
88 
 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. ASEAN Economic Community yang merupakan salah satu pilar dari ASEAN 

Community dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan integrasi ekonomi 

ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat 

pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan 

berkelanjutan. Dalam pilar ekonomi ASEAN telah disepakati 12 sektor 

prioritas yang terdiri dari 7 sektor barang dan 5 sektor jasa, dan sektor jasa 

yang akan diliberalisasikan antara lain adalah: engineering, nursing, 

architectural, surveying qualification, tourism professional, accountancy, 

medical practicioners, and dental practicioners. untuk mendukung 

pelaksanaan liberalisasi  sektor jasa telah dibentuk dan disepakati juga 

Committee on Services serta standarisasi pengakuan bersama antarnegara atau 

MRA. 

2. Didalam UU N0 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia telah 

diatur tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia yang tentunya 

terkait dengan proses liberalisasi jasa dalam AEC 2015 dan disamping UU 

tersebut terdapat aturan tambahan terkait ketenagakerjaan yang melingkupi 

sektor jasa khusus yang diliberalisasikan dan belum diatur secara spesifik 
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dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia, aturan tambahan tersebut diharapkan 

mampu untuk melindungi kepentingan nasional dan tenaga kerja di Indonesia. 

4.2 Saran 

 Dalam menghadapi persaingan ASEAN Economic Community ini tidak 

menutup kemungkinan peluang besar akan terbuka bagi Indonesia jika Warga 

Negara Indonesia mampu untuk merubah pola pikir dan kebiasaannya dari 

konsumtif menjadi produktif, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

di Indonesia dikarenakan Indonesia selain memiliki sektor perdagangan barang 

yang menjanjikan juga memiliki sektor jasa yang dapat bersaing jika ditingkatkan 

lagi sehingga dalam praktik liberalisasi ini Indonesia tidak hanya menjadi pasar 

konsumtif sasaran negara anggota lainnya tetapi juga dapat aktif dan produktif.  

Kemudian untuk dapat bersaing dengan penyedia jasa asing, maka hal 

yang harus dilakukan adalah dengan mempersiapkan sektor-sektor jasa yang akan 

diliberalisasi dengan sebaik mungkin. Sektor-sektor yang diliberalisasi harus 

mendapatkan dukungan dan perhatian oleh pemerintah, baik berupa dukungan 

pengembangan sektor jasa secara finansial dan modal, maupun dukungan dengan 

aturan dan kebijakan yang pro terhadap peningkatan produksi dan penyediaan jasa 

dalam negeri membuat aturan domestik yang memberikan prioritas bagi tenaga 

kerja terampil Indonesia untuk profesi yang telah dan akan diliberalisasikan. 

Pemerintah juga harus dapat secara tegas menentukan posisi-posisi mana saja 

yang dapat ditempati oleh tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia, 

karena Indonesia sudah memiliki kualitas dan jumlah tenaga kerja yang memadai. 
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