat SOC tersebut tunduk pada ketentuan GATS dengan disertai 

kondisi, pembatasan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam 

komitmennya tersebut. 

SOC ini diatur pada bagian III yang terpisah dari bagian II GATS yang 

merupakan general obliagation. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 

Schedule of Commitment bukan merupakan automatic obligation, tapi 

merupakan specific obligation. Artinya yang menjadi kewajiban adalah sesuai 

dengan yang tecantum dalam SOC negara yang bersangkutan. 

e. Market Access 

   Dalam hal akses ke pasar dari negara anggota, setiap pelaku jasa dan 

penyedia jasa dari suatu negara anggota harus diberikan perlakuan yang sama 

sesuai yang ditentukan dalam Schedule of Commitments. Setiap negara tidak 

dapat membatasi akses pasar (kecuali dalam skedul yang telah disiapkan) 

dalam bentuk pembatasan pada modal asing, pembatasan pada jumlah pemasok 

jasa, operasionalisasi jasa atau orang-orang yang digunakan dalam sebuah 

sektor khusus, pembatasan pada nilai jasa dan struktur hukum yang digunakan. 
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f. Transparansi (transparency) 
68

 

 Prinsip transparansi ini diatur dalam pasal III GATS yang mewajibkan 

semua anggota mempublikasikan semua peraturan perundangan, pedoman 

pelaksanaan, serta semua keputusan dan ketentuan yang berlaku secara secara 

umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang 

mempunyai dampak pada pelaksanaan GATS. Disamping itu, juga diwajibkan 

untuk memberitahukan Council for the Trade and Service. 

g. Peningkatan partisipasi terhadap negara berkembang (Increased Participation 

for Developed Country)
69

 

 

  Secara prinsip sistem WTO tidak membedakan antara negara maju dan 

negara berkembang. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu kepada 

negara-negara berkembang diberikan perlakuan khusus. Hal ini dapat dilihat 

dari perlakuan khusus yang diberikan kepada negara sedang berkembang 

dalam penyampaian SOC. Penyampaian SOC ini merupakan salah satu syarat 

untuk dapat menjadi original member WTO (pasal 11 WTO). 

   Disamping itu, kepada negara sedang berkembang juga diberi 

kemudahan dalam rangka meningkatkan partisipasinya melalui perundingan 

SOC yang menyangkut: 

1. Peningkatan kapasitas jasa dalam negeri dan efesiensi serta daya saing 

sektor jasa dalam negeri antara lain melalui akses kepada teknologi 

secara komersial  

2. Perbaikan akses terhadap jaringan distribusi dan informasi 

                                                           
68
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3. Liberalisasi akses pasar untuk sektor-sektor dan cara pemasokan yang 

menjadi kepentingan bagi ekspor negara berkembang (pasal IV(1) 

GATS).  

Kemudahan lainnya yang diberikan kepada negara yang sedang 

berkembang adalah dalam rangka negosiasi selanjutnya untuk mebuka pasar. 

Kepada mereka diberikan fleksibilitas yang cukup untuk untuk membuka 

sektor yang lebih sedikit, melakukan perluasan akses pasar secara bertahap 

sejalan dengan situasi pembangunannya. (pasal XIX ayat (2) GATS ) 

Selanjutnya, dalam rangka membantu negara sedang berkembang, negara 

maju diwajibkan untuk mendirikan “contact point” untuk membantu negara 

berkembang dalam mengakses informasi mengenai pasar masing-masing 

negara maju. 

h. Integrasi ekonomi (Economic Integration)
70

 

  Kerja sama regional telah lama dipandang sebagai pengecualian dari 

klausula MFN dalam perjanjian perdagangan. Meskipun demikian, WTO 

secara prinsip tidak melarang anggotanya untuk bergabung dengan organisasi 

kerjasama ekonomi regional seperti NAFTA (North America Free Trade 

Agreement)
71

, atau mengadakan perjanjian liberalisasi perdagangan jasa antara 

                                                           
70

 Ibid,h.194-195 
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 NAFTA terbentuk 7 Desember 1992,North American Free Trade Agreement between 

the Government of the United State,the Government of Canada, and the Government of the United 

Mexican States, Preamble Piagam, Ralph H Folsom, Michael W Gordon dan John A Spanogle,Jr 

(eds), Handbook of NAFTA Dispute Settlement, 1998, lihat juga Koesrianti, the Development of 

the ASEAN Trade Dispute Settlement Mechanism: From Diplomacy to 

Legalism,Disertasi,(2005),h.61  
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dua atau lebih negara, asal saja memenuhi beberapa kriteria yang rinci dan 

kompleks sebagaimana diatur dalam pasal V GATS. 

i. Liberalisasi bertahap (Progressive Liberalization) 

 Liberalisasi bertahap tersebut dilakukan dengan mewajibkan semua 

angota WTO untuk melakukan putaran negosiasi yang berkesinambungan yang 

dimulai paling lambat lima tahun sejak berlakunya perjanjian WTO (sejak 1 

januari 1995). Negosiasi tersebut harus dilakukan dengan mengurangi atau 

menghilangkan measures yang dapat berdampak buruk terhadap perdagangan 

Jasa. Meskipun demikian, proses liberalisasi harus dilakukan dengan tetap 

menghomati kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing 

(Pasal XIX ayat (1) GATS). 

g. Keadaan darurat (escape clauses for the emergency state) 

 Escape Clauses merupakan ketentuan yang penting dalam semua 

perjanjian internasional, yang hanya diberlakukan dalam kondisi atau kesulitan 

yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya  

 Secara umum, escape clause membolehkan suatu anggota dalam kondisi 

tertentu, untuk sementara menghindar dari satu aspek perjanjian tanpa merusak 

tujuan dari perjanjian tersebut secara keseluruhan. Escape Clause dalam suatu 

perjanjian memberikan kepastian bagi penandatangan bahwa dalam situasi 

darurat, mereka dibenarkan untuk sementara menghindar dari komitmen yang 

telah diberikan.
72
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2.1.3.2 Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa GATS 

Dalam GATS terdapat sejumlah persyaratan dengan implikasi 

kelembagaan yang pada umumnya berhubungan dengan aspek transparansi, 

notifikasi dan pertukaran informasi. Terdapat persyaratan bahwa setidaknya sekali 

dalam satu tahun negara anggota harus menyampaikan informasi kepada Services 

Council tentang adanya peraturan baru atau perubahan peraturan yang ada , Setiap 

negara anggota harus membentuk satu atau lebih enquiry points untuk 

menyampaikan informasi semua tindakan yang berkaitan atau berakibat terhadap 

beroperasinya GATS, negara anggota harus membentuk judicial, arbitral atau 

administrative tribunals/procedures yang atas permintaan penyedia jasa dapat 

memberikan tinjauan yang tepat, obyektif dan netral atas keputusan-keputusan 

administratif yang berakibat pada perdagangan jasa, dalam rangka melaksanakan 

berbagai persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis, perijinan (licensing) 

agar berdasarkan kriteria yang transparan dan tidak menimbulkan hambatan. 

Untuk itu, diperlukan suatu lembaga pelaksana yang memadai. 

