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Abstrak- Salah satu pintu kemajuan peradaban yakni keterbukaan sikap dan rasa ingin tahu yg tinggi terhadap
pihak luar (eksternal). Hal inilah yang mendorong negara-negara dikawasan ASEAN untuk membentuk suatu
komunitas, jika di Eropa dikenal Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), di ASEAN memulai dengan wacana
ASEAN Community. Asean Economic Community (AEC) merupakan era baru ASEAN untuk terus tumbuh dan
berkembangan dalam menghadapi tantangan tatanan global dunia, karena ASEAN merupakan bagian dari
komunitas dunia, dimana letak kawasan ini berada dibelahan tenggara dunia ini harus menjadi satu kesatuan
dalam sebuah era keterbukaan dunia, dengan tetap memegang prinsip kebersamaan dan saling menghormati
antar negara, sehingga timbul suasana komunikasi budaya yang baik antar negara, termasuk di bidang
ekonomi, juga dalam bidang politik dan keamanan yang selalu tetap terjaga, demikialah konsep yang harus
dipahami secara utuh oleh masyarakat ASEAN, dalam konteks Indonesia, Indonesia diharapkan dapat
mengambil peranan penting dan menjadi yang pelopor dalam AEC dan mampu menjadi motor penggerak atau
“pioner” bukan “follower” baik di bidang pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yang mumpuni. adapun
metode dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan kondisi keadaan
Indonesia sesuai dengan data-data yang valid kebenaranya dan peluang dan harapan kedepan.
Kata kunci : AEC, pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja

I. PENDAHULUAN
Amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45)
menyatakan bahwa “Negara melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan..” merupakan kutipan dari janji
kemerdekaan yang menjamin seluruh penduduk yang
berada di Indonesia, artinya bahwa negara menjamin
setiap manusia Indonesia terpenuhi kebutuhan akan
kesejahteraan (kebutuhan ekonominya) dan terpenuhi
bidang pendidikannya bahkan harus lebih baik lagi,
dalam hal ini yang berkaitan dengan ASEAN, telah
diketahui bahwa sudah empat dasawarsa umur
organisasi ASEAN harus mampu memberikan
kontribusi positif terhadap masyarakat ASEAN
khususnya apa-apa yang telah dilakukan selama ini
melalui kerjasama-kerjasama yang dilakukan bidang
ekonomi antar negara di kawasan, politik keamanan
dan sosial budaya. Hal ini sejalan dengan yang telah di
tuangkan dalam ASEAN Vision 2020, “One Vision,
One Identity, One Community, sehingga diadakan
kembali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di
Cebu, Filiphina tahun 2007 dan menyepakati bahwa
komitmen untuk membentuk Komunitas ASEAN
dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015
(Kemenlu: ASEAN Selayang Pandang). Hal ini
dikarenakan untuk mempercepat dan mengatasi
kebutuhan antar negara ASEAN dan mengurangi
kesenjangan pembangunan antara negara-negara
ASEAN termasuk dalam hal ini keinginan untuk
membentuk ASEAN yang lebih kuat dan kohesif

