Globalisasi

 Globalisasi berasal dari kata globe yang berarti dunia.

Pembahasan

Secara sederhana, globalisasi dapat diartikan sebagai
suatu proses yang mendunia. Pengertian
globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh
dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lain dan
atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan
dunia.

 Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan
komunikasi sehingga menjamin kemudahan
terlaksananya transaksi ekonomi antarnegara.

Penyebab

 Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi
transportasi sehingga memudahkan transfer barang

 Adanyaa kemajuan kerja sama ekonomi internasional
yang semakin erat sehingga memudahkan terjadinya
kesepakatan-kesepakatan antarnegara.

Bentuk –
bentuk
globalisasi

1. Globalisasi produksi Perusahaan berproduksi di berbagai
negara dengan tujuan agar biaya produksi menjadi lebih rendah.
Produksi di berbagai negara disebabkan upah buruh yang
rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai
atau iklim usaha dan politik yang kondusif. Dalam hal ini dunia
menjadi lokasi manufaktur global
2 Globalisasii perdaganganGlobalisasi ini terwujud dalam bentuk
penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai
hambatan non tarif. Dengan begitu kegiatan perdagangan
semakin cepat, ketat, fair dan efisien.

3. Globalisasi pembiayaanPerusahaan global memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman atau
melakukan investasi di seluruh negara. Contohnya, PT Telkom dalam memperbanyak satuan telepon
atau PT Jasa Marga dalam memperbanyak ruas jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan
dengan pola BOT (built-operate-transfer) bersama mitra usaha dari mancanegara.

4. Globalisasi tenaga kerjaPerusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh
dunia sesuai kelasnya seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah
memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperolah dari negara berkembang.
Dengan globalisasi maka mobilisasi manusia akan semakin mudah dan cepat.
5. Globalilasasi Informasi- Informasi dengan keadaan situasi lain dapat menciptakan pengetahuan
umum yang jauh lebih luas dan Aktual dari yanf ada sebelumnya.-Batas Teritorial suatu negara
menjadi tidak relavan.
6.Globalisasi Ekonomi-Ada tuntutan Dunia berupa perdagangan internasional tanpa hambatan batasbatas negara.- Proteksi berupa bea masuk tinggi/larangan masukya barang dari luar negeri.l
7. Gobalisasi Kebudayaan - Terjadi pada abad ke-20 dengan berkembangkanya teknologi
komunikasi.- Kemampuan teknologi Informasi & komunikasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan
perilaku.- Perkembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan.

1.Berkembangnya Ilmu pengetahuan dan teknologi
Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat

pula dalam bidangteknologi.

2.Meningkatnya efektivitas dan efisiensi

Dampak positif
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Efektivitas dapat di artikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian
inginkan.

tujuan yang telah di

3.Perekonomian suatu negara semakin meningkat
Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif.Salah satu dampak positif kehadiran
globalisasi adalah meningkatkan nya perekonomian suatu negara

4.Meningkatnya taraf hidup masyarakat
Pengaruh positif dari globalisasi yang sebelumnya di bahas adalah meningkatnya suatu perekonomian suatu
negara.Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat taraf hidup masyarakat.

5. Komunikasi semakin cepat dan mudah
Globalisasi memberikan dampak positif di bidang komunikasi karena
diangap lebih cepat dan murah.Dalam hitungan detik pesan kita sudah
tersampaikan kepada penerima.Dan dengan biaya yang murah.

6. Berkembangnya dunia pariwisata
Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di
suatu negara tak terkecuali di Indonesia.Tempat-tempat wisata di Indonesia
semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagia teknologi seperti
internet dan media sosial lainya.

7. Perkembangan alat telekomunikasi dan keterbukaan
informasi
Dijaman Sekarang teknologi maju semakin pesat dan sangat
memudahkan manusia melakukan berbagai aktivitas.Serta kebebasan dan
keterbukaan dalam mengakses internet.

1.Westernisasi
Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan
nasionalisme dengan melakukan aktivitas yang kebarat baratan.Westernisasi
dilakukan dengan cara meniru gaya negara barat seperti eropa dan amerika.

2.Demoralisasi
Globalisasi menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke
indonesia Paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa
indonesia hal ini menyebabkan nilai – nilai sosial masyarakat memudar
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3.Kesenjangan Sosial Ekonomi
kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu

kelompok dengan kelompok yang lain dalam bidang sosial dan
ekonomi.Ketidak merataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan
yang diterima masyarakat tidak merata.Hasil hasil pembangunan yang diterma
masyarakat hanya di nikmati oleh sebagian masyarakat saja.Ketidak merataan
dan ketidak seimbangan hasil hasil pembangunan pada akhirnya bisa
membahayakan kkehidupan sosial di antaranya yaitu terjadinya kecemburuan
sosial. Akibatnya disatu pihak berkembang golongan kaya dan serba mewah, di
sisi yang lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis
kemiskinan.

4.Kriminalitas
Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah
sosial yang muncul di masyarakat.Dari hari,ke hari,media massa baik cetak,media online
ataupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal mulai dari pembunuhan,
mutilasi,pembuangan bayi,penculikan, penipuan, korupsi dan sebagainya.