Sistem dan prosedur penyelesaian sengketa secara umum diatur dalam 

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 

atau lebih dikenal dengan singkatan DSU (Disputes settlement Understanding) 

yang merupakan annex 2 dari perjanjian WTO. Understanding ini berlaku untuk 

seluruh sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian WTO beserta Annexnya. 

Tujuan utama dari penyelesaian sengketa berdasarkan WTO adalah 

menyelesaikan sengketa secara damai diantara para pihak tanpa mengikutsertakan 

keterlibatan pihak ketiga. Para pihak bebas untuk menggunakan cara-cara 
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penyelesaian apa pun tanpa menyerahkannya kepada badan panel. Menurut Pasal 

3 paragraf.7 DSU: '...A solution mutually acceptable to the parties to a dispute 

and consistent with the covered agreements clearly to be preferred.
73

 

Dalam sistem WTO, jenis komplain yang dapat diajukan sebagai 

pengaduan adalah
74

: 

1.    Violation complaint. Diajukan oleh salah satu pihak terhadap anggota lain akibat 

pelanggaran aturan WTO yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang 

mengajukan complaint yang secara sadar atau tidak telah dilakukan oleh pihak yang 

melanggar adalah suatu Violation complaint.  

 

2.  Non-violation complaint. Dapat diajukan apabila terjadi kerugian yang dihadapi oleh 

pihak lain akibat tindakan yang diambil oleh suatu pihak dalam perjanjian, walaupun 

tindakan tersebut tidak melanggar WTO. Dengan demikian maka, dalam hal ini 

sengketa timbul akibat tindakan yang tidak melanggar aturan tetapi merugikan pihak 

lain dan dikenal sebagai non-violation complaints karena keuntungan yang telah 

diraih dari perjanjian telah ditiadakan akibat tindakan yang diambil salah satu 

anggota.  

3.  Situation complaint. Anggota dapat mengajukan komplain apabila suatu “situasi” yang 

tidak tercakup dalam kategori non-violation complaint tetapi menimbulkan 

nullification (dimana keuntungan yang telah diraih oleh negara anggota “ditiadakan” 

oleh anggota lainnya) atau impairment (keuntungan yang telah diraih oleh negara 

anggota “dirusak” dan “diganggu” oleh anggota lainnya) dari keuntungan yang telah 

diperoleh melaui negosiasi.  

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO merupakan tameng hukum bagi 

negara sedang berkembang untuk melindungi hak-haknya berdasarkan perjanjian 

WTO, 3 Mekanisme penyelesaian sengketa dagang dalam WTO mensyaratkan 
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 Huala Adolf, 2005, Penyelesaian Sengketa dagang Dalam WTO, CV Mandar Maju, 

Bandung, h.77   
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 H.S Kartadjoemena, 2000, Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme 

Penyelesaian Sengketa, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h.204-205   
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semua sengketa atau perbedaan dibidang masalah perdagangan untuk diselesaikan 

sesuai dengan cara-cara yang ada di perjanjian-perjanjian WTO.
75

 

 

2.1.4 Liberalisasi Perdagangan Jasa di ASEAN 

 Meskipun liberalisasi perdagangan di level global mengalami hambatan 

dengan berlarut-larutnya Putaran Doha yang dimulai sejak 2001,
76

 proses 

liberalisasi perdagangan mengalami perkembangan signifikan dengan kemunculan 

perjanjian-perjanjian perdagangan bebas di level regional. Di Asia Tenggara 

sendiri, ASEAN telah berhasil menyepakati perjanjian perdagangan bebas 

ASEAN yaitu AFTA yang mengharuskan negara-negara ASEAN mereduksi tarif 

hingga 0-5% untuk barang-barang yang diperdagangkan di antara negara-negara 

ASEAN dengan tenggat waktu pada tahun 2015.
77

 

 Pada awal masa liberalisasi perdagangan, fokus lebih diutamakan pada 

perdagangan barang (goods) daripada jasa (services). Baru pada tahun 1970an, 

liberalisasi sektor jasa kemudian mendapatkan perhatian dan mengalami 

peningkatan yang signifikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan 

investasi internasional. Walau demikian 75% perdagangan jasa masih terjadi di 

negara maju yang menguasai seperlima dari total perdagangan jasa dunia.
78
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 Huala Adolf, 2005 Op.cit, h.168-169   
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 Merit E. Janow, Victoria Donaldson, Alan Yanovich,”The WTO:Governance,Dispute 

Settlement, and Developing Countries” h.15 

 
77

Berbeda dengan Uni Eropa, ASEAN tidak menerapkan Common External Tariff, 

sehingga negara-negara ASEAN dapat menerapkan tarif untuk barang-barang dari luar negara-

negara ASEAN sesuai dengan kondisi masing-masing negara 
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E. Hartmann dan C. Sherrer, Negotiations on Trade in Services-The Position of theTrade Unions 

on GATS (Geneva: FES, 2003)  
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 Bidang jasa memiliki peran strategis dalam perekonomian negara-negara 

ASEAN mengingat rata-rata 40%-50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) 

negara-negara ASEAN disumbang oleh bidang ini. Bidang jasa juga merupakan 

sektor yang paling cepat pertumbuhannya di kawasan. 

 Dalam upaya meningkatkan liberalisasi perdagangan jasa, WTO
79

 

kemudian membentuk GATS (General Agreements on Trade in Services) 

mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa. GATS menganut beberapa 

prinsip utama yaitu prinsip non-diskriminasi yang terdiri dari most favoured 

nation principle (MFN Principle) dan national treatment, prinsip market access, 

serta transparancy.
80

 

 Di level ASEAN, disepakatinya AFTA
81

 pada tahun 1992 menandai mulai 

dialihkannya fokus perhatian pada liberalisasi perdagangan di dalam sektor jasa 

(trade in services liberalization). Upaya melakukan liberalisasi perdagangan di 

sektor jasa ini diawali dengan disepakatinya AFAS (ASEAN Framework 

Agreement on Trade in Services) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, 

Thailand. AFAS dibangun dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diletakkan di 

dalam GATS, yaitu melalui proses negosiasi „permintaan dan penawaran‟ 

liberalisasi sektor jasa di antara negara-negara anggota.
82
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 Di bawah WTO terdapat tiga perjanjian yang dibuat yaitu GATT, GATS dan TRIPS  

 
80

General Agreements on Trade in Services, diakses dari 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm, diakses  28 September 2014 

 
81

 Hadi Soesastro,Accelerating ASEAN Economic Integration: Moving Beyond AFTA,2 

Economic Working Paper Series no. WPE 091,Centre for Strategic and International Studies,17 

Maret 2005 
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 ASEAN Secretariat, ASEAN Integration in Services, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009), h. 1.  
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Selanjutnya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk 

Coordinating Committee Services (CCS) yang memiliki tugas menyusun 

modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS. 

Akan tetapi sejak disepakati pada tahun 1995, AFAS tidak terlalu berhasil 

mendorong liberalisasi sektor jasa di ASEAN.
83

 

 krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 menghancurkan perekonomian dan 

melahirkan perubahan-perubahan sosial politik di sebagian negara ASEAN, 

termasuk motor-motor utamanya seperti Indonesia dan Thailand, sehingga proses 

perundingan untuk liberalisasi sektor jasa di level ASEAN pun tidak berlangsung 

dengan efektif saat itu.  

