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Abstract 

2015 is a year to the new chaper for the economic development countries, especially in the Southeast Asian region to change 

for economic cooperation. This is Asean Economic Community (AEC). Students are agent of change is expected to bring a 

changes to positive changes in area competition with Asean Countries. Students are expected to have a creative, innovative 

and critical attitude in dealing with AEC to bulid the Indonesian image to competitive with foreign countries. The role that 

must be run by the students in  the Asean Economic Community (AEC) should be offset by the support of the university as an 

institution where student's learn. So that universities are expected to be able to carry out the tri dharma and apply the 

principles of transparency and accountability by involving with academic community in the Asean Economic Community 

(AEC). 
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1. PENDAHULUAN  

 Mahasiswa merupakan generasi muda yang menuntur ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai 

identitas diri. Mahasiswa juga merupakan anggota dari suatu masyarakat yang merupakan “elit” intelektual 

dengan tanggung jawab terhadap ilmu da masyarakat yang melekat pada dirinya. Identitas yang melekat dari 

dirinya tersebut, mahasiswa memiliki tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral yang harus dijalankan. 

Melihat dari tanggung jawab yang melekat pada diri mahasiswa tersebut, mahasiswa di tuntut bukan hanya 

cerdas dalam belajar, tetapi juga diharapkan juga harus kritis terhadap lingkungan sosial atau mahasiswa juga 

bisa di kenal dengan sebagai agent of change atau agent social of control.  

 Melihat persaingan yang harus dihadapi mahasiswa, menyebabkan mahasiswa harus sanggup 

berkompetisi dalam menghadapi perubahan dan perkembangan lingkungan. Oleh karena itu, mahasiswa harus 

menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dinamis dan berempati dalam menghadapi persaingan (Tiwi;2010) dengan 

kata lain, mahasiswa harus mampu menggunakan akalanya, tidak mudah percaya akan hal yang belum pasti dan 

mampu menempatkan dirinya dalam berbagai situasi dan kondisi. Serta untuk menghadapi AEC yang penuh 

degan persaingan sumber daya manusia yang berkualitas harus dipersiapkan karena masih banyak industry padat 

karya yang kekurangan tenaga kerja terdidik dan terampil. 

 Asean Economic Community (AEC) 2015 merupakan bentuk kerjasama baru antar negara-negara di 

regional ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian dan stabilitas politik serta 

keamanan. AEC 2015 akan diikuti oleh 10 negara yaitu Indonesia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, 

Brunei Darussalam, Philipina, Laos, Kamboja dan Vietnam. Menurut Angga (2014) AEC merupakan gabungan 

negara-negara di Asia Tenggara yang sepakat melakukan integrasi ekonomi berupa rancangan dan implementasi 

serangkaian peraturan/kebijakan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran barang maupun faktor 

produksi antar negara. Sebagai negara yang telah bergabung dengan AEC, maka Indonesia wajib dan harus siap 

untuk menghadapi AEC sehingga Indonesia harus meningkatkan sumber daya manusia yang memadai serta 

berani bersaing di lingkungan AEC.   

 Komunitas Asean 2015 atau yang dikenal dengan AEC diharapkan mampu menyokong kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh negara ASEAN dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar yaitu politik keamanan 

(politico-security cooperation), kerjasama ekonomi (economic cooperation)  serta kerjasama sosial budaya 
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(socio-cultural cooperation). Menurut Ni Wayan (2014) kegiatan di negara Asia Tenggara ini dianggap kurang 

menguntungkan negara-negara yang masih “merangkak” pada bidang ekonomi dan teknologi, seperti salah 

satunya negara Indonesia yang masih kalah bersaing dengan beberapa negara Asean seperti Singapura dan 

Malaysia.  

 Indonesia dikenal dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah yang bisa 

mengalahkan Malaysia dan Singapura, namun hal ini belum terwujud karena Indonesia masih kekurangan 

tenaga kerja ahli dan terdidik serta kurangnya penguasan teknologi. Kelemahan yang dihadapi oleh Indonesia 

tersebut akan menjadi sasaran empuk bagi negara-negara maju untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya 

Indonesia dengan biaya yang murah.  

