
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada tanggal 8 Agustus 1967, perwakilan dari lima negara besar di Asia 

Tenggara: Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina dan Indonesia berkumpul di 

Bangkok, Thailand untuk menandatangani deklarasi pembentukan Perhimpunan 

Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Association of South East Asian Nations 

(ASEAN). Dalam buku panduan ASEAN Selayang Pandang yang diterbitkan oleh 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di halaman resminya, dijelaskan 

bahwa perhimpunan ASEAN didirikan untuk membangun kerja sama regional 

antar negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah dan 

membentuk kerja sama di berbagai bidang demi kepentingan bersama. Dengan 

berjalannya waktu, ASEAN menyetujui untuk membangun sebuah kawasan yang 

terintegrasi di antara negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Selayang Pandang, 

2012). 

Kerja sama antara negara-negara ASEAN untuk menuju sebuah sistem yang 

lebih terintegrasi tertuang dalam piagam ASEAN yang mulai berlaku pada tanggal 

15 Desember 2015. Kemudian diperkuat dengandibuatnya Cetak Biru ASEAN 

sebagai peta jalan untuk pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yang 

berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN 

Political-Security Community ), Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN 



Socio-Cultural Community) serta Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN 

Economic Community). Komunitas Ekonomi ASEAN dijadikan sebuah rancang 

utama dalam membentuk Komunitas ASEAN tahun 2015 dengan 

mengidentifikasikan langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh 

melalui implementasi dengan berbagai komitmen. Komitmen tersebut memiliki 

perincian dalam sasaran dan jangka waktu yang jelas (ASEAN Selayang Pandang, 

2012). 

Visi ASEAN berusaha untuk dicapai pada tahun 2020 yang tercantum dalam 

situs resmi ASEAN ("ASEAN Vision 2020") memiliki prinsip terbuka, damai, 

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

dinamis. Oleh karena itu, ASEAN kemudian menyepakati dan mengesahkan 

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tanggal 15 Desember 

1995 di Bangkok, untuk mempermudah kerja sama di bidang jasa. Bentuk 

tindaklanjut dari perjanjian itu adalah dengan membentuk sebuah Komite 

Koordinator di Bidang Jasa atau Coordinating Committee on Services (CSS). CSS 

kemudian memiliki tugas untuk menyusun dan mengelola negosiasi pergerakan 

jasa dalam kerangka AFAS. Dalam hal ini terdapat 8 sektor yaitu: jasa angkutan 

udara dan laut, jasa bisnis, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi jasa pariwisata, 

jasa keuangan, jasa logistik dan jasa kesehatan. Kini pergerakan pertukaran jasa 

ditargetkan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2020 (ASEAN Selayang 

Pandang, 2012). 

Agar kerangka AFAS dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya 

pengakuan antara negara-negara yang terlibat dengan sebuah pengaturan. 



Pengaturan pengakuan ini disebut dengan Mutual Recognition Arrangement 

(MRA). ASEAN MRA adalah sebuah pengaturan untuk saling mengakui 

kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesi dan pengalaman di antara negara 

ASEAN untuk mempermudah kegiatan pertukaran dan perpindahan tenaga kerja 

(ASEAN Selayang Pandang, 2012). 

Persetujuan MRA ini dilakukan dengan tetap mempertahankan kekhususan dari 

masing-masing negara yaitu dengan mengikuti regulasi domestik yang tertera 

dalam berkas pengakuan peraturan. Tujuannya adalah untuk menciptakan 

prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mencapai kesamaan/kesetaraan serta 

mengakui perbedaan antar negara dalam hal pendidikan dan latihan, pengalaman, 

serta persyaratan lisensi untuk berpraktik (ASEAN Mutual Recognition 

Arrangement on Dental Practicitoners, 2008). 

Dalam publikasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

berjudul Mengenal ASEAN, 2015, dijelaskan bahwa Cetak Biru Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Blueprint, liberalisasi sektor jasa 

mendorong agar MRA terbentuk dan dapat diwujudkan. Liberalisasi jasa dibagi 

dalam 4 mode yaitu: mode 1 - pasokan lintas batas jasa (cross border supply), 

mode 2 - jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri kepada konsumen 

domestik yang sedang berada di negara penyedia jasa (consumption abroad), 

mode 3 - jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri kepada konsumen di 

negara konsumen (commercial presence) dan mode 4 - tenaga kerja asing yang 

memberikan jasa keahlian tertentu dan datang ke negara konsumen (movement of 

natural persons).  