Setelah negara-negara ASEAN mulai pulih dari guncangan krisis Asia, 

negara-negara ASEAN kembali melihat potensi ASEAN untuk memajukan 

kesejahteraan masing-masing negara. Dalam konteks inilah muncul inisiatif-

inisiatif baru untuk membuat ASEAN lebih efektif dan terintegrasi. Inisiatif-

inisiatif inilah yang kemudian berujung pada dideklarasikannya ASEAN Concord 

II (atau “Bali Concord II”) pada bulan Oktober 2003.
84
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Deunden Nikomborirak dan Supunnavadee Jitdumrong, “An Assesment of Services 

Sector Liberalization in ASEAN”, dalam Sanchita Basu Das (ed), ASEAN Economic Community 

Scorecard, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studes, 2013), h. 48  
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Bali Concord II sendiri menyebutkan dengan tegas bahwa liberalisasi sektor 

jasa adalah salah satu elemen penting di dalam integrasi ASEAN:  

 
“The ASEAN Economic Community is the realisation of the end-goal 

of economic integration as outlined in the ASEAN Vision 2020, to create a 

stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which 

there is a free flow of goods, services, investment and a free flow of capital, 

equitable economic development and reduced poverty and socio-economic 

disparities in year 2020.” 

 

 

KTT ASEAN Ke-13 pada bulan November 2007 menyepakati diadopsinya 

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC Blueprint) sebagai dokumen 

rencana yang komprehensif untuk memandu terwujudnya Komunitas Keamanan 

ASEAN pada tahun 2015. Dokumen tersebut menyatakan bahwa ASEAN tidak 

hanya akan menjadi satu pasar tunggal (single market), namun juga satu basis 

produksi tunggal (single production base) yang mensyaratkan aliran faktor-faktor 

produksi yang bebas, termasuk modal dan tenaga kerja terampil.
85

 

Cetak Biru ini merupakan peristiwa penting dalam liberalisasi sektor jasa 

di ASEAN karena menjadi titik balik untuk meninggalkan pendekatan “request 

and offer” yang berlarut-larut dan menetapkan target-target yang jelas dan terukur 

dalam melakukan proses liberalisasi sektor jasa ASEAN.
86

 

Dalam upaya mendukung liberalisasi sektor jasa ini, terutama terkait lalu 

lintas atau perpindahan tenaga kerja terampil, negara-negara anggota ASEAN 

menandatangani MRA (Mutual Recognition Agreement) pada tanggal 19 

November 2007. MRA ini menjadi sebuah hal mutlak yang dilakukan untuk 

                                                           
85

ASEAN Secretariat, ASEAN Integration in Services,op.cit,h.55 
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mendukung liberalisasi sektor jasa yang berasaskan keadilan/fairness. Dalam 

kaitan ini, terdapat sejumlah hakikat dari MRA. Pertama, negara tujuan atau 

negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan yang 

diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil. Kedua, 

negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi dan pelatihan 

dengan cara memberikan diploma atau sertifikat. Ketiga, pengakuan tidak bersifat 

otomatis. Ada proses untuk penentuan standar dan persyaratan lainnya yang 

diterapkan baik di negara penerima maupun di negara asal. Dengan kata lain 

MRA tidak langsung memberikan hak untuk melaksanakan suatu profesi. 

Selain MRA sebagai rujukan utama dalam menjamin mobilitas tenaga 

kerja terampil terdapat dalam aturan AFAS Pasal 5 tentang domestic regulations 

on qualifications dan Pasal 6 tentang recognition on qualifications, dan AEC 

Blueprint secara jelas mengatur keleluasaan mobilitas tenaga kerja terampil di 

ASEAN. Disamping itu ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi 

keleluasaan mobilitas tenaga kerja terampil yaitu: 1) disparitas yang besar antara 

upah dan kesempatan kerja, 2) geographical proximity dan lingkungan sosial-

budaya dan bahasa, 3) disparitas perkembangan sektor pendidikan antara negara 

di ASEAN dan, 4) faktor kebijakan yang berlaku di setiap negara anggota.
87

 

Selanjutnya sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan implementasi 

liberalisasi sektor jasa yang sudah disepakati dalam AEC, ASEAN bergerak cepat 

dengan disepakatinya ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons 
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 Chia Siow Yue, „Free Flow of Skilled Labour in the AEC‟, dalam Urata, S. dan M. 
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Research Project Report 2010-03), h.221  
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(MNP) yang ditandatangani pada November 2012. Kesepakatan ini memberikan 

jaminan hak dan aturan tambahan yang sudah diatur di AFAS tentang MNP dan 

juga memfasilitasi MNP dalam menjalankan perdagangan dalam jasa dan 

investasi.
88

 

Tidak ada data yang akurat tentang seberapa besar perdagangan jasa di 

ASEAN dan berapa kontribusi perdagangan jasa dari masing-masing negara. 

Namun demikian, dapat dilihat dari sifat perdangannya antara lain untuk jasa 

perkapalan (shipping) Indonesia adalah yang terbesar, Malaysia untuk jasa 

perjalanan (termasuk- untuk pendidikan), freight dan asuransi. Filipina untuk jasa 

konstruksi, travel (perjalanan), pariwisata dan tenaga kerja, sedangkan Singapura 

menguasai untuk jasa pariwisata, transport, perbaikan kapal, jasa pelabuhan dan 

pergudangan. Thailand memiliki kelebihan pada jasa pariwisata dan perjalanan. 

Masing-masing negara anggota memiliki karakter hambatan tersendiri. 

Mengenai hal ini, negara-negara anggota ASEAN juga telah melakukan notifikasi 

ke organisasi perdagangan dunia (WTO) khususnya sektor-sektor jasa dan 

pengecualian MFN (Most Favoured Nation)
89

 sesuai dengan persetujuan GATS 

(General Agreement on Trade in Services).  

                                                           
88

 Makmur Keliat,dkk,”Laporan Akhir Liberalisasi Jasa” ASEAN Study Center FISIP 

UI,Jakarta,2013 

 
89

  Pasal 1 GATT General Favoured Nation Treatment  
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Beberapa contoh hambatan yang memungkinkan terjadi dalam 

perdagangan jasa di ASEAN sebagai berikut :
90

 

1. Perbedaan aturan dan persyaratan bagi perusahaan-perusahaan asing yang berasal 

dari sesama angora ASEAN. Satu sisi ingin menciptakan perusahaan-perusahaan 

di ASEAN yang memiliki keunggulan kompetitif, di sisi lain ada hambatan 

sebagai sarana proteksi perusahaan dalam negeri. 

2. Persyaratan bagi perusahaan asing untuk menggunakan sumber daya manusia dari 

Negara anggota ASEAN sebesar prosentase tertentu atau kewajiban untuk 

melakukan joint venture dengan sebuah perusahaan di Negara anggota ASEAN. 

