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Mau digunakan  
untuk apa? 

Singaporean: “Buka usaha jual tanah dan pasir. Mau ‘ngurug’ 
pantai untuk memperluas Pulau Singapura” 

Vietnam : “Membuat hutan luas untuk wisata berburu. Kami, 
kan, hebat dalam perang gerilya.” 

Indonesia : “Bikin café saja. Bisa buat nongkrong, rileks, … 
dengerin musik…” 



Konsep MEA 

Komunitas integrasi ekonomi ASEAN (mulai 31 Des. 2015)  

Barang, jasa, dan tenaga kerja mengalir bebas di 10 negara Asean  

 

Potensi: 

1. Pasar terbesar ke-3 dunia (jjumlah penduduk ke-3 terbesar)  

2. Negara pengekspor (kerjasama membuat harga komoditas 

meningkat di dunia internasional) 

3. Negara tujuan investasi (sepakat meningkatkan infrastruktur—pipa 

gas, tik—secara bersama)  

4. Meningkatkan daya saing (liberalisasi menghapus tarif dan non 

tarif di kawasan ASEAN , pasokan bahan baku maupun bahan jadi 

jadi lancar) 

5. Sektor-sektor jasa yang telah di tetapkan (pariwisata, kesehatan, 

penerbangan, dan e-asean) menjadi terbuka  

6. PMA akan meningkat 



KONDISI SAAT INI 

Negara % Area % Popltn Nat. Res. GNP/cap HDI 

Brunei 1 0.5 Rich 54,389 0.855 

Cambodia 4 2 Poor 2,402 0.543 

Indonesia 42 40 Rich 4,977 0.629 

Laos 5 1 Poor 3,011 0.543 

Malaysia 7 4 Rich 16,922 0.769 

Myanmar 15 10 Poor 1,405 0.498 

Philipines 7 17 Rich 4,430 0.654 

Singapore 1 1.5 Poor 60,410 0.895 

Thailand 12 17 Rich 10,126 0.69 

Vietnam 7 15 Rich 3,548 0.617 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_... 



POTENSI BAGI INDONESIA 

Indonesia memiliki 40 % penduduk ASEAN 

Jika mampu berkompetisi dan produktif, Indonesia akan 

mendominasi Asean. 

Karena infrastruktur diperbaiki bersama, investasi luar akan 

banyak masuk, khususnya ke Indonesia dengan jumlah 

penduduk terbanyak 

Dengan produktitivitas dan kualitas produk bersaing, karena 

tarif dan non tarif dihapus, Indonesia dengan mudah dapat 

mengekspor ke 9 negara ASEAN lainnya.  

Dengan keahlian yang kompetitif, pekerja Indonesia 

berkesempatan mengisi lowongan pekerjaan di seluruh 

ASEAN.  



Siapkah Warga Indonesia? 
Faktor2 untuk berkompetisi di MEA. 

“Untuk bertanding di sirkit Formula 1,  

Jangan berharap Anda bisa „survive‟,  

apalagi jadi juara, jika Anda  

menggunakan opelet milik Mandra” 

“Untuk berkompetisi di arena Abad 21, 

Anda akan langsung tersingkir jika  

menggunakan paradigma Abad 20”. 



Kesadaran dan manfaat yang dirasakan  
dari Komunitas ASEAN 



Struktur Pekerjaan di ASEAN Berdasarkan Sector, 2010 
(ILO, 2010) 



Sikap Kerja 
(http://www.thai-aec.com/157#ixzz2l9IJ0bVK) 

Singaporean 

• Percaya Diri 

• Berkomitmen 

• Kritis & Kreatif 

• Cepat 
memahami 
sesuatu 

• Taat pada 
peraturan 

• Berpikir “hitam 
atau putih” 

Indonesian 

• Hebat 
mengikuti 
rencana 

• Tidak agresif 

• Kurang Kreatif 

• Kurang mampu 
memecahkan 
masalah 

• Tidak suka 
‘berbeda’ 

 

Malaysian 

• Berpikir dan 
bekerja sangat 
sistematis 

• Berintegritas 

• Mematuhi 
aturan,  tapi 
berani menegur 
atasan 

• Fleksibel dlm 
situasi tertentu 



Sikap Kerja 
(http://www.thai-aec.com/157#ixzz2l9IJ0bVK) 