Profesi dokter gigi dinilai sangat menarik untuk menjadi bahan penelitian 

penulis terutama ketika pasar dan kebutuhan akan perawatan gigi yang dibarengi 

dengan industri kedokteran gigi yang semakin meningkat (“Peluang Besar 

Perkembangan Industri Kedokteran Gigi Indonesia”, 2017). Selain karena akses 

yang dimiliki penulis sebagai dokter gigi, profesi ini menjadi perhatian ketika 

penyebaran dokter gigi di Indonesia kurang merata dan jarang sekali dibahas, 

serta maraknya tindakan ilegal yang dilakukan oleh banyak orang yang tidak 

bertanggung jawab yang mengatasnamakan diri sebagai dokter gigi dan 

melakukan tindakan di luar kompetensi mereka (“Mewaspadai Dokter Gigi 

Ilegal”, 2017). 

Kompetensi dokter gigi tidak ada hentinya dibahas karena mencakupi hajat 

hidup orang banyak terutama dalam upaya untuk memudahkan pergerakan dokter 

gigi. Maka dari itu diperlukan standardisasi dan sertifikasi kompetensi dokter gigi 

di Indonesia agar terhindar dari malapraktik yang menimbulkan kerugian pada 

masyarakat baik secara kesehatan dan ekonomi. Selain itu adanya upaya untuk 

melakukan integrasi ekonomi ASEAN melalui MRA, menunjukkan adanya 

bentuk regionalisme. Dalam hal ini, regionalisme melibatkan kerja sama antara 

berbagai negara Asia Tenggara untuk profesi kedokteran gigi. Agar regionalisme 

ini dapat berjalan dan mencapai cita-cita ASEAN, negara-negara anggota ASEAN 

menyesuaikannya dengan regulasi domestik yang tertera dalam dokumen MRA.  

Dalam buklet yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia berjudul Mengenal ASEAN dijelaskan bahwa mode 4 adalah mode 

yang didorong di meja perundingan agar pergerakan tenaga kerja dapat bergerak 



dengan bebas di kawasan ASEAN, namun Indonesia belum dapat memberikan 

komitmen penuh dalam memudahkan pergerakan jasa terutama pada tenaga kerja 

dokter dan dokter gigi asing (Mengenal ASEAN, 2015).  

Kini, pemerintah Indonesia yang diterangkan dalam publikasi di halaman situs 

Departemen Kesehatan yang bertajuk “Pertemuan High-Level Segment Dewan 

Ekonomi dan Sosial PBB” pada tahun 2013, Indonesia sedang mendorong 

terciptanya Cakupan Kesehatan Universal atau Universal Health Coverage 

(UHC). Dalam UHC pemerintah mengupayakan terwujudnya masyarakat 

Indonesia yang memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Dengan 

237 juta penduduk
 
menurut Jumlah dan Distribusi Penduduk yang dikeluarkan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPK), 2010, Indonesia hanya memiliki tenaga dokter 

sebanyak 111 ribu orang dan 27 ribu dokter gigi
 
(Jumlah Dokter/Dokter Gigi 

Seluruh Indonesia, 2018). Ada perbandingan yang sangat jauh antar pasokan 

tenaga dokter gigi di Indonesia. Terlebih lagi dokter gigi di Indonesia hanya 

terpusat pada wilayah barat Indonesia berdasarkan data Jumlah Dokter / Dokter 

Gigi Seluruh Indonesia, 2018 dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Hal ini 

menunjukkan bahwa dokter gigi di Indonesia sangat tidak merata dan masih 

sangat kekurangan.  

Demi mewujudkan UHC, diperlukan pemerataan tenaga dokter gigi di 

Indonesia. Hal ini juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas dokter gigi, salah 

satunya dengan alih teknologi dan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh dokter 

gigi asing. Oleh karena itu diperlukan adanya regulasi yang mengatur migrasi 

dokter gigi di Indonesia. Sehingga MRA atau pengaturan untuk mengakui 



kompetensi profesi diperlukan untuk disepakati di antara negara-negara kawasan 

yang memiliki kedekatan dengan Indonesia (“Pertemuan High-Level Segment 

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB”, 2013). 