Ada kewajiban umum yang harus dijalankan yaitu kewajiban national 

treatment dan market access pada sektor-sektor yang telah dimasukkan dalam 

schedule. National treatment berarti bahwa setiap negara anggota ASEAN tidak 

boleh melakukan diskriminasi antara pemasok jasa asing dengan pemasok jasa 

domestik. Sedangkan akses pasar berarti bahwa setiap Negara tidak dapat 

membatasi akses pasar (kecuali dalam schedule yang telah ditetapkan) dalam 

bentuk pembatasan pada modal asing, pembatasan pada jumlah pemasok jasa, 

operasionalisasi jasa atau orang-orang yang digunakan dalam sebuah sektor 

khusus, pembatasan pada nilai jasa dan struktur yang digunakan.
91

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90

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

Perdagangan Jasa Hukum”, Law Review Vol XIII No.2, Op.Cit, h. 213 

 
91

<http://asean.fta.govt.nz/liberalising-trade-in-services/> dikunjungi tanggal 28 

september 2014 
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2.1.5 ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)  

 

 Di area jasa, deklarasi Konvensi Bangkok menyepakati untuk 

meningkatkan kerjasama dan kebebasan perdagangan dibidang jasa melalui 

pengimplementasian AFAS. Perjanjian ini khususnya berusaha meningkatkan 

efesiensi dan tingkat kompetitif dari anggota ASEAN sebagai penyedia jasa, 

khususnya mengeliminasi pembatasan perdagangan dibidang Jasa antar anggota 

ASEAN, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas tingkatan dan 

scope dari liberalisasi melampaui yang telah ada di dalam GATS (General 

Agreement Trade in Service) dengan tujuan sebuah area perdagangan bebas 

dibidang jasa.
92

 

 Dalam proses perundingan, sektor jasa memiliki keunikan tersendiri yang 

berbeda dengan proses perundingan liberalisasi sektor barang. Disektor barang, 

perundingan liberalisasi dilakukan dengan penurunan tarif dan non tarif. 

Sementara di perdagangan jasa, perundingan dilakukan untuk melakukan 

pengurangan atau penghilangan hambatan dalam empat cara ketersidiaan jasa dari 

penyedia jasa kepada pengguna jasa (modes of supply). 

Para memimpin ASEAN telah mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 

ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, dimana AFAS antara 

lain berisi kesepakatan untuk 
93

: 

a. Meningkatkan kerjasama dibidang jasa diantara negara-negara ASEAN dalam rangka 

meningkatkan efesiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta 

                                                           
92

 Hadi Soesastro (ed), 2000, A New ASEAN in a New Millenium,Centre for Strategic and 

International Student, Jakarta, h. 215   

 
93

Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa, 2009, Dirjen Kerja Sama ASEAN 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, h.7   
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pemasokan dan distribusi jasa, baik antara penyedia jasa di ASEAN maupun diluar 

ASEAN.  

b. Menghapus hambatan perdagangan dibidang jasa secara substansial antar negara 

ASEAN.  

c. Meliberalisasi perdagangan bidang jasa dengan memperdalam dan memperluas 

cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negara-negara dalam kerangka 

GATS/WTO, dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas dibidang jasa 

 

Dalam perundingan liberalisasi bidang jasa, AFAS menerapkan Prinsip-

prinsip sebagaimana yang diterapkan dalam WTO. Prinsip-prinsip tersebut antara 

lain :
94

 

a.  Most Favoured Nation (MFN) kemudahan yang diberikan kepada suatu negara berlaku 

juga untuk semua negara lain.  

b. Non discriminative pemberlakuan hambatan perdagangan diterapkan untuk semua 

negara, tanpa pengecualian;  

c. Transparency setiap negara wajib mempublikasikan semua peraturan, perundang-

undangan, pedoman pelaksanaan dan semua keputusan/ ketentuan yang berlaku secara 

umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah;  

d. Progressive liberalization liberalisasi secara bertahap sesuai dengan tinggat 

perkembangan ekonomi setiap negara anggota.  

 

 Mekanisme liberalisasi perdagangan Jasa AFAS dilakukan melaui 

rangkaian negosiasi dibawah Coordinating Committee on Service (CCS), yang 

didirikan pada Januari 1996. Badan ini bertanggung jawab kepada ASEAN 

Economic Meeting (AEM) melaui Senior Officials Meeting (SEOM). CCS 

mengordinasikan enam kelompok kerja yang terdiri dari bisnis, konstruksi, 

                                                           
 
94

 Direktorat  Jenderal Kerjasama ASEAN,Departemen Luar Negerti,”ASEAN Selayang 

Pandang” edisi ke-20,2012,h.36 
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kesehatan, transportasi laut, parawisata, serta telekomunuikasi dan teknologi 

informasi. 

 Perundingan liberalisasi jasa ASEAN dilakukan dalam putaran 

perundingan dengan kurun waktu sekitar tiga tahun. Putaran pertama dilakukan 

pada 1996-1998, dengan mengadobsi pendekatan permintaan dan penawaran 

(Request and Offer Approach). 

 Putaran kedua dilakukan pada 1999-2001 dengan mengadobsi Common 

subsector Approach, yakni pendekatan yang didasarkan pada komitmen yang 

telah disetujui oleh minimal empat negara ASEAN, baik dalam GATS maupun 

dalam AFAS. 

 Putaran ketiga dilakukan pada 2002-2004 dengan pendekatan Modified 

Common sub-sector Approach. Pada dasarnya pendekatan ini sama dengan 

Common subsector approach tetapi negara yang berkomitmen dikurangi dari 

empat negara menjadi tiga negara. 

 Putaran keempat dimulai pada 2005 dan telah dicapai kesepakatan 

dengan ditandatangani “Protocol to Implement the Fourth Package of 

Commitment on Financial Service Under the ASEAN Framework Agreement on 

Service” pada The 12
th

  ASEAN financial Minister meeting (AFMM) di Danang, 

Vietnam tanggal 4 April 2008. 

 Dalam komitmen liberalisasi perdagangan jasa dilakukan dalam empat 

derajat liberalisasi yang berbeda-beda, yaitu
95

: 

 
a) None, artinya terbuka penuh atau tidak ada hambatan dan pembatasan pada 

sektor jasa tersebut.  

                                                           
95

 Aida s Budiman (Dkk), Op.cit, h.131   
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b) Bound with limitations; artinya liberalisasi dengan pembatasan-pembatasan 

tertentu yang disebutkan dalam komitmen, dimasa yang akan dating, 

pembatasan ini dapat dibuka lebih lanjut.  

c) Unbound, artinya tidak ada komitment, dikarenakan adanya aturan-aturan yang 

tidak sejalan dengan akses pasar atau perlakuan pasar.  

d) No commitment, tidak ada komitmen karena memang secara teknis tidak 

dimungkinkan.  

 

Pada tahun 2003, para menteri ekonomi ASEAN telah mengidentifikasi 11 

sektor prioritas (Wood-Based Products, automotives, agroo-based product, 

fisheries, rubber based products, textiles & apparels, electronics, e-ASEAN, 

healthcare, air travel and tourism) dan ditambah satu sektor (logistic) pada tahun 

2006 sehingga genap menjadi 12 sektor Prioritas. Dari 12 sektor yang dimaksud, 

ASEAN telah menetapkan lima sektor jasa prioritas yang akan diliberalisasi 

menjelang pembentukan komunitas ekonomi ASEAN 2015, yaitu : jasa 

pariwisata, transportasi udara, kesehatan, e ASEAN dan logistik
96

 

 

2.2 Komunitas ASEAN (ASEAN Community) 

 Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 1967 hingga kini ASEAN terus 

mengalami perkembangan dan kemajuan, menjelang abad ke-21 ASEAN 

bersepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan 

membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, 

stabil dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang 

dinamis.  