sehingga ASEAN dapat berdaya saing dunia dan
mampu mengimbangi laju ekonomi China dan India
dewasa ini yang bergerak sangat cepat dalam abad ini.
Dari informasi-informasi didapat tentang
perkembangan beberapa negara ASEAN yang belum
stabil secara ekonomi dikarenakan gejolak politik
seperti Thailand, Vietnam, Laos dan Myanmar lain
halnya negara yang terus tumbuh dalam perekonomian
seperti Malaysia dan Indonesia yang cukup baik,
bahkan Singapura menjadi tolok ukur negara yang
paling efisien dalam ekonominya sehingga wacana
yang paling tepat adalah berinisiatif untuk
mempercepat ASEAN Community 2020 menjadi 2015.
Diharapkan dengan komunitas ini akan mengangkat
negara-negara di kawasan ASEAN, saling “gedongmenggendong” artinya saling membantu satu sama
sama lainya untuk mewujudkan pemerataan
pembangunan dan
mampu daya saing, bahu
membahu, dinamis, termasuk memiliki ikatan
identitas regional yang sama menghadapi semua
tantangan dan peluang dalam menghadapi arus
globalisasi
dunia,
bahkan
saling
berlomba
meningkatkan kualitas ekonomi dan pendidikan
masyarakat yang tergabung dalam ASEAN. (ASEAN:
Roadmap for the ASEAN Community).
Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban
kepada masyarakatnya tentang dampak dan manfaat
dari ASEAN Community yaitu dengan meyakinkan
bahwa “Roadmap for ASEAN Community 2009–
2015”, akan memberikan kesejahteraan yang lebih
baik terutama bagi rakyat Indonesia, karena lebih dari
empat dasawarsa, organisasi internasional bersifat
regional ini, banyak memberikan peran-peran strategis
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terhadap
negara
anggota-anggota
diantaranya
perdamaian dan stabilitas keamanan serta kerjasama
ekonomi yang terus meningkat dalam pertumbuhanya,
hal ini tidak terlepas karena saling kepercayaan dari
negara-negara mitra di sekitar ASEAN, sehingga hal
ini harus terus ditingkatkan lebih jauh dengan
membentuk suatu tatanan baru komunitas yang akan
terus menjaga dan memberikan kebaikan bahkan lebih
mendekatkan peran dan fungsi utamanya yaini
mendekatkan manfaat ASEAN untuk masyarakatnya,
juga lembaga swasta, kalangan bisnis, lembaga non
pemerintah, media massa agar kerjasama-kerjasama
yang dilakukan ASEAN lebih dirasakan manfaatnya
daripada hanya disebut sebagai organisasi yang
notabene hanya bersifat seremonial pertemuan
pejabat-pejabat negara ASEAN.
Seiring dengan kesepakatan negara-negara
anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai
salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan.
Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada
program-program pemberian preferensi perdagangan
(preferential trade), usaha patungan (joint ventures),
dan skema saling melengkapi (complementation
scheme) antar pemerintah negara-negara anggota
maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti
ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential
Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial
Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial
Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced
Preferential Trading arrangement (1987), namun
sering ditemukan hambatan-hambatan ekonomi yang
dikarenakan tidak bersifat integratif (tidak bersifat
tunggal), melainkan hanya sebatas dua atau tiga
kerjasama sesama anggota ASEAN saja maka pada
dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di
berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya
untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi,
negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara
terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling
membuka perekonomian mereka, guna menciptakan
integrasi ekonomi kawasan.
Berikut ini perjalanan ASEAN menuju ASEAN
Economic Community (AEC), dimulai dari KTT ke - 9
ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati
pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu
pilarnya adalah ASEAN Economic Community (AEC).
AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan
basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran
barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan
perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT
juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan
diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian,
otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk
turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk
turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN,
kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya,
pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor
prioritas yang
ke-12 sampai dengan Pada KTT
ASEAN ke-13 di Singapura, bulan Nopember 2007,
telah disepakati Blueprint for the ASEAN Economic
Community (AEC Blueprint) yang akan digunakan
sebagai
peta
kebijakan
(roadmap)
guna
mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar
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tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif
dan terintegrasi dengan ekonomi global. AEC
Blueprint juga akan mendukung ASEAN menjadi