5. Pencemaran lingkungan
Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah
membawa perubahan pula dalam lingkungan alam.Namun demikian proses globalisasi yang
tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan (amdal) sering
menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan

6. Kenakalan remaja
Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja adapun salah satu
faktor penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect, yaitu pola hidup
memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi
memperoleh gengsiprestise.

7. Individualisme yang semakin tinggi
Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak
mau tahu urusan atau kepentingan orang lain.Di kota besar,sikap individualisme tampak
jelas,bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal.Hal
tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata.

 Mencintai produk dalam negeri
Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa
dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala Barat
yang berlebihan.

 Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan

Upaya
Menghadapi
Globalisasi
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nilai, norma, dan keyakinan agama
Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan
budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan
asing sesuai dengan kebudayaan lokal.

 Memahami nilai-nilai kebangsaan dan pancasila
dengan baik
Cinta akan nilai-nilai pancasila akan membantu kita untuk
tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak
budaya asing yang masuk ke kehidupan sehari-hari kita.

 Berkompetisi dalam kemajuan iptek
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 Meningjatkan motif berprestasi
 Meningkatkan kualitas/mutu dalam bidang teknologi
 Selalu berorientasi ke masa depan
 Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi
modern

 Memprioritaskan pemulihan ekonomi
Jika kita ingin Negara memiliki sumber daya manusia yang
berkualitas, pastinya aspek ekonomi menjadi salah satu prioritas utama.

 Meningkatkan pengembangan usaha mikro

Upaya
menghadapai
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Indonesia memiliki potensi dan kekuatan pada ranah usaha mikro.
Usaha-usaha mikro memiliki beberapa keunggulan, seperti menjadi
penyedia barang-barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor,
efisiensi dan fleksibilitas yang tinggi, semangat usaha tinggi,
profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengembalian pinjaman
yang tinggi.

 Meningkatkan daya potensi nasional
Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah
seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala
kebutuhannya secara mandiri. Tentunya dengan kualitas sumber daya
manusia yang mampu mengolah sumber daya alam yang kita miliki,
bukan lagi bergantung pada pihak asing.

 Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara
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tepat dan sebaik baiknya sesuai dengan fungsi dan
kebutuhan

 Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa
depan dan tidak menyalah gunakannya

 Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar
tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi
yang salah/hoax

 Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak

Upaya
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dan waktunya

 Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar
tidak terjadi pencemaran lingkungan

 Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai
salah khasanah budaya

1.Jelaskan pengertian globalisasi!
2.Sebutkan bentuk bentuk globalisasi?
3.Dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia?
4.Apa yang dimaksud perdagangan bebas?

5.Apa yang dimaksud westernisasi?

Pertanyaan

6.Apa yang menyebabkan kesenjangan sosial?
7.Mengapa masyarakat indonesia mengalami perubahan
sosial budaya?
8.Jelaskan globalisasi yang terjadi dalam bidang
ekonomi?
9.Bagaimana cara menghadapi perubahan sosial?

1.Globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu
wilayah/negara ke wilayah/negara lain dan atau proses masuknya suatu
negara dalam pergaulan dunia.

2 .-Globalisasi produksi
-Globalisasi perdagangan
-Globalisasi informasi
-Globalisasi ekonomi
-Globalisasi kebudayaan

Jawab

3.- Semakin masyarakat memberikan perhatian akan transparansi,
akuntabilitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

-Kompetisi produk dan harga semakin tinggi sejalan dengan tingkat
kebutuhan masyarakat yang semakin selektif.

-Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan
transportasi.

4.Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan
menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan
internasional.

5. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan
nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat baratan.
6. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan
modernisasi tidak dilakukan secara merata
7. Kelompok sosial mengalami perubahan secara cepat.setiap manusia harus
mengikuti perkembangan yang terjadi,cobalah analisis kalimat tersebut benar atau
salah dan berhubungan sebab akibat.
8.Dalam dampak ini terbukanya pasar internasional, kesempatan dalam kerja
lebih terbuka dan devisa negara pun meningkat. Dengan begitu maka dapat
meningkatkan perekonomian bangsa sehingga akan memajukan dan
meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, berikut ini dampak
positif globalisasi dibidang ekonomi yaitu :
Pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor ( dengan catatan produk
ekspor Indonesia dapat bersaing di pasat internasional ), dengan demikian
kesempatan penguasa Indonesia sangat terbuka dalam menciptakan produk yang
berkualitas yang dibutuhkan oleh pasar dunia.
9. Sikap dan Prilaku Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Sosial Budaya di
Era GlobalisasiSikap adalah mempunyai objek tertentu orang, perilaku, konsep,
situasi, benda dan sebagainya mengandung penilaian suka atau tidak suka, setuju
atau tidak setuju. Sebagaimana diketahui perilaku yang ada pada individu itu tidak
timbul dengan sendirinya, tetapi akibat dari stimulus yang di terima oleh yang
bersangkutan baik stimulus eksternal maupun internal
Perilaku sosial adalah Perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain.
menurut Max Weber Perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang
kemudian menimbulkan masalah-masalah.

