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Indonesia termasuk salah satu negara dalam Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) yang akan 
bergulir mulai akhir tahun 2015 ini.  

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN 
dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di 
Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan 
daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk 
menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk 
meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. 
Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi 
kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN 
Vision 2020 saat berlangsungnya ASEAN Second Informal Summit. 
Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk roadmap jangka 
panjang yang bernama Hanoi Plan of Action yang disepakati pada 
1998. 
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Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan 

stabilitas  perekonomian dikawasan ASEAN, serta 

diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah 

dibidang ekonomi antar negara ASEAN 

Gambaran karakteristik utama MEA :  

1. pasar tunggal dan basis produksi 

2. kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi 

3. kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil 

4. kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global  

 

Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas 

di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja.  

 

Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran 

bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus 

bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus 

tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. 
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Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)  dan Trans Pacific 
Partnership Agreement (TPP) 
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Dampak Positif lainnya yaitu investor 
Indonesia dapat memperluas ruang 
investasinya tanpa ada batasan ruang antar 
negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat 
menarik investasi dari para pemodal-pemodal 
ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif 
karena persaingan yang ketat dan para 
professional akan semakin meningkatakan 
tingkat skill, kompetansi dan profesionalitas 
yang dimilikinya 
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Namun, selain peluang yang terlihat di depan mata, ada pula hambatan 
menghadapi MEA yang harus kita perhatikan. Hambatan tersebut di 
antaranya :  
1. Mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Febuari 

2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat 
sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta 
pekerja di Indonesia.  

2. Ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga 
mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut Global 
Competitiveness Index (GCI) 2014, kualitas infrastruktur kita masih 
tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei 
Darussalam dan Thailand. 

3. Sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku 
dan setengah jadi.  

4. Keterbatasan pasokan energi.  
5. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang 

produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Apabila 
hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA justru 
akan menjadi ancaman bagi Indonesia.   
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Peran Mahasiswa Indonesia dalam  
Asean Economic Community (AEC) 

1 
• Peran akademik dalam AEC adalah dengan melakukan penelitian 

2 

• Bahwa dalam menanggapi AEC adalah bukan dengan persaingan 

melainkan dengan kolaborasi 

3 

• Kemampuan mereka dilihat dari aspek intelektualitas, kecerdasan dan 

penguasaan wawasan keilmuan. Ilmu dan wawasan yang dimiliki selain 

akan memperluas cakrawala pandangan, juga memberikan bekal teoritis 

maupun praktis dalam pemecahan masalah 

4 

• Lulusan perguruan tinggi harus melengkapi dirinya dengan 

keterampilan dan kompetensi kerja yang siap pakai. SDM Indonesia 

yang berkualitas, kompeten dan berdaya saing tinggi merupakan syarat 

wajib agar bisa bersaing secara sehat dengan tenaga kerja dari negara-

negara lain 
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Lanjutan................... 

5 

•Menghadapi AEC jangan sampai gamang dan takut. Ini karena Indonesia sudah 

terbukti bisa menghadapi berbagai krisis. Semua pihak termasuk BEM harus 

bekerjasama, bersinergi dan bersatu agar Indonesia tidak menjadi pasar bagi negara-

negara Asean. Apabila semua berusaha, pasti ada kesempatan untuk menangkap 

peluang di tengah ancaman asalkan mempunyai kemampuan, potensi, dan kreatifitas 

6 

•Mahasiswa sebagai pucuk generasi muda merupakan ladang utama orang-orang yang 

mempunyai daya kreatif tinggi.  