Penelitian ini sangat relevan dalam situasi hari ini karena profesi dokter gigi 

berkembang kian pesat setiap harinya. Selain itu kebutuhan akan jasa dokter gigi 

terus meningkat karena tren kecantikan gigi di Indonesia yang makin diminati 

oleh masyarakat umum. Untuk menghindari hal yang dapat menyalahi aturan dan 

membahayakan pasien, Indonesia memiliki Undang-undang No 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran untuk melindungi profesi dokter gigi dan masyarakat 

sebagai pasien. Terlebih lagi, Indonesia merupakan daya tarik bagi tenaga kerja 

asing untuk bekerja di Indonesia, dan tak jarang pula banyak tenaga kerja asing 

bekerja tidak sesuai izin yang ia miliki. Oleh karena itu kita patut memahami 

bagaimana implikasi pengaturan yang berada di tingkat kawasan dapat berdampak 

dan pentingnya regulasi domestik untuk dapat menjamin keamanan kerja profesi 

dokter gigi dan konsumen sebagai pasien. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Dalam penulisan tesis ini, terdapat tiga masalah yang penulis angkat, yaitu: 

1. Mengapa dalam persetujuan MRA, profesi dokter gigi menjadi prioritas? 

2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan standardisasi sertifikasi MRA 

untuk dokter gigi di Indonesia? 

3. Apa saja konsekuensi dari penerapan aturan sertifikasi MRA untuk dokter 

gigi di Indonesia? 



 

 

 

 

 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada 

serta kendala dan konsekuensi yang dialami dalam proses standardisasi 

kompetensi dokter gigi asing dari negara-negara Asia Tenggara di Indonesia. 

Dalam hal ini yang terdampak adalah dokter gigi asing serta dokter gigi Indonesia 

baik yang menempuh Pendidikan di dalam negeri dan di luar negeri.  

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

akademisi, organisasi profesi dokter gigi, konsil kedokteran Indonesia hingga 

pada pemangku kebijakan agar dapat menjadi pertimbangan untuk menyusun dan 

merancang kebijakan dalam menghadapi persyaratan standardisasi kompetensi 

sesuai MRA ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan 

solusi bagi para stakeholder yang terlibat seperti Konsil Kedokteran Indonesia, 

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), serta Kementerian Kesehatan. 

 

1.5.Sistematika Penelitian 

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera 

pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 



BAB I  : Pendahuluan 

Dalam pendahuluan, penulis memulai dengan menguraikan latar belakang, 

teori dan konsep yang akan digunakan disertai dengan identifikasi dan perumusan 

masalah mengenai pengaturan yang akan berbenturan dengan regulasi dokter gigi 

di Indonesia. Selain itu penulis akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu 

ASEAN, integrasi ASEAN serta kebijakan MRA yang mengikutinya. Melalui 

pendahuluan akan dijelaskan bagaimana isi dari tesis ini akan mengarah serta 

dijelaskan apa saja yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Penulis akan mengulas jurnal, buku, publikasi, data serta naskah akademik 

yang akan berhubungan dengan kawasan, ASEAN, teori neoliberal, regionalisasi 

kebijakan ketenagakerjaan kesehatan dokter gigi dari tingkat internasional hingga 

kepada regulasi domestik. Hal ini penting untuk ditinjau karena kebijakan 

kawasan memiliki andil yang besar dalam meregulasi pergerakan tenaga 

kesehatan terutama dokter gigi di Indonesia. 

BAB III  : Metodologi Penelitian 

Dalam metodologi penelitian, penulis menjelaskan bagaimana ia mendapatkan 

data dan sumbernya. Setelah itu ia akan menguraikan bagaimana mengelola data 

dari temuan yang ia dapatkan selama penelitian. Selain itu ia juga akan 

menjelaskan metodologi penelitian dari sumber-sumber buku yang ada dan 

bagaimana penulis akan menggunakan metodologinya untuk menganalisis 

kebijakan dan hasil temuan yang ia dapatkan. 

BAB IV  : Hasil dan Pembahasan 



Dalam bab ini penulis akan memaparkan apa saja yang ia dapatkan di 

lapangan. Selain itu ia akan menganalisis regulasi kebijakan yang ada serta 

analisis ASEAN MRA on Dental Psractitioners terkait regionalisme dan kaitannya 

dengan negara yang memerankan fungsi neoliberalisme. Data yang didapatkan 

kemudian akan diolah menggunakan metode yang telah dijelaskan dalam bab 

sebelumnya. Kemudian penulis akan berupaya untuk memberikan analisis dengan 

menggabungkan teori dan konsep-konsep disertai dengan permasalahan yang ada. 

BAB V  : Simpulan dan Saran 

Pada bab ini, penulis akan menutup penelitian dengan memberikan kesimpulan 

dan saran yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Penulis akan 

memaparkan implikasi dari analisis yang disampaikan serta bagaimana analisis 

tersebut berdampak dengan ketenagakerjaan dokter gigi baik Indonesia ataupun 

dari luar negeri. Bab ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan 

untuk stakeholder yang terkait. 

 