 Dalam hal ini peran generasi muda terutama mahasiswa sangat dibutuhkan. Mahasiswa dituntut untuk 

lebih kreatif, yang tidak hanya mampu berfikir secara kognitif namun juga harus bisa berfikir kreatif. Hal 

signifikan yang dapat dilakukan adalah menjadi mahasiswa yang tidak hanya mengejar nilai dan terpaku pada 

kepentingan pribadi namun juga dituntut lebih untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung Indonesia 

di kancah internasional.  

 Pendidikan memegang peranan penting dalam membangun sumber daya manusia yang kompetitif dan 

mampu bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu dalam menghadapi AEC, pendidikan harus mampu 

mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dalam menghadapai tantangan serta perubahan yang terjadi 

didunia pendidikan, seperti menjamurnya lembaga pendidikan asing, standard dan orientasi pendidikan yang 

bertaraf internasional, serta menjamurnya pasar tenaga kerja yang akan dibanjiri oleh tenaga kerja asing. 

   

 

2. PEMBAHASAN  

2.1 Mahasiswa dan Asean Economic Community (AEC) 2015 

 Kesiapan dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015saat ini memerlukan adanya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia baik formal maupun informasi, sehingga nantinya mahasiswa yang 

akan menjadi calon tenaga kerja akan memiliki kualitas yang handal untuk mendukung partisipasi dalam AEC. 

Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas melalui pendidikan formal yaitu dengan melibatkan 

perguruan tinggi dalam melakukan pengembangan diberbagai sector yang akan meningkatkan daya saing. 

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal dalam menunjang pendidikan Indonesia harus berperan 

aktif dalam meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa serta lulusan yang nantinya akan menjadi calon tenaga 

kerja yang berkecimpung di pasar persaingan bebas AEC 2015. 

 Saat ini masyarakat Indonesia berada pada lingkungan global yang sangat dinamis dan kompleks yang 

akan menghadapi faktor-faktor yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadapi kehidupan 

masyarakat. Salah satu aspek penting yang harus dipersiapkan dalam menghadapi lingkungan global AEC 

tersebut adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Kualitas sumber daya manusia 

merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Persiapan sumber daya 

manusia yang kompeten tersebut dapat dimulai dari peran dan kesiapan mahasiswa sebagai kaum intelektual 

muda bangsa.  

 Menurut Riri dan Eka (2014) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus diandalkan 

pada penguasan Ipteks untuk menipang kegiatan ekonomi agar lebih kompetitif dan pemenuhan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan unggul serta menguasai Ipteks akan berpengaruh terhadap perkembangan industry 

dimasa depan.  

 Mahasiswa sebagai pilar pembangunan bangsa yang juga bisa berperan sebagai agent of change 

diharapkan harus mampu menghadapi AEC tersebut. Dimana mahasiswa sebagai agent of change harus dituntut 

tidak hanya memiliki satu atau dua komponen soft skill saja tetapi harus mempunyai beberapa komponen 

pendukung untuk menunjang karir mereka dalam pasar persaingan bebas (AEC) tersebut. Mahasiswa akan 

bersaing secara ketat dengan mahasiswa-mahasiswa lain tidak hanya mahasiswa lulusan dalam negeri tetapi juga 

mahasiswa lulusan luar negeri dalam mencari pekerjaan. Sehingga mahasiswa Indonesia dituntut juga memiliki 

keterampilan lain seperti penguasaan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 

kemampuan dalam kerjasama, kemampuan berorganisasi dan kemampuan-kemampuan pendukung lainnya. 