                                                           
96

 Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa , Op.cit, h.24   
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Hal tersebut sesuai dengan motto ASEAN „One vision,One Identity,One 

Community‟
97

 serta mencerminkan ASEAN sebagai organisasi yang people 

oriented.Selanjutnya, untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN 

mengesahkan Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 yang 

menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community) visi 

ASEAN 2020  yang ditetapkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN 

pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 

Desember 1997.
98

 

 Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu Komunitas Politik 

Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC), Komunitas 

Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC), Komunitas Sosial 

Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Indonesia menjadi 

penggagas pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN serta 

memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya. 

 Pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane,Laos,tahun 2004, konsep 

komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya tiga Rencana Aksi 

(Plan of Action/PoA) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka 

panjang untuk merealisasikan pembentukan komunitas ASEAN.
99

 

                                                           
97

 Pasal 36 Piagam ASEAN 

 
98

 Direktorat  Jenderal Kerjasama ASEAN,Departemen Luar Negerti,”ASEAN Selayang 

Pandang” edisi ke-19,2010,Jakarta,h.4  

 
99

Ibid, 
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 Pencapaian komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya 

“Cebu Declaration on the Establishment of an ASEAN Community by 2015.” Oleh 

para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filiphina,13 Januari 

2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para pemimpin ASEAN 

menyepakati percepatan pembentukan komunitas ASEAN/ASEAN Community 

dari semula tahun 2020 menjadi tahun 2015. 

 Dalam komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN tersebut, telah 

disepakati juga untuk menyusun sebuah konstitusi yang akan dijadikan landasan 

dalam penguatan kerja sama. Proses penyusunan Piagam ASEAN dimulai sejak 

tahun 2006 melalui pembentukan Kelompok Ahli (Eminent Persons Group/EPG) 

dan kemudian dilanjutkan oleh Gugus Tugas Tingkat Tinggi (High Level Task 

Force) untuk melakukan negosiasi terhadap Piagam ASEAN.
100

 

 Pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura bulan November 2007 bertepatan 

dengan Usia ke-40 tahun ASEAN, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN 

telah menandatangani Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang mengubah 

ASEAN dari organisasi yang longgar ( loose association) menjadi organisasi yang 

berdasarkan hukum (rules based organization) dan menjadi subjek hukum (legal 

personality).  

ASEAN Charter ini sekaligus merupakan penyempurnaan dari ASEAN 

Community. Karena Piagam ASEAN ini merupakan pijakan hukum atau yuridiksi 

                                                           
100

Ibid,h.5 
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internasional bagi Negara-negara anggota ASEAN.
101

 Piagam ASEAN didesain 

sebagai jalan untuk mencapai “a people-oriented ASEAN”, yaitu Piagam harus 

menjamin adanya interaksi antara seluruh stakeholder dengan adanya satu bab 

dalam piagam tentang “Entities associated with ASEAN”.
102

 Berdasarkan 

konstitusi ini, seluruh mekanisme dan aturan yang telah ada dan yang akan ada 

akan menjadi formal, bersifat mengikat secara hukum. Dengan begitu akan ada 

sanksi bagi negara anggota yang terbukti melakukan penyimpangan atas 

kesepakatan yang telah disetujui atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, 

yang sebelumnya tidak diatur dengan jelas.
103

 

Mengenai konsep organisasi perlu diketahui bahwa ASEAN adalah 

organisasi antarpemerintah (intergovernmental). Sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 3 Piagam ASEAN,”ASEAN sebagai sebuah organisasi antarpemerintah 

dengan ini diberikan status hukum”. Organisasi internasional antarpemerintah 

adalah organisasi yang mempunyai ciri-ciri,yaitu : Pertama merupakan institusi 

yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional (treaty) terkadang dibentuk 

berdasarkan piagam (charter) yang berfungsi sebagai „konstitusi‟ organisasi 

tersebut. Kedua, terdiri atas anggota yang berupa negara-negara atau organisasi 

internasional. Ketiga, diatur oleh hukum internasional. Keempat, mempunyai 

personalitas hukum (legal personality) sehingga dapat membuat kontrak, dapat 

                                                           
101

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

Anniversary”, Op.Cit, h.6 

 
102

 Zainuddin Djafar,Piagam ASEAN Legalitas Tonggak Baru Menuju Integrasi 

Regional,Indonesian Journal of International Law,Vol.6,No.2, 2 Januari 2009,h.195 

 
103

 Koesrianti,”Association of South East Asian Nations (ASEAN) Sejarah Konstitusi dan 

Integrasi Kawasan”, op.cit, h.4 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

PRIMA BHINNEKA WIDIASTUTI



63 
 

digugat dan menggugat di lingkup pengadilan nasional dengan beberapa 

kekebalan sebagai pengecualian.
104

 

Sebuah organisasi internasional biasanya mempunyai beberapa „organ‟ 

yang secara kolektif melakukan kegiatan organisasi tersebut.Setiap organisasi 

internasional mempunyai sekretariat dan struktur organisasi yang menjalankan 

fungsi administrasi dan operasional organisasi dan dipimpin oleh seorang 

sekretaris jenderal.
105

 Hal tersebut menandakan bahwa dalam praktiknya ASEAN 

mempunyai personalitas hukum yang terbatas.
106

 

Berbeda halnya dengan organisasi Uni Eropa (selanjutnya disingkat UE)
107

 

yang merupakan organisasi supranasional. Sejak awal UE dirancang sebagai 

organisasi yang lebih dari sekedar organisasi internasional biasa. Para pendiri 

Komunitas Batu Bara dan Besi Eropa atau the European Coal and Steel 

Community (ESCC) sebagai cikal bakal Uni Eropa, merancang komunitas ini 

sebagai sebuah organisasi yang berada di bawah kekuasaan sebuah institusi, yaitu 

Otoritas Tertinggi (the High Authority) yang kemudian dalam perjalanannya 

                                                           
104

 Thomas Buergenthal dan Sean D. Murphy,Public International Law in a 

Nutshell,Thomson West,(2007),h.42 

 
105

 H Schermers & N Blokker, International Institutional Law: Unity Within Diversity,3
rd

 

ed 1995 

 
106

 Koesrianti,Personalitas Hukum Internasional Association of South East Asian Nations 

(ASEAN) Menurut Piagam ASEAN, dalam Peran Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia: 

Kenyataan, Harapan, dan Tantangan (Liber Amirocum Prof.Dr.Etty R 

Agoes,S.H.,LL.M.)Bandung Rosda,2013,h.269-291 

 
107

 John Ravenhill,Economic Cooperation in Southeast Asia: Changing Incentives, 35 

Asian Survey 850,1995,h.852. Pada tahun 1992, Uni Eropa mendeklarasikan pembentukan Pasar 

Tunggal Eropa (European Single Market) yang dilaksanakan pada awal 1993 merupakan tahap 

penting bagi integrasi ekonomi Uni Eropa waktu itu,Treaty on EU,Maastricht Treaty,7 Februari 