7 

•Mahasiswa yang berilmu penggetahuan luas, menyukai hal-hal baru, bersemangat 

juang tinggi, berpikiran kritis, dan berkepedulian sosial tinggi, merupakan agen yang 

mampu mengembangkan perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan 

pekerjaan.  
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•Mahasiswa yang telah berani berwirausaha membuktikan bahwa usaha yang dilakukan 

mereka dapat membuahkan hasil yang manis karena selain menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi orang lain, menambah pengalaman diri sendiri, juga dapat memotivasi 

mahasiswa lain untuk melakukan hal yang serupa  
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

STANDAR 
KOMPETENSI 
KELULUSAN 

Standar kompetensi lulusan 
merupakan kriteria minimal 

tentang kualifikasi kemampuan 
lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan 
yang dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran 
lulusan 

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan 
dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 

digunakan sebagai acuan utama pengembangan 
standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, 
standar dosen dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana pembelajaran, standar 
pengelolaan pembelajaran, dan standar 

pembiayaan pembelajaran 

Rumusan capaian 
pembelajaran lulusan : 

a. mengacu pada deskripsi 
capaian pembelajaran 

lulusan KKNI;   

b. memiliki kesetaraan 
dengan jenjang kualifikasi 

pada KKNI 

1 3 

2 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  

 

Merupakan perilaku benar dan 

berbudaya sebagai hasil dari 

internalisasi dan aktualisasi nilai 

dan norma yang tercermin dalam 

kehidupan spiritual dan sosial 

melalui proses pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran. 

 

Merupakan penguasaan konsep, 

teori, metode, dan/atau falsafah 

bidang ilmu tertentu secara 

sistematis yang diperoleh melalui 

penalaran dalam proses 

pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat 

yang terkait pembelajaran. 

1 2 
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Kemampuan melakukan unjuk 

kerja dengan menggunakan 

konsep, teori, metode, bahan, 

dan/atau instrumen, yang 

diperoleh melalui pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran, 

Pengalaman dalam kegiatan di 

bidang tertentu pada jangka waktu 

tertentu, berbentuk pelatihan kerja, 

kerja praktik, praktik kerja 

lapangan atau bentuk kegiatan lain 

yang  sejenis 

3 4 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
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LULUSAN PERGURUAN TINGGI PADA ERA MEA  
PERLU MEMILIKI 

Hard Skills 

Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi  

Soft Skills 

Kemampuan 

Berkomunikasi Baik Lisan, 

Tulisan, Maupun Gambar 

 Kemampuan Bekerja Secara 

Mandiri dan di Dalam Tim  

Kemampuan Berlogika dan 

Kemampuan Menganalisis 

yang Memadai 
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Prioritas Sasaran Strategis Dikti 

2010-2014 2015-2019 

 AKSES 

 MUTU 

 RELEVANSI 

DAYA 
SAING 

TATA 
KELOLA 

 MUTU 

 RELEVANSI 

 AKSES 

DAYA 
SAING 

TATA 
KELOLA 

Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Merupakan 
Prioritas Pertama Dari Rencana Strategis Dikti 

2015 - 2019 
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Grand Design Pendidikan Tinggi 2015 - 2025 

WORLD CLASS UNIVERSITY 

INNOVATION AND 
COMMERCIALIZATION 

AFFIRMATION /CLOSING THE 
GAP 

DEREGULATION 

MISSION DIFFERENTIATION 

Minimum ada 5 (lima) perguruan tinggi 
Indonesia yang bisa masuk 500 perguruan 
tinggi terbaik dunia versi QS 

Perguruan tinggi harus melakukan inovasi di 
segala bidang. Penelitian yang dilakukan 
sebagian bisa diproduksi secara komersial. 

Pemberian afirmasi pada perguruan tinggi 
lemah agar mutunya tidak jauh berbeda 
dengan perguruan tinggi yang mutunya 
sudah bagus 

Peraturan yang menghambat pengembangan 
perguruan tinggi harus diperbaiki. 

Perguruan tinggi bermacam-macam 
karakteristiknya, arah pengembangan tidak harus 
sama. Ada yang diarahkan pada research 
university, teaching university, dan penguatan 
LPTK 



Program Pembinaan  

• Pendampingan oleh Tim Pendamping Perguruan 
Tinggi untuk meningkatkan mutu dan 
menghindarkan dari pelanggaran,  
 
• Pemberian bantuan hibah pembinaan perguruan 
tinggi swasta, 
 
•Detasering dosen dari perguruan tinggi besar ke 
perguruan tinggi yang lebih kecil, 
 
• Penggunaan dosen ber-NIDK 
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