 Mahasiswa sebagai agent of change diharapkan tidak hanya berpangku tangan dalam menghadapi AEC 

yang penuh tantangan dan persaingan. Mahasiswa merupakan elemen yang mendapatkan pengaruh yang besar 

dengan diberlakukannya AEC harus mampu meningkatkan kualifikasinya dalam menghadapi AEC. Dalam 

perkuliahan mahasiswa tidak hanya diharapkan mencari IPK tetapi harus juga menambah dan meningkatkan 

kompetensi yang nantinya diharapkan akan memiliki skill yang cukup dalam menghadapi AEC. Mahasiswa 

Indonesia pada saat ini harus sadar akan pentingnya soft skill terutama dalam kemampuan berbahasa asing dan 

bakat-bakat individu. Sehingga hard skill dan soft skill harus dikuasai mahasiswa untuk mendapatkan karir yang 

lebih baik.  
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 Selain itu, pengetahuan yang tidak kalah pentingnya yang harus dimiliki oleh mahasiswa Indonesia 

adalah pengetahuan akan identitas budaya, untuk menghindari tindakan pengklaiman beberapa budaya 

Indoneisa oleh negara tetangga. Salah satu cara untuk menghindari hal tersebut adalah dengan lebih 

menggalakkan kecintaan terhadap produk lokal. Disinis sangat diharapkan kerjasama atara lapisan masyarakat, 

pemerintah, kaum intelektual serta mahasiswa dalam kegiatan promosi mencintai produk dalam negeri.  

 Mahasiswa juga diharapkan akan menjadi tokoh yang mampu menghadapi AEC dituntut juga memiliki 

nilai inovasi dan kreatifitas dalam dirinya sehingga akan mampu berdedikasi tinggi bagi bangsa dan negara. 

Dengan inovasi dan kreativitas mereka, mahasiswa nantinya tidak akan menjadi tamu di negara sendiri, 

mahasiswa harus mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri dengan terus menyeimbangkan inovasi dan 

kreativitasnya.  

 Dengan memiliki inovasi dan kretivitas, mahasiswa juga dapat berperan sebagai wirausaha muda yang 

memiliki daya kreativitas dan inovasi yang mampu bersaing dengan mahasiswa dari negara lain. Sehingga 

dengan menjadi wirusaha muda, mahasiswa akan membantu dalam penciptaan lapangan kerja baru dan 

menumbuhkan sikap pada setiap pribadi mahasiswa untuk menjadi job creator bukan sebagai job seeker 

sehingga akan mampu menciptakan produk-produk baru yang inovatif, bernilai daya guna tinggi dan tidak kalah 

dalam bersaing dengan negara-negara lain.  

 Dengan adanya AEC 2015, maka akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara 

ASEAN. Setiap warga negara di ASEAN dapat dengan mudah keluar masuk ke negara-negara AEC untuk 

mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan dari negara yang dituju. Menurut Citra (2014) pembahasan yang 

menyangkut tenaga kerja di era AEC yang telah dirumuskan dalam AEC blue print hanya terbatas pada 

pengaturan khusus untuk tenaga kerja terampil (skilled labour) tidak ada pembahasan menyangkut tenaga kerja 

tidak terampil. Seperti yang diketahui tenaga kerja terampil (skilled labour) adalah tenaga kerja yang 

mempunyai keterampulan dan keahlian khusus serta pengetahuan dan kemampuan di bidang-bidang tertentu. 

Dalam hal ini sangat jelas bahwa tenaga kerja terampil (skilled labour) yang sangat diperlukan dalam AEC 

sehingga mahasiswa harus memiliki keterampilan dan keahlian untuk memenangkan persaingan di AEC.  

 Dalam menghadapi AEC, sumber daya manusia yang tersedia harus siap dan mampu member 

sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan dalam pembangunan negara. Mahasiswa harus menjadi sumber 

daya manusia yang unggul dan harus mempunyai kelebihan dengan sumber daya manusia lainnya. Menurut 

Didik (2014) mahasiswa harus mampu berperan menjadi roda dalam pembangunan bangsa yaitu (1) peran 

sebagai kontrol sosial yaitu mahasiswa dapat berperan menjadi kontrol berjalannya pemerintah dan berperan 

sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah, (2) mahasiswa sebagai peran bagian dari perubahan, 

mahasiswa sebagai kaum intelektual sangat dibutuhkan dalam perubahan bangsa. Mahasiswa dapat 

mempraktekkan teori yang telah dipelajari terhadap masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat, sehingga 

mahasiswa diharapkan bisa berfikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan serta memberikan solusi yang 

dihadapi masyarakat. Sebagai bagian dari perubahan, mahasiswa diharapkan mampu meneruskan perjuangan 

bangsa untuk melakukan perubahan kea rah yang lebih baik.  