1992 
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berubah menjadi Komisi Eropa (European Commision).
108

 Didalam organisasi 

supranasional Hukum Komunitas (Community Law) akan mempunyai kekuatan 

untuk diberlakukan di negara-negara anggota secara langsung (direct effect) tanpa 

harus melalui proses pengubahan sebagai hukum nasional.
109

 

Hukum Komunitas mengikat negara-negara anggota dan harus 

diberlakukan badan peradilan nasional dari negara-negara anggotanya. Selain itu, 

badan peradilan regional, yaitu Mahkamah Eropa dapat memutus perkara yang 

berasal dari badan peradilan nasional negara anggota.
110

 Secara sederhana dapat 

diartikan bahwa organisasi supranasional adalah organisasi yang mempunyai 

kekuatan penuh secara mandiri yang terlepas dari negara anggotanya, dan 

mempunyai kekuasaan sendiri. Negara anggota UE mendelegasikan sepenuhnya 

kewenangan mereka kepada Dewan Eropa sebagai perwakilan dalam hal treaty 

making power terhadap subjek hukum lainnya.
111
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 Paul Craig dan Grainne de Burca,EU Law: Text, Cases, and Materials, Edisi 3,2003, 

h.8-9 

 
109

 Ralph H.Folsom,European Union Law in a Nutshell,7
th

 ed.2011,h. 95-97 

 
110

 Trevor C.Hartley,European Union Law in a Global Context: Text, Cases, and 

Materials,2004,h.166 

 
111

 Marise Cremona,EC External Commercial Policy After Amsterdam:Authority and 

Interpretation within Interconnected Legal Orders,dalam J.H.H. Weiler,The EU,the WTO,and the 

NAFTA:Towards a Common Law of International Trade,Oxford Univ Press,2001,h.5 
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2.2.1 Piagam ASEAN (ASEAN Charter) 

 Awal mula penyusunan Piagam ASEAN dimulai pada tahun 2006 dengan 

disepakatinya Deklarasi Kuala Lumpur Tentang Pembentukan Piagam ASEAN 

(Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter) pada KTT 

ASEAN ke-11. 

 Berdasarkan deklarasi Kuala Lumpur tersebut, penyusunan piagam 

ASEAN mulai dilakukan melalui pembentukan Kelompok Ahli tentang Piagam 

ASEAN (Eminent Persons Group on the ASEAN Charter/EPG) yang tugasnya 

menyusun rekomendasi pembentukan piagam tersebut.
112

 

 Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu,Filiphina, melalui Deklarasi 

Cebu mengenai Cetak Biru Piagam ASEAN para Kepala Negara/Pemerintahan 

ASEAN kemudian menginstruksikan para Menteri Luar Negeri negara-negara 

ASEAN untuk membentuk Gugus Tugas Tingkat Tinggi mengenai penyusunan 

Piagam ASEAN (High Level Task Force on the drafting of the ASEAN 

Charter/HLTF) yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi EPG menjadi suatu 

draf piagam ASEAN. 

 Dalam Pelaksanaan pertemuan EPG dan HTLF Indonesia didaulat menjadi 

tuan rumah. Pada pertemuan EPG ke-3 di Ubud,Bali,tahun 2006,telah 

dilangsungkan konsultasi secara langsung dengan masyarakat madani (civil 

society), Organisasi Non-Pemerintah, akademisi, dan perwakilan dari Majelis 

Antar-Parlemen ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly/AIPA) 

                                                           
112

 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN,Departemen Luar Negeri,”ASEAN Selayang 

Pandang”,edisi ke-19,2010,Op.Cit,h.7 
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selanjutnya pada pertemuan HTLF ke-7 di Jimbaran,Bali,tahun 2007, dilakukan 

konsultasi dengan Komisi Nasional HAM dari empat Negara ASEAN yang 

membahas gagasan pembentukan badan HAM ASEAN. 

 Setelah melewati proses perundingan yang panjang, pada KTT ASEAN 

ke-13 tanggal 20 November 2007 di Singapura negara-negara anggota ASEAN 

menandatangani Piagam ASEAN. Piagam ini terdiri atas Mukadimah,13 Bab,55 

Pasal,dan lampiran-lampiran yang menegaskan kembali keberlakuan semua nilai, 

prinsip, peraturan, dan tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam berbagai 

perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat, dan dokumen-dokumen dasar 

lain.
113

Piagam ASEAN ini berisi ketentuan-ketentuan yang sifatnya lebih 

mengikat dibandingkan dengan deklarasi-deklarasi yang ada sebelumnya yang 

bersifat longgar dan kurang mengikat secara hukum.
114

 

 Dalam Piagam ASEAN terdapat lima prioritas kegiatan untuk 

mempersiapkan transformasi ASEAN, yaitu penyusunan Kerangka Acuan (Term 

of Reference/ToR) pembentukan Perutusan Tetap untuk ASEAN (Permanent 

Representatives to ASEAN), penyusunan Aturan dan Prosedur Dewan Kooordinasi 

ASEAN dan Dewan Komunitas ASEAN (Rules and Procedures ASEAN 

Coordinating Council and ASEAN Community Councils), penyusunan Protokol 

Tambahan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Supplementary Protocols 

                                                           
113

 Simon S.C. Tay,The ASEAN Charter: Between National Sovereignity anf the Region’s 

Constitutional Moment,12 Sing, Y.B. International Law,151, (2008),h.155 
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 Koesrianti, Analisa Kekuatan mengikat Piagam ASEAN dan Perkembangan 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Analisa Kekuatan Mengikat Piagam 

ASEAN,Yuridika,Vol.26 Nomor 1 Jan-April 2011 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

PRIMA BHINNEKA WIDIASTUTI



67 
 

on Dispute Settlement Mechanism), penyusunan Perjanjian Negara Tuan Rumah 

(Host Country Agreement/HCA), dan penyusunan ToR pembentukan Badan 

HAM ASEAN.
115

 

 Piagam diratifikasi setelah melalui proses internal di masing-masing 

negara anggota dan disampaikan instrumen ratifikasinya kepada Sekretaris 

Jenderal ASEAN. Tiga puluh hari setelah penyerahan kesepuluh instrumen 

ratifikasi, piagam mulai berlaku, yaitu pada tanggal 15 Desember 2008.
116

 Untuk 

Indonesia, pemberlakuan piagam ASEAN ini disahkan melalui Undang-Undang 

RI nomor 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara (Charter of The Association of Southeast Asian 

Nations).Implementasi Piagam ASEAN mulai ditegaskan pada KTT ASEAN ke-

14 di Hua Hin, Thailand, pada tangal 28 Februari – 1 Maret 2009. Sebagai 

landasan hukum, Piagam ASEAN  memang mengatur kelembagaan ASEAN 

secara semakin luas, mendalam, dan intens.
117

 Seperti yang dikatakan oleh 

Termsak Chalermpalanupap berikut: “Another important requisite of becoming 

more rules-based is having an efficient central body to keep the rules,facilitate 

fulfillment of commitments and ensure compliance”.
118
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 ASEAN Charter 

 
116

 Ratifikasi Singapura 18 Desember 2007, Brunei Darussalam 31 Januari 2008, 

Malaysia 14 Februari 2008, Laos 14 Februari 2008, Kamboja 25 Februari 2008, Vietnam 14 Maret 

2008, Myanmar 21 Juli 2008, Thailand 16 September 2008, Filipina 7 Oktober 2008, dan 

Indonesia 21 Oktober 2008.  
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 Koesrianti,”Association of South East Asian Nations (ASEAN) Sejarah Konstitusi dan 
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 Termsak Chalermpalanupap,The ASEAN Secretariat and Legal Issues Arising from the 
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2.3 ASEAN Economic Community (AEC) 

 AEC merupakan integrasi ekonomi
119

 yang didasarkan kepentingan 

bersama anggota-anggota ASEAN yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi terbuka, berwawasan keluar, inklusif, dan berorientasi pasar. 

