
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukan bahwa kebijakan 

Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia tahun 2014-

2018 dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI 

Nomor 35 Tahun 2015. 

Melihat peraturan yang dikeluarkan tersebut dapat dikatakan, bahwa kebijakan 

pemerintah tidak mendukung kondisi TKL di dalam negeri, bahkan kebijakan tersebut 

memberikan kemudahan dalam berbagai hal terkait dengan TKA untuk tinggal dan bekerja 

di Indonesia. Banyaknya TKA yang masuk dan bekerja di Indonesia memberikan 

kontribusi positif terhadap penurunan penyerapan TKL selama tahun 2014-2018. Kondisi 

tersebut pada akhirnya berdampak pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 

sebab kenyataan membuktikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 

tahun 2014-2018 hanya berfluktuasi pada angka 5%, artinya laju pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia lebih diakibatkan dari laju konsumsi masyarakat.   

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya pemerintah sebagai pemegang amanat kedaulatan rakyat perlu 

melakukan revisi terhadap peraturan ketenagakerjaan yang telah diterbitkan. Sebab 

kenyataannya kebijakan yang diambil tidak memberikan keuntungan bagi kondisi 

ketenagakerjaan dan justru menambah permasalahan baru terhadap kondisi 

ketenagakerjaan di dalam negeri. Bahkan beberapa laporan juga menunjukkan 

bahwa keberadaan TKA di Indonesia mengurangi peluang/kesempatan kerja bagi 

TKL dan memberikan kontribusi mengurangi laju pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak segera diperbaiki akan menjadikan kondisi 

ekonomi negara semakin memburuk. 

2. Hendaknya pemerintah sebagai pemegang amanat kedaulatan rakyat mengkoreksi 

kembali investasi yang dilakukan negara-negara asing yang memberikan syarat 

untuk mengikutkan tenaga kerjanya, seperti halnya RRC. Sebab banyak cara yang 

bisa dilakukan untuk menarik investor asing ke dalam negeri. Misalnya dengan 



memberikan kepastian hukum, kemudahan perizinan bagi investor (misal: 

menyederhanakan birokrasi), atau menciptakan situasi yang kondusif (misal: 

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme). Hal-hal tersebut bahkan lebih 

penting dan perlu disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengundang para 

investor asing. 

 