 Selain itu mahasiswa juga diharapkan menjadi iron stock (www.academia.edu) yaitu mahasiswa 

sebagai penerus/aset cadangan bangsa untuk melakukan perubahan, selain itu mahasiswa adalah harapan bangsa 

untuk meneruskan perjuangan bangsa.  Menurut Sunarto (2015) dalam menghadapi AEC 2015 kesiapa 

mahasiswa terlihat dari berbagai sosiologis seperti formatif, faktual dan ideal serta sikap kepemimpinan dan 

karakter terbaik sehingga mahasiswa yang terlibat akan menjadikan AEC bukan lagi sebagai kendala namun 

sebagai pencerahan atau tantangan yang harus dihadapi. 

 Mahasiswa juga harus menambah ilmu pengetahuan dan meningkatan keterampilan untuk menghadapi 

AEC, mahasiswa juga diharapkan bisa lebih aktif dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat dalam rangka 

memperkenalkan AEC. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam menghadapi 

AEC. Mahasiswa bisa melakukan sosialiasi atau kampanye kepada masyarakat dalam kecintaan memakai 

produk dalam negeri serta menjaga dan melestarikan budaya Indonesia (pengabdian kepada masyarakat). 

Bentuk-bentuk kegiatan mahasiswa lain yang dapat dilakukan masyarakat seperti mahasiswa dapat melakukan 

workshop kewirausahaan dengan kerjasama dengan UKM-UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 

Koperasi dan masyarakat lainnya serta mahasiswa juga dapat membangun desa binaan dengan kerjasama 

dengan dosen dan pihak kampus untuk menggalakkan AEC. Seperti yang dikemukakan oleh Ilham (2014) 

bahwa untuk menghadapi AEC mahasiswa bisa melakukan gerakan-gerakan strategis seperti membangun 

komunitas dan mengadakan kegiatan berupa aksi, mediasi terhadap pihak kampus dan pemerintah untuk segera 

mewujudkan kebijakan taktis untuk menghadapi AEC.  

 Mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan (leadership) yaitu kemampuan memimpin diri sendiri, 

memimpin orang lain sehingga untuk memimpin tersebut juga harus memiliki kreatifitas dalam hal 

mempengaruhi orang lain. Dengan demikian kerjasama (team work) akan tercipta dengan baik. Hal ini sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Wahyu (2014) bahwa pemuda Indonesia terutama mahasiswa harus bisa 

menjadi pemimpin yang bisa mengubah pola pikir masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif menjadi 

produktif serta meyakini bahwa produk dalam negeri tidak kalah saing dengan produk asing. 
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 Jiwa nasionalisme juga merupakan hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi AEC. 

Jiwa nasionalisme harus dijadikan sebagai wadah dimana individu ditempatkan. Dengan kata lain, segala 

sesuatu yang berhubungan dengan AEC diharapkan orientasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok 

tetapi juga untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.  

 Melihat fenomena yang akan dihadapi oleh mahasiswa dalam menghadapi tantangan AEC, Benny 

(Bapenas, 2014) menyatakan bahwa bidang tenaga kerja Kadin Indonesia telah menyiapkan 3 (tiga) program 

dalam rangka AEC 2015 yaitu 1) mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja profesional dan terampil untuk 

mendukung kegiatan ekonomi untuk meningkatkan daya saing di AEC, 2) memfasilitasi pengembangan standar 

kompetensi dan pembentukan lembaga profesi oleh Asosiasi Industri terkait dan 3) pengembangan Kadin 

Training Centre (KTC) untuk mendorong pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan industi.  