• Rasional (gaya Barat) 

• Senang mempelajari hal-
hal baru 

• Ramah, easy-going 

• Lemah dalam teamwork 

• Patuh pada kepemimpinan 

Filipina 

• Daya juang tinggi 

• Bagus dalam memecahkan 
masalah 

• Sangat disiplin 

• Suka belajar 

• Kadang-kadang kurang 
berprinsip 

Vietnam 



Komitmen Bekerja Warga 5 Negara ASEAN Thn 2012 (dalam %) 
(Gallup, 2013) 
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10 Sikap Paling Penting bagi Profesional Abad 21  
(Doe, 2009) 



Perbandingan Partisipasi Pendidikan (2012) 



Kualitas Pendidikan 

K, Schwab. The Global Competitiveness Report 2012-2013. WEF, 2012 



Tantangan MEA bagi Indonesia 
• Kinerja ekspor Indonesia masih 

yang ke-4 setelah Singapura, 
Malaysia dan Thailand. 

• Daya saing Indonesia di berbagai 
sektor industri petrokimia hulu, 
baja, tekstil/produk tekstil, alas 
kaki dan elektronik masih kalah, 
khususnya dengan Cina 

• Berbagai produk unggulan 
Indonesia relatif sama dengan 
produk dari Negara ASEAN 
lainnya; harus diberi nilai tambah. 

• Hard skill dan soft skill SDM 
Indonesia masih di bawah 
sebagian negera ASEAN 

SDM dibenahi 
Via 

Pendidikan 



Pendidikan & Pembenahan SDM 

Pendidikan meningkatkan kapasitas SDM  

dalam hal kualitas dan produktivitas  

Pendidikan mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif SDM agar lebih 

inovatif. 

Pendidikan memampukan SDM menjadi 

adaptif terhadap semua perubahan.  



ISI Kurikulum Abad 21 FKIP-UKI 





• Adakan Forum Sivitas Akademika 
FKIP-UKI (Diskusi, Seminar, 
Sarasehan, dll.), rutin khusus untuk 
meningkatkan kesadaran dan 
tindakan-tindakan antisipasi 

• Adakan Forum online (Facebook, 
blog, twitter, dll.) untuk diskusi 24 
jam tanpa dibatasi ruang dan 
waktu. 



Profil alumni FKIP UKI: 
Berkualitas 

• Pakar di “Bidang Studinya”. 

• Ahli dalam Pedagogi/Andragogi 

• Ahli mengelola kelas 

• Ahli mengevaluasi Pembelajaran 

Profesional 

• dedikasi, antusias, disiplin, bertanggungjawab, 

• terus mengembangkan pengetahuan/keterampilan (melalui 
life-long learners); melakukan persiapan, 

• mendukung sekolah & manajemen;  kolaborasi dgn sejawat 

Transformatoris 

• Memfasilitasi siswa berubah menjadi terbaik sesuai dengan 
talenta yang dikaruniakan Tuhan padanya, melalui: (1) 
pengembangan nilai melalui pembelajaran, (2) menjadi ‘role-
model’ melalui integritas (walk the talk); (3) mengkonkritkan 
makna nilai-nilai melalui  pengalaman belajar siswa;   



Kesimpulan 

• MEA adalah kesempatan bagi individu yang 
adaptif—mempersiapkan diri dengan “soft & 
hard skills” berlandaskan nilai-nilai yang benar. 

• Sebagai institusi pendidikan, FKIP wajib 
mempersiapkan alumninya untuk berkiprah di 
masa depan.  

• Caranya? Memberdayakan mahasiswa menjadi 
alumni yang berkualitas, profesional, dan 
transformatoris melalui kurikulum dan seluruh 
aktivitas Tri Darma. 



Mau digunakan  
untuk apa? 

Singaporean: “Buka usaha jual tanah dan pasir. Mau ‘ngurug’ 
pantai untuk memperluas Pulau Singapura” 

Indonesia : “Bangun sekolah dan kampus. Banyak Alumni FKIP-
UKI yang siap mentransformasi ASEAN!” 

Vietnam : “Membuat hutan luas untuk wisata berburu. Kami, 
kan, hebat dalam perang gerilya.” 