kawasan yang berdaya saing tinggi dengan tingkat
pembangunan ekonomi yang merata serta kemiskinan
dan kesenjangan sosial-ekonomi yang makin
berkurang. Adapun secara garis besar pembentukan
ASEAN Community 2015 didasari pada tiga pilar
yaitu:
1. Pilar Politik-Keamanan
Pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN
menangani peningkatan kerja sama di bidang
politik dan keamanan untuk memelihara
perdamaian serta memajukan nilai Hak Asasi
Manusia dan demokratisasi di kawasan ASEAN.
Dalam rangka pengamanan bersama mulai dari
pencegahan aksi terorisme, peredaran sindikan
obat-obat terlarang, penjualan manusia (human
traffiking) dan hambatan-hambatan lainnya yang
dianggap berbahaya di kawasan ASEAN, tentunya
hal tersebut mengacu pada ketentuan hukum dan
politik keamanan seperti Kawasan Damai, Bebas
dan Netral, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama
di Asia Tenggara, dan Traktat Kawasan BebasSenjata Nuklir Asia Tenggara.
2. Pilar Ekonomi
ASEAN Economic Community (AEC) ialah
komunitas yang bekerja sama dalam upaya
memperdalam dan memperluas ekonomi terpadu
di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar
ASEAN. AEC bertujuan membentuk ASEAN
sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan
yang lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki
pembangunan yang setara, serta berupaya
mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan
ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN.
AEC diwujudkan melalui penyusunan suatu cetak
biru yang berisikan rencana kerja terjadwal sampai
dengan tahun 2015. Kerja sama ekonomi
mencakup bidang perindustrian, perdagangan,
investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi,
pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerja sama
juga mencakup bidang pertanian dan kehutanan,
energi dan mineral, serta usaha kecil dan
menengah, Pelaksanaan rencana kerja tersebut
dilakukan dengan memperhatikan perbedaan
tingkat pembangunan negara anggota.
3. Pilar Sosial-Budaya
Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN
merupakan sebuah wadah untuk memperkuat
keterpaduan ASEAN. Kerja sama itu bertujuan
untuk memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan,
kemitraan, dan rasa kepemilikan masyarakat
terhadap ASEAN.
Dari ketiga pilar tersebut, secara sudut pandang
bidang ekonomi dan pendidikan saat ini sebelum
benar-benar memasuki kawasan globalisasi ASEAN
Commmunity dimana setiap warga negara anggota
ASEAN mempunyai kesempatan untuk memperbaiki
hidupnya dengan bekerja atau membuka usaha di
wilayah ASEAN manapun. Ini berarti tantangan bagi
Indonesia untuk siap menerima masyarakat berkualitas
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di negara ASEAN lainnya, sudah kah kita
mempersiapkan diri untuk bertarung dengan generasi
muda dari negara lain seperti Malaysia, Singapora dan
lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis
membatasi tentang pokok persoalan tentang ekonomi
dan pendidikan adanya peluang dan harapan
Indonesia.
1.1 Rumusan Masalah
1. Bagaimana menggambarkan kondisi keadaan
ekonomi dan jumlah tenaga kerja terdidik dalam
mewujudkan
harapan
terhadap
ASEAN
Community 2015 dapat terimplementasi penuh
2. Terkait dengan Asean Community 2015, strategi
apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah
Indonesia
dalam
menyeimbangkan
mempertimbangkan kondisi ekonomi di internal
maupun eksternal dari ASEAN seperti
kehadiran negara besar seperti China dan India
yang mempunyai kepentingan
di kawasan
Asean.
3. Selain itu, bagaimana strategi peningkatan tenaga
kerja terdidik untuk mengurangi upaya
kesenjangan dan mampu berdaya saing di
ASEAN Community.
1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah membuka wawasan
bahwa ASEAN Economic Community (AEC)
merupakan suatu hal yang dapat disikapi sebagai
tantangan dan harapan negara Indonesia khususnya
maupun ASEAN pada umumnya, sehingga Indonesia
dapat lebih siap menghadapinya apalagi Indonesia
yang mempunyai bonus demografi terbesar sehingga
kaya akan sumber daya alam (SDA) di kawasan
ASEAN ini dan diharapkan mampu memimpin
kekuatan secara ekonomi dan pendidikan.
1.3 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
Analisis dimana menggambarkan keadaan atau
kondisi yang terjadi tentang ASEAN Community 2015,
dengan menjelaskan peluang dan harapan yang
ditimbul dan permasalahan yang terjadi serta solusi
penyelesaian, selain itu juga menggunakan studi
kepustakaan dengan data-data sekunder yang
bersumber dari buku-buku, jurnal, literatur, laporan
serta informasi resmi dari Sekretariat Asean di Jakarta
maupun sumber lain yang didapat dari internet yang
berhubungan dengan tema diatas dan data yang
penulis ambil dapat dipertanggungjawabkan. Adapun
teknik analisis data ini menggunakan metode content
analysis yaitu menjelaskan data-data dari tema yang
dikaji dalam penelitian ini.
II. LANDASAN TEORI
Konsep utama dari komunitas Masyarakat
Ekonomi Asean adalah terbentuknya kawasan pasar
tunggal dan kesatuan basis kebersamaan baik dibidang
ekonomi, politik, hukum dan keamanan dalam rangka