 Sebagai mahsiswa yang akan melanjutkan roda pemerintahan Indonesia, para mahasiswa harus 

membuka mata dan pikiran terhadap informasi-informasi yang sedang bergulir di dunia internasional. Selain 

dituntut memiliki pengetahuan umum yang luas, mahasiswa harus dapat berfikir luas terhadap peluang-peluang 

yang dapat mengutungkan bangsa dalam menghadapi persaingan bebas AEC 2015.  Menurut Ni Wayan 

(2014) khususnya mahasiswa yang memiliki konsentrasi di bidang ekonomi harus lebih cermat dalam 

mempelajari strategi-strategi pasar. Para mahasiswa harus memiliki kreativitas kewirausahaan yang akan 

diterapkan kepada UMKM-UMKM di Indonesia. Hal ini bertujuan agar UMKM Indonesia tidak hanya sekedar 

bertahan di pasar tetapi juga meningkatkan kualitas dalam dunia persaingan. 

 

2.2 Perguruan Tinggi dan Asean Economic Community (AEC) 2015 

 Melihat peran yang harus dilakoni oleh mahasiswa dalam menghadapi Asean Economic Community 

(AEC) 2015, perguruan tinggi sebagai lembaga yang menaungi pendidikan mahasiswa memiliki peran yang 

sangat penting dalam membantu mahasiswa dalam menghadapi AEC. Perguruan tinggi merupakan lembaga 

pendidikan yang memiliki visi dan misi dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengaplikasikan Tri 

Dharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk 

melahirkan sumber daya manusia yang intelek, kritis dan peduli dan berakhlak mulia. Sehingga dalam 

memenuhi pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi tersebut, mahasiswa sebagai unsur dalam perguruan tinggi 

juga harus tahu dan paham dengan apa yang dimaksud dengan Tri Dharma perguruan tinggi. Tersebut.  

 Poin pertama dari Tri Dharma perguruan tinggi adalah pendidikan. Pendidikan dan pengajaran 

memiliki peranan sangat penting dalam proses pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai suatu lembaga 

pendidikan formal harus melengkapi para mahasiswa yang berada didalamnya dengan keterampilan-

keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Menurut Pearson (dalam Salomon;2014) pendidikan saat ini 

tidak hanya membutuhkan 3Rs (Reading, wRiting and aRitmatic) tetapi juga harus menyangkut keterampilan 

(soft skill) yang dibutuhkan dunia kerja seperti leadership, digital literacy, communication, emotion, 

intellegency, entrepreneurship, global citizenship, problem solving dan team working.  

 Dalam menghadapi AEC perguruan tinggi harus mampu meningkatkan kualitas pendidikannya, 

dimulai dari kualitas kurikulum yang akan diberikan pada mahasiswa dan kualitas dari fasilitas, sarana dan 

prasarana dalam menunjang pendidikan untuk memenuhi standar pendidikan internasional yang merupakan 

standar pendidikan dalam menghadapi AEC. Seperti dengan pengembangan kurikulum dan entrepreneurship 

serta dengan memasukkan pendidikan soft skill kedalam kurikulum pendidikan mahasiswa. Menurut Dina 

(2015) untuk memajukan pendidikan tidak hanya dengan merubah kurikulum serta melengkapi sarana dan 

prasarana yang ada saja, tetapi juga dengan memperhatikan pembangunan sumber daya manusia yang akan 

mengemban pendidikan tersebut yaitu dengan pembenahan sumber daya manusia melalui pendidikan yang 

berkualitas serta merata keseluruh lapisan masyarakat serta dengan menumbuhkan kesadaran bagi setiap elemen 

masyarakat dan pemerintah dalam membenah diri untuk peningkatan kualitas pendidikan.  

 Poin kedua yang harus dilaksanakan dalam Tri Dharma Perguruan tinggi adalah melaksanakan 

kegiatan penelitian. Dari hasil penelitian mahasiswa diharapkan akan mampu mengembangkan dan 

mengaplikaskan ilmu yang telah diperoleh melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Mahasiswa dengan 

melakukan penelitian diharapkan akan mampu berfikir kritis dan memanfaatkan hasil penelitiannya untuk 

memperoleh suatu perubahan yang akan membawa Indonesia kearah yang lebih maju. Dengan adanya penelitian 

yang dilakukan oleh mahasiswa akan dapat membantu masyarakat, pemerintah dan pelaku-pelaku bisnis yang 

juga memiliki peranan penting dalam perekonomian AEC dengan memberikan informasi dari hasil penelitian 

yaitu tentang hal-hal apa saja yang perlu dibenahi baik dari segi infra struktur maupun supra struktur dalam 

meningkatkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi AEC.  