AEC akan membentuk ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi 

serta menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan langkah-langkah 

dan mekanisme baru untuk memperkuat implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi 

yang telah ada, mempercepat integrasi kawasan dalam sektor-sektor prioritas, 

mempermudah pergerakan para pelaku usaha tenaga kerja terampil dan berbakat 

dan memperkuat mekanisme institusi ASEAN.
120

 

AEC memiliki karakteristik utama sebagai berikut: 

1. Pasar tunggal dan basis produksi 

2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi 

3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata 

4. Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.Karakteristik-

karakteristik tersebut memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu 

sama lainnya. 
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AEC memiliki lima pilar utama: 

1. Aliran bebas barang (free flow of goods) 

2. Aliran bebas jasa (free flow of service) 

3. Aliran bebas investasi (free flow of investment) 

4. Aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour) 

5. Aliran bebas modal (free flow of capital) 

Secara umum AEC memiliki 12 sektor prioritas
121

 dan diharapkan 

nantinya sektor-sektor ini dapat dikembangkan secara penuh sehingga dapat 

menunjukan keunggulan dari sektor-sektor ini dan menarik investasi perdagangan 

didalam ASEAN serta mengembangkan produk-produk buatan ASEAN. 

2.3.1 ASEAN Economic Community Blueprint 

Pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 

Ministers/AEM) ke-39 tahun 2007 disepakati mengenai naskah Cetak Biru 

Komunitas Ekonomi ASEAN beserta jadwal strategis yang mencakup inisiatif-

inisiatif baru serta peta jalan yang jelas untuk mencapai pembentukan AEC tahun 

2015. 

 Bersamaan dengan ditandatanganinya ASEAN charter, para pemimpin 

ASEAN juga menandatangani Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN yang 

merupakan master plan bagi ASEAN menuju terbentuknya Komunitas Ekonomi 

ASEAN (KEA) pada tahun 2015. Cetak biru tersebut mengidentifikasikan 

langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi 
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berbagai komitmen yang rinci dengan sasaran dan target waktu yang jelas. Target 

waktu tersebut terbagi dalam 4 (empat) fase yaitu 2008-2009,2010-2011,2012-

2013,2014-2015. 

 Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan rancangan utama 

(master plan) untuk membentuk Komunitas ASEAN tahun 2015 dengan tujuan 

untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, 

memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi, dan aliran modal. 

Selain itu,juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan 

pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015. 

 Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN memiliki 4 (empat) karakteristik 

utama, yakni untuk mewujudkan ASEAN sebagai:
122

 

1. Pasar tunggal dan basis produksi, dengan 5 (lima) elemen utama yaitu: (i) aliran 

bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran bebas 

tenaga kerja terampil,dan (iv) aliran modal yang lebih bebas. Disamping kelima 

elemen tersebut, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup 2 (dua) 

komponen penting lainnya, yaitu Sektor Integrasi Prioritas (Sectors Integration 

Priority/PIS) dan kerjasama dibidang pangan, pertanian, dan kehutanan. 

2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan 6 (enam) elemen utama 

yaitu: (i) kebijakan persaingan usaha, (ii) perlindungan konsumen, (iii) hak atas 

kekayaan intelektual (HKI), (iv) pembangunan struktur, (v) perpajakan, dan (vi) 

e-commerce. 

3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dengan 2 (dua) elemen 

utama yaitu: (i) pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), dan (ii) 

inisiatif integrasi ASEAN (Inisiative for ASEAN Integration/IAI) 

                                                           
122

 Direktorat Kerjasama ASEAN,Departemen Luar Negeri,”ASEAN Selayang Pandang”, edisi ke-

19,2010,Op.cit,h.54 
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4. Kawasan yang teintegrasi ke dalam ekonomi global, dengan 2 (dua) elemen 

utama yaitu: (i) pendekatan terpadu terhadap ekonomi di luar kawasan,dan (ii) 

peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan global. 

Keempat karakteristik di atas memiliki kaitan erat dan saling memperkuat 

satu sama lain. Untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis 

produksi, ASEAN harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik secara 

individu antarnegara anggota maupun sebagai kawasan dalam persaingan dengan 

kawasan atau negara lain. 

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN juga memuat pedoman umum 

yang dituangkan dalam jadwal strategis, yakni tahapan pencapaian dari masing-

masing karakteristik utama Komunitas Ekonomi ASEAN. Untuk membentuk 

Komunitas Ekonomi ASEAN, ASEAN wajib melaksanakan kebijakan sesuai 

dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka (open), berwawasan ke luar 

(ourward-looking), inklusif (inclusive), dan berorientasi pada pasar (market-

driven) sesuai dengan aturan-aturan multilateral serta memperhatikan perbedaan 

tingkat pembangunan dan kesiapan masing-masing negara anggota melalui 

penerapan formulasi ASEAN minus X. Selain itu ASEAN harus patuh terhadap 

sistem berdasarkan aturan hukum (rules-based systems) agar pemenuhan dan 

implementasi komitmen-komitmen ekonomi dapat berjalan efektif.
123

 

Dalam rangka memantau implementasi Cetak biru Komunitas Ekonomi 

ASEAN, ASEAN telah mengembangkan mekanisme scorecard sebagai alat untuk 

mengukur tingkat implementasi komitmen ekonomi ASEAN dan sekaligus 
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sebagai alat komunikasi dengan para pemilik kepentingan mengenai keseriusan 

ASEAN dalam mewujudkan komunitas ASEAN 2015. 

Proses penyempurnaan Scorecard masih terus dilakukan oleh ASEAN 

bekerjasama dengan Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur 

(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia/ERIA), sebuah lembaga 

riset yang membantu ASEAN dalam mempromosikan integrasi ekonomi ASEAN 

dan integrasi ekonomi Asia Timur yang lebih luas.
124

 

Hingga saat ini ASEAN masih terus membahas mekanisme Kaji Ulang 

Paruh Waktu Komprehensif (Comprehensive Mid-Term Review)
125

 atas AEC 

Blueprint terkait dengan ruang lingkup, prinsip umum, metodologi, dan rencana 

aksi. 