bersama-sama mengantisipasi tantangan dan peluang
yang akan terjadi dimasa yang akan datang, dimana
terjadi derasnya free flow atas produk dan jasa, faktor
produksi, investasi modal dan penghapusan tarif bagi
perdagangan pada negara di Asean dalam rangka
meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan.
Menurut World Economic Forum (2011) merilis daftar
negara-negara yang mampu berdaya saing tinggi,
berikut tabel yang menunjukan negara berdaya saing
Tabel 1.1 Sepuluh negara berdaya saing tinggi
Negara

Peringkat
Swiss
Singapura
Swedia
Finlandia
AS
Jerman
Belanda
Denmark
Jepang
Inggris

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tahun 2011

Sumber : World Economic Forum (2011)
Hasil penelitian menunjukan bahwa Bappenas
mengidentifikasikan bahwa tahun 2012 menunjukan
bahwa peringkat 10 negara yang berdaya saing dunia
masih didominasi negara Eropa, Indonesia menempati
urutan k-46, turun 2 peringkat dari tahun 2010,
turunya ini disebabkan karena naiknya peringkat dari
negara Italia, Lihtuania dan Portugal, serta turunya
peringkat Siprus. bahwa hampir sebagian besar negara
Eropa masih mendominasi negara yang mempunyai
daya saing, Swiss menepati urutan pertama diikuti
Singapura di peringkat kedua, dimana Singapura
bagian negara ASEAN, kedua negara tersebut mampu
mengendalikan tingkat inflasi dan tingkat bunga yang
sangat stabil.
Tabel 1.2 Peringkat daya saing beberapa negara
ASEAN 2011
Negara

Peringkat
2011

Skor

Peringkat
2010
Singapura 2
5.63
3
Malaysia
21
5.08
26
Thailand
39
4.52
38
Indonesia
46
4.38
44
Vietnam
65
4.24
59
Filiphina
75
4.08
85
Sumber : World Economic Forum (2011)