 Menurut Indi (2014) mahasiswa yang melakukan penelitian akan sangat membantu pemerintah, karena 

pemerintah memiliki keterbatasan waktu yang dimiliki untuk secara detail dan rinci mencari informasi tentang 

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi AEC terutama masyarakat dengan golongan 

ekonomi kebawah. Mahasiswa yang merupakan kaum terpelajar yang memiliki kemampuan dari aspek 
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intektual, kecerdasan dan penguasaan wawasan keilmuan akan membantu dalam memperluas cakrawala 

pandangan dalam berfikir, mengambul keputusan serta memberikan bekal teoritis dan praktis dalam pemecahan 

masalah.  

 Poin terakhir dari tri dharma perguruan tinggi adalah melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sivitas 

akademika dari suatu perguruan tinggi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya 

untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdasakan kehidupan masyarakat. Dengan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat mahasiswa diharapkan akan mampu bersosialisasi dan berkontribusi secara nyata dengan 

masyarakat seperti dengan memanfaatkan aplikasi media sosial, poster atau turun ke masyarakat melalui 

kelompok-kelompok pemuda. Diharapkan dengan langsung terjun langsung mahasiswa mampu lebih 

memperkenalkan tentang AEC ke masyarakat.  

 Dalam menghadapi AEC 2015, lembaga perguruan tinggi saat ini diharapkan tidak lagi hanya 

mengerluarkan ijazah untuk memperlihatkan kompetensi di balik ijazah tersebut, tetapi juga harus 

memperlihatkan kemampuan dan keterampilan yang melekat pada diri lulusan sehingga lulusan dari perguruan 

tinggi tersebut akan bisa masuk ke bursa tenaga kerja AEC. Dalam meningkatkan daya saing lulusan, perguruan 

tinggi harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan daya guna serta memiliki 

kemandirian. Kemudian perguruan tinggi juga harus mampu merubah dan mengembangkan pola pikir lulusan 

yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Selain itu para pemangku kebijakan di lingkungan 

perguruan tinggi harus melakukan akselerasi daya saingnya dalam menghadapi AEC (Aptisi, 2014) karena 

apabila perguruan tinggi tidak mampu menyikap AEC secara positif maka tidak akan menutup kemungkinan 

perguruan tinggi di Indonesia akan tersisihkan dan menjadi tamu di negeri sendiri.  

 Peran lain yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menghadapi AEC bisa dengan melakukan 

penjaminan mutu dan akreditasi sesuai dengan standar nasional dan internasional, sehingga mahasiswa dan 

lulusan nantinya tidak akan kalah saing dengan perguruan tinggi di negara anggota AEC lainnya. selain itu 

perguruan tinggi juga diharapkan menjalin kerjasama dengan sesame perguruan tinggi baik dalam maupun luar 

negeru dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi seperti melalui proyek penelitian, seminar, 

pertukaran mahasiswa dan sebagainya.  

 Dengan peran perguruan tinggi dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dalam menunjang 

pendidikan yang berkualitas sebagai wujud menghadapi AEC, keberadaan tenaga pendidik (dosen maupun guru) 

akan memiliki dampak yang sangat positif dan signifikan dalam meningkatkan kreatifitas mahasiswa. Pendidik 

yang diharapkan adalah pendidik yang profesional dibidang keilmuan serta pendidik yang mampu menggali 

potensi diri mahasiswa serta mengembangkan hard skill dan soft skill mahasiswa dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya. 

 Dosen sebagai tenaga pendidik yang akan memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa di 

perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital bagi kualitas lulusan. Meningkatkan kualitas lulusan 

bukanlah hal yang muda, disini diperlukan kreativitas dari dosen untuk menyesuaikan keilmuan yang dimiliki 

dengan tuntutan perubahan lingkungan. Kreativitas dosen dalam aktivitas belajar mengajar sangatlah diperlukan. 