2.3.2 Liberalisasi Sektor Jasa dan Tenaga Kerja Terampil dalam Lima Pilar 

Utama AEC 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,AEC memiliki lima pilar utama 

dalam pasar ASEAN,yaitu : aliran bebas 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), serta aliran bebas modal 

(free flow of capital).
126

 Masing-masing pilar memiliki fungsi dan tujuan tertentu 

dalam bidang terkait. Akan tetapi dalam penulisan ini penulis memfokuskan 
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pembahasan kepada dua dari kelima pilar utama AEC tersebut, yaitu aliran 

liberalisasi bidang jasa dan aliran liberalisasi tenaga kerja terampil. Karena kedua 

pilar tersebut merupakan pembahasan utama dalam penulisan skripsi ini. 

2.3.2.1 Aliran Bebas Jasa
127

 

Aliran bebas sektor jasa merupakan salah satu elemen penting dalam 

mewujudkan AEC, yang di dalamnya tidak ada hambatan bagi para pemasok jasa 

ASEAN dalam penyediaan jasanya secara lintas-negara di kawasan, sesuai dengan 

aturan domestik di setiap negara anggota. Liberalisasi sektor jasa dirundingkan 

dalam beberapa putaran negosiasi, khususnya melalui ASEAN Coordinating 

Committee on Service (CCS). Negosiasi untuk sektor tertentu seperti jasa 

keuangan dan transportasi negara dilaksanakan melalui kementerian terkait. 

Dalam meliberalisasi sektor jasa tidak diperkenankan untuk menarik kembali 

komitmen dan fleksibilitas yang disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN. 

Tindakan dalam mempersiapkan pengakuan terhadap kualifikasi para profesional 

di ASEAN: 

1. Mengurangi substansial seluruh hambatan dalam perdagangan jasa untuk empat 

sektor prioritas bidang jasa, yaitu transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan, dan 

pariwisata. Pada 2010 dan untuk sektor prioritas kelima, yaitu jasa logistik, pada 

2013 

2. Mengurangi secara substansial seluruh hambatan perdagangan jasa pada 2015 

3. Melaksanakan liberalisasi perdagangan jasa melalui putaran negoisasi setiap 2 

tahun hingga 2015, yaitu, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 

4. Menargetkan jadwal jumlah minimum subsektor jasa baru yang harus dipenuhi 

pada setiap putaran, yaitu 10 subsektor pada 2008, 15 subsektor pada 2010, 20 
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subsektor pada 2012, 20 subsektor pada 2014, 7 subsektor pada 2015, yang 

didasarkan pada klasifikasi umum perjanjian umum perdagangan jasa WTO 

(GATS)  

5. Menjadwalkan paket komitmen untuk setiap putaran sesuai parameter sebagai 

berikut: 

- Tidak ada hambatan bagi moda 1 dan 2, dengan pengecualian alasan yang dapat 

diterima (seperti kepentingan dan keamanan nasional) atas persetujuan semua 

Negara anggota berdasarkan kasus per kasus. 

- Mengijinkan penyertaan modal asing (ASEAN) minimal 50% pada 2008 dan 

70% pada 2010 bagi empat sektor prioritas; minimal 49% pada 2008, 51% pada 

2010 dan 70% pada 2015 bagi sector jasa lainnya; dan menghapuskan secara 

progresif hambatan lainnya bagi perdangang jasa moda 3 pada 2015. 

6. Menetapkan parameter liberalism untuk pembatasan national treatment, moda 4 

dan pembatasan dalam horizontal commitments pada setiap putaran pada 2009 

7. Menjadwalkan komitmen sesuai dengan parameter yang disepakati untuk 

pembatasan national treatment, moda 4 dan pembatasan pada horizontal 

commitments yang ditentukan pada 2009 

8. Menyelesaikan kompilasi daftar hambatan perdangan jasa pada Agustus 2008 

9. Mengizinkan seluruh fleksibelitasi, meliputi subsektor yang secara penuh 

dikecualikan dari liberalisasi, dan subsektor yang parameternya belum disepakati 

dalam penjadwalan komitmen liberalisasi. Penjadwalan komitmen liberalisasi 

pada tiap putaran akan disesuaikan dengan fleksibelisasi sebagai berikut: 

- Kemungkinan untuk ikut serta pada putaran berikutnya jika negara anggota tidak 

dapat memenuhi parameter komitmen yang ditentukan pada putaran sebelumnya 

- Mengizinkan pergantian subsektor telah sepakat sepakat diliberalisasikan dalam 

satu putaran dengan subsektor lain diluar yang telah disepakati, tapi hanya untuk 

negara anggota yang tidak mampu melaksanakan komitmennya 

- Liberalisasi melalui formulasi ASEAN minus X. 

10. Menyelesaikan Pengaturan saling mengakui (mutual recognition 

arrangements/MRA) yang saat ini sedang dalam tahap negosiasi antara lain di 

bidang jasa arsitek, akuntan, surveying qualification, tenaga medis pada 2008 dan 

dokter gigi pada 2009 

11. Mengimplementasikan MRA secepatnya sesuai dengan ketentuan dari setiap 

MRA 
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12. Mengidentifikasi dan mengembangkan MRA untuk jasa profesi lainnya selambat-

lambatnya pada tahun 2015 

13. Memperkuat pengembangan SDM dan peningkatkan kemampuan bidang jasa 

 

2.3.2.2 Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil
128

 

Dalam aliran bebas tenaga kerja terampil ini mewujudkan tindakan dalam 

perizinan mobilitas yang terkelola serta memfasilitasi masuknya tenaga kerja yang 

terlibat dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku di negara penerima. Kategorisasi dalam penetapan tenaga kerja 

terampil ini memang tidak diperinci secara khusus baik dalam aturan WTO 

maupun ketetapan nasional suatu negara, namun umumnya yang dinilai adalah 

berdasarkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa kemampuan 

berbahasa asing, keterampilan menggunakan teknologi,  profesionalitas kerja, 

menguasai bidangnya sesuai standar kerja yang ditetapkan, serta riwayat 

pendidikan.  

Dalam proses liberalisasi tenaga kerja ini khususnya diperuntukkan bagi 

tenaga kerja terampil, karena tenaga kerja itu diharapkan dapat dimanfaatkan skill 

yang dimiliki-nya di negara tersebut. Oleh karena itu setiap negara anggota 

ASEAN berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai 

standar yang ditetapkan agar dapat bersaing dalam praktik liberaliasi jasa. Untuk 

mempermudah proses liberalisasi tenaga kerja terampil tersebut hal-hal yang 

difasilitasi dalam rangka AEC ini adalah, memfasilitasi penerbitan visa dan 

employment pass bagi tenaga kerja terampil ASEAN yang bekerja di sektor-sektor 
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yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi antar-negara ASEAN. 

Tindakan dalam rangka memfasilitasi arus bebas perdagangan jasa (selambat-

lambatnya pada 2015): 

1. Mempererat kerja sama di antara anggota ASEAN University Network (AUN) 

untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staf penghajar di kawasan 

2. Mengembangkan kompetensi dasar dan kualifikasi untuk pekerjaan dan 

ketarampilan pelatihan yang dibutuhkan dalam sektor jasa prioritas (Selambat-

lambatnya pada 2009), dan pada sektor jasa lainnya (dari tahun 2010 hingga 

2015) 

3. Memperkuat kemampuan riset setiap negara anggota ASEAN dalam rangka 

meningkatkan keterampilan, penempatan kerja dan pengembangan jejaring 

informasi pasar tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN. 
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