Peruba
han
1
5
-1
-2
-6
10

Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia berada
ditingkat ke-4 setelah Singapura, Malaysia dan
Thailand dalam konteks negara berdaya saing
ditingkatan ASEAN, walaupun kita ketahui Thailand
sudah hampir dua tahun ini mengalami gejolak politik
keamanan yang tidak stabil dinegara, namun hebatnya
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dampak politik keamanan ini tidak mempengaruhi
kestabilan ekonomi negara, lain halnya jika negara
selain Thailand, contoh Malaysia, Myanmar,
Indonesia ketika terjadi kondisi politik keamanan yang
tidak stabil maka akan berdampak pada tingkat
kestabilan ekonomi
Konsep Komunitas
Menurut Smith (2001) mengemukakan bahwa
komunitas terdiri atas 3 cara dalam memahami
masyarakat, yaitu: pertama: place, memahaminya dari
sisi teretorial, tempat, geografis ataupun wilayah,
kedua: interest, yakni meneropongnya dari kesamaan
kepentingan, fokus, minat serta karakteristik umum,
selain tempat dan ketiga: communion, yakni
persekutuan, kelompok, kebersamaan-kebersamaan.
Konsep Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Sjamsul Arifin (2008) mengemukakan
bahwa pengertian pertumbuhan ekonomi (economic
growth) adalah perkembangan kegiatan dalam
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa
yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan
kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah
pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai
masalah makro ekonomi dalam jangka panjang.
III. PEMBAHASAN
Komunitas ASEAN (ASEAN Community) adalah
wadah untuk lebih mempererat integrasi masyarakat
ASEAN dan untuk menyesuaikan cara pandang
keterbukaan dalam menyikapi perkembangan dunia.
Kesepakatan Association of South East Asia Nations
(ASEAN) Vision 2020 pada Desember 1997 di Kuala
Lumpur telah membuka cakrawala baru hubungan
antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Sebuah babak
baru dimulai dengan rencana strategis untuk
melakukan integrasi kawasan. ASEAN juga diarahkan
sebagai
kawasan
kondusif
dengan
mentransformasikannya sebagai wilayah yang stabil,
kompetitif, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan
tersebut, pengurangan angka kemiskinan dan
pembangunan ekonomi yang seimbang menjadi
kerangka dasar untuk memulai rencana besar kawasan
ini, Gagasan pembentukan komunitas ASEAN itu dan
dikukuhkan pada tahun 2003 pada KTT ke-9 di Bali.
Pilar komunitas ASEAN adalah tiga pilar dalam
membangun komunitas ASEAN, yaitu pilar politikkeamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya.
Masing-masing pilar memiliki bidang kerja sama antar
negara anggota ASEAN (ASEAN Vision 2020).
Pilar Ekonomi
Pada pertemuan ke-39 ASEAN Economic Ministers
(AEM) tahun 2007, disepakati mengenai naskah
ASEAN
Economic
Community
(AEC)
Blueprint beserta Strategic Schedule-nya yang
mencakup inisiatif-inisiatif baru serta roadmap yang
jelas untuk mencapai pembentukan ASEAN Economic
Community tahun 2015. ASEAN Economic Community
(AEC) Blueprint tersebut kemudian disahkan pada
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Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. AEC
Blueprint bertujuan untuk menjadikan kawasan
ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif,
memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa,
investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan
diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan
pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial
ekonomi pada tahun 2015. Asean Economic
Community (AEC) ialah komunitas yang bekerja sama
dalam upaya memperdalam dan memperluas ekonomi
terpadu di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di
luar ASEAN. AEC bertujuan membentuk ASEAN
sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan
yang lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki
pembangunan
yang
setara,
serta
berupaya
mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan
ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. AEC
diwujudkan melalui penyusunan suatu cetak biru yang
berisikan rencana kerja terjadwal sampai dengan tahun
2015. Pelaksanaan rencana kerja itu dilakukan dengan
memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan
negara anggota. Kerja sama ekonomi mencakup
bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan
transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta
keuangan. Selain itu, kerja sama juga mencakup
bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral,
serta usaha kecil dan menengah. dibutuhkan peran
pemerintah untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi
tentang blueprint ASEAN tersebut mengenai peluang
dan harapan serta tantangan yang akan terjadi di AEC
2015, beberapa negara ASEAN sudah melakukannya
seperti Siangpura, Malaysia, Thailand dan Brunei
Darusallam yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan
melalui seminar sosialisasi dan edukasi-edukasi
tesebut, namun sampai saat ini di Indonesia
Kementerian terkait seperti Kemenlu, Kemendag,
Kemenko Ekonomi dan Kemdikbud, Kemeninfo
belum melakukan kajian-kajian serius secara langsung
kepada masyarakat luas.
Tulisan ini mencoba menganalisis pada informasiinformasi keadaan Indonesia baik yang didapat dari
lembaga survey, media dan lembaga terkait tentang
kemampuan sektor pertumbuhan ekonomi dan yang di
isi oleh tenaga kerja yang mempunyai berbagai
macam latar belakang pendidikan berikut informasi
yang terkait dengan penulisan ini:
1. Menurut buku yang ditulis Sjamsul Arifin
masyarakat ekonomi ASEAN mengatakan bahwa
Perkembangan kemampuan memproduksi barang
dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor
produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh
pertambahan produksi barang dan jasa yang sama
besarnya. Hal ini dialami oleh ASEAN sebagai
suatu kawasan pasar yang potensial untuk
dimanfaatkan. Pada tahun 2006, penduduk Asean
mencapai 567,6 juta orang, dengan tingkat
pertumbuhan penduduk tahun ini mencapai 2,3%
dari tahun lalu. Pada periode yang sama nilai total
Produk Domestik Bruto (PDB) dikawasan Asean
tercatat sebesar USD 1,1 Triliun, sehingga PDB
peer kapita mencpai USD 1.890 nilai PDB tersebut
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dicapai dengan pertumbuhan 5,7% dengan prospek
pertumbuhan yang menjanjikan.
2. Pada sektor terbesar negara-negara ASEAN yaitu
ekonomi (43%) dan industri (43%) para TKI
mempunyai
pendidikan dasar (SD) 56%,
pendidikan menengah (SMA) sebesar 40% dan
pendidikan tinggi (S1) hanya 4%, jadi Indonesia
hanya memiliki 266.000 orang terdidik dari
740.000 jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
keseluruhan (Vivanews: Porsi Tenaga Kerja)
3. Berdasarkan
survei
Asian
Productivity
Organization 2010, dari setiap 1.000 tenaga kerja
Indonesia hanya 4,3 persen yang terampil
dibandingkan dengan Filipina (8,3 persen),
Malaysia (32,6 persen), dan Singapura (34,7
persen) (KOMPAS: Berharap Manfaat).
4. Pada tahun 2013, pengguna internet di Indonesia
diperkirakan berjumlah 82 juta orang, naik sekitar
30% dari tahun 2012 yang berjumlah 63 juta
orang. Jumlah tersebut diperkirakan terus
meningkat ke depannya hingga pada tahun 2015
mencapai 139 juta orang, atau setara dengan
setengah dari total populasi Indonesia pada tahun
tersebut, berikut grafik penggunaaan internet di
Indonesia
Grafik 1.1 Penggunaan internet di Indonesia
tahun 2012