Dosen juga harus mempunyai kualitas serta kapabilitas yang harus bisa diimplementasikan pada taraf nasional 

bahkan internasional.  

 Menurut Sularno (dalam Yuliasnisa, 2015) kreativitas dosen sangat diperlukan dalam interaksi dengan 

mahasiswa, sehingga dalam peningkatan kreativitas tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan pengembangan 

dosen secara profesionalisme untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi di Indonesia terutama dalam 

menghadapi AEC. Hal yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan dosen adalah dengan menghasilkan 

karya ilmiah yang berkualitas. Dosen juga dituntut memperluas jaringan melalui forum internasional, seperti 

Forum Asean University Network (AUN). Melalui forum ini para dosen dapat mengikuti berbagai seminar dan 

workshop yang dilakukan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan 

kreativitas dosen. Diharapkan dengan aktifnya dosen di forum internasional dosen dapat berbagi ilmu dan 

mengaplikasian informasi yang diperoleh kepada mahasiswa melalui proses belajar mengajar.  

 Menurut Nidiya dkk (2015) para tenaga pendidik harus mampu memperkenalkan ekonomi kreatif pada 

mahasiswa. Dengan kata lain pendidik tidak hanya sekedar mengantarkan mahasiswa untuk memeriahkan AEC 

tetapi juga memimpin AEC. Pendidikan diharapkan tidak sekedar mengarahkan mahasiswa pada learning to do 

tetapi juga pada learning to live togother dengan masyarakat negara AEC lainnya. Selain itu dosen juga harus 

membekali mahasiswa dengan cara berkomunikasi yang baik, dimana mahasiswa tidak lagi berkomunikasi 

dalam skala regional maupun nasional tetapi juga bertaraf internasional. Selain komunikasi etika juga sangat 

penting dimiliki oleh mahasiswa. Menurut Nidiya dkk (2015) etika akan menuntut etos kerja generasi muda di 

dalam AEC sehingga etika hubungan personal dalam lingkup internasional harus dibina pada saat pembelajaran 

di bangku perkuliahan. 

 Dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa, dosen harus mampu memupuk satu karakter mental 

pada diri mahasiswa. Mahasiswa Indonesia harus memiliki high mentality, mahasiswa Indonesia harus memiliki 

motivasi yang tinggi dan bermental juara, menjadi good prayer dalam pencaturan era AEC. Memupuk mental 
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mahasiswa yang kompetitif dan juara merupakan satu tanggung jawab yang harus dijalankan oleh dosen dalam 

mendidik mahasiswa di perguruan tinggi.  

 

 

3. SIMPULAN 

 Melihat peran yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam menghadapi AEC 2015, mahasiswa 

tidak perlu ragu dan takut. Mahasiswa harus bekerja sama, bersinergi dan bersatu agar negara Indonesia tidak 

menjadi pasar atau lading bagi negara-negara ASEAN lainnya. Mahasiswa sebagai tombak pembangunan 

bangsa Indonesia, sebagai agent of change yang memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki inovasi dan 

kreativitas harus mampu melakukan perannya dalam peran akademik, peran moral dan peran sosialnya dalam 

menghadapi AEC.  

 Oleh karena itu, semua pihak yaitu mahasiswa, masyarakarat serta pemerintah harus saling 

bekerjasama dan berkolaborasi untuk menghadapi AEC demi membangun Indonesia yang lebih baik dan 

bernilai di mata asing. Menurut Salomo (2014) perguruan tinggi harus mampu melahirkan mahasiswa-

mahasiswa Indonesia yang kompeten, kritis dan solutif dalam menghadapi AEC 2015 sehingga perguruan tinggi 

harus mampu menerapkan prinsip, transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh sivitas akademuka 

dalam perguruan tinggi tersebut. Dengan ini diharapkan mahasiswa dibantu oleh tenaga dosen yang profesional 

dibidangnya serta didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam proses perkuliahan 

akan menjadikan AEC sebagai peluang bukan sebagai ancaman.  
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