Sumber: (Internet Outlook 2013 Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia/APJII)

Dari keempat data, pembahasan point pertama
diatas penulis mencoba menggambarkan kawasan
ASEAN yang hampir sebagian besar negara eksportir
seperti hasil alam (pertanian, perkebunan), minyak
bumi serta produk elektronik, sehingga pasar ASEAN
mampu menawarkan kepada investor dan menjadi
salah satu tujuan utama penanaman modal dunia dan
ini akan memberikan kontribusi positif pada
perekonomian domestik negara anggota ASEAN,
sehingga mampu bersaing dengan laju ekonomi China
dan India. Sedangkan pada point kedua dan ketiga
dilihat dari sisi kualifikasi pendidikan tenaga kerja
memang tidak mengembirakan, namun perlu diingat
bahwa jumlah penduduk terbesar ASEAN adalah
Indonesia sekitar (39,1%), hai lini akan mendapat
dampak positif menawarkan ketersediaan tenaga kerja
dan yang harus dilakukan Pemerintah dalam hal ini
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus gencar
menyeleksi dan mengevaluasi TKI secara kualifikasi
pendidikan dan kemampuan berbahasa yang standar

jika perlu di lakukan sertifikasi dahulu sebelum tenaga
kerja tersebut di kirim keluar negeri, sehingga jumlah
yang ditargetkan sebesar 740.000 tenaga kerja terdidik
tercapai dan jumlah tenaga kerja yang terampil sebesar
4,3% dapat di tingkatkan melalui peran pelatihan dan
keterampilan yang bersertifikat tersebut dan hal ini
harus terus dilakukan oleh lembaga-lembaga negara
lainnya yang terkait untuk mendorong tenaga kerja
Indonesia yang belum memiliki keahlian untuk
ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya sehingga
memenuhi kriteria atau, dengan cara mendorong
tenaga kerja Indonesia untuk memanfaatkan akses di
negara-negara ASEAN, baik di tingkatan pusat dan
daerah diseluruh wilayah Indonesia sehingga masalahmasalah yang timbul dapat diantisipasi sedini
mungkin dan memungkinkan dilakukan koordinasi
perbaikan
secepatnya,
pada
point
keempat
menunjukan peerkembangan yang sangat baik, karena
Indonesia sudah muai melek dengan teknomogi
informasi, hal ini dapat dijadikan peluang bahwa
informasi-informasi yang terkait kebijakan ASEAN
sudah dapat diakses melalui media online, tentunya
penggunaan tersebut harus sesuai dengan kaidah
aturan yang berlaku sesuai degan UUD 1945 dan
Pancasila. Berikut adalah rekomendasi tentang
beberapa hal-hal yang terkait dengan antisipasi awal
dalam menghadapi AEC sebagai berikut:
1. Mengawal perencanaan roadmap/blueprint ASEAN
Economic
Community
dengan
mendorong
kementerian
(Kemendag,
Kemenakertrans,
Kemenlu, Kemdikbud, Kemenko Ekonomi)
sebagai konsep utama dan pemerintahan daerah
sebagai konsep lanjutan dan melaksanakan semua
program-program yang dicanangkan dalam
menghadapi pesiapan AEC terhadap masyarakat
Indonesia lebih siap lagi.
2. Membangun database sistem informasi yang
terkait dengan perkembangan ASEAN yang
mudah diakses oleh masyarakat umum dan harus
terintegrasi panduan-panduan program pemerintah
tentang AEC apa dan bagaimana seharusnya yang
dilakukan oleh masyarakat dalam melihat peluang
dan tantangan khususnya bidang ekonomi dan
pendidikan
3. Memperkuat jaringan dalam bidang pendidikan
salah satu adalah melalui mobilitas dengan
menambah pusat pusat kajian penelitian dan
pengembangan ASEAN, tidak hanya di
Universitas negeri saja (UGM, UI, UNPAD, Sam
Ratulangi) namun mendirikannya di universitas
swasta yang tersebar di Indonesia, sehingga
kebijakan ASEAN dapat dipahami secara utuh
oleh seluruh pihak akemisi, dan mengevaluasi
skema ASEAN University Network (AUN), seperti
diketahui bahwa AUN telah didirikan pada tahun
1995, lembaga ini memfasilitasi aktivitas
akademik yang mempertemukan akademisi dan
mahasiswa di ASEAN, namun sering ditemukan
mengenai
kendala
akses
informasi
dan
memfokuskan kajian pembangunan AEC bidang
penelitian dan pengembangan.
4. Pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans dan
pihak terkait harus membenahi standar kesetaraan
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ekonomi dengan negara-negara ASEAN seperti
Upah Minimum Provinsi (UMP), UMR bagi buruh
diseluruh Indonesia
5. Memperbaiki sistem sertifikasi tenaga kerja dalam
hal ini BNP2TKI, artinya mempercepat, namun hal
ini dilakukan sesuai dengan aturan berlaku
6. Mengevaluasi sistem sertifikasi pendidikan oleh
Kemdikbud, yaitu dengan dengan mempercepat
program sertifikasi guru-guru, dan memberikan
sebagian dana tunjangan alokasi sertifikasi ke
pelatihan-pelatihan dan pendidikan lanjut bagi
guru-guru guna meningkatkan presrasi dan kualitas
mengajarnya, tidak semua dana dialokasikan ke
kebutuhan saja, seperti yang selama ini diterapkan
oleh Kemdikbud
7. Perlunya dibentuk Tim Pengawas yang berada
dibawah langsung Presiden RI yang berisi dari
Kementerian terkait (Kemendag, Kemdikbud dan
Menko ekonomi) dan Pemerintah Daerah serta
Akademisi dan Profesional lainnya, Non
Goverment Organization (NGO) dan DPR yang
membidangi Ekonomi/Pendidikan
dimana
berfungsi untuk memantau kesiapan Indonesia
menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)
2015 sehingga mulai dari roadmap, blueprint, dan
regulasi-regulasi
terkait
sehingga
ada
pantauan/monitoring langsung tentang era baru
ASEAN tersebut dan kita dapat melihat segi mana
saja yang harus diperbaiki mulai dari kelemahankelemahan SDM, ekonomi dan hukum bilateral
dan segera untuk melakukan peningkatanpeningkatan secara kualitas dan kuantitas dan
harapan yang diinginkan Indonesia dapat menjadi
“pioner” dan mampu menangkap peluang yang
didapat dari negara-negara kawasan ASEAN.

Community (AEC) yang mampu menciptakan
masyarakat Indonesia yang berdaya saing dengan
negara-negara ASEAN lainya, selain itu Pemerintah
Indonesia membuat database kekuatan dan kelemahan
masyarakat ekonomi dan sumber daya manusia
(SDM) dan melatihnya SDM tersebut agar siap dan
handal dalam menghadapi tantangan dan peluang
AEC 2015, selain itu pemerintah diharapkan
membentuk suatu tim kerja yang melibatkan
perguruan tinggi, politisi dan NGO untuk memantau
kesiapan AEC mulai dari sosialisasi, pendampingan
dan blueprint/roadmap alternatif kesiapan jelang AEC
2015.
Kedepan
harapan-harapan
negara
ASEAN
Economic Community 2015 akan mampu menjawab
tantangan tersebut dan mungkin menjadi tatanan
budaya baru Asia Tenggara yang mampu bersaing
dengan peradaban China dan India bukan sebaliknya
yang malah menenggelamkan posisi tawar ASEAN
dalam peradaban dunia.
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