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Teras Kelas XII Sosiologi KD 3.2 Globalisasi dan Perubahan 

Komunitas Lokal 

 

 

Pada bab sebelumnya kita telah belajar mengenai perubahan sosial yang terjadi dalam 

masayrakat kita beserta dampaknya pada masyarakat. Disadari atau tidak berbagai bentuk 

perubahan dalam masyarakat tersebut membentuk peradaban dan kebudayaan yang lebih 

maju dari pada sebelumnya. Perubahan dalam masayrakat yang lebih maju inilah yang 

disebut dengan modernisasi. Modernisasi dalam masayrakat tentu semakin memacu 

kemudian dalam setiap lini kehidupan terutama dalam bidang komunikasi informasi dan 

trasportasi. Dengan adanya hal tersebut, pergerakan manusia begitu sangat cepat dan arus 

informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Fenomena tersebut 

menyebabkan negara-negara tanpa sekat dan batas. Hal demikianlah yang disebut dengan 

globalisasi. 
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A. Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Perubahan Sosial di 

Tingkat Lokal atau Komunitas 
 

Pengertian Globalisasi 

 

Globalisasi sering disebut sebagai fenomena dunia berwajah banyak. Oleh karena itu, 

globalisasi sering diidentikkan dengan internasionalisasi, liberalisasi, universalisme, 

westernisasi, dan de- teritorialisasi. 

1) Internasionalisasi adalah hubungan antarnegara dengan ciri meluasnya arus perdagangan 

dan penanaman modal 

2) Liberalisasi adalah pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka 

ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata 

uang, kendali devisa, dan izin masuk suatu negara 

3) Westernisasi adalah ragam hidup model budaya Barat atau Amerika 

4) Deteritorialisasi adalah perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam 

pembatasan, tempat, dan jarak berubah 

Globalisasi adalah suatu istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan 

antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, 

budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Berikut pengertian globalisasi 

menurut para ahli. 

Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, pengertian globalisasi adalah intensifikasi 

hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi 

dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. 

Emanuel Ritcher. Menurut Emanuel Ritcher, arti globalisasi adalah suatu jaringan kerja 

global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan yang sebelumnya tersebar 

menjadi terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. 

Martin Albow. Menurut Martin Albrow, pengertian globalisasi adalah seluruh proses 

penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global. 

Malcom Waters. Menurut Malcom Waters, pengertian globalisasi adalah suatu proses sosial 

yang mengakibatkan pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang 

penting, yang terwujud di dalam kesadaran manusia. 

Selo Soemardjan. Menurut Selo Soemardjan, pengertian globalisasi adalah suatu proses 

terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk 

mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. 

Achmad Suparman. Menurut Achmad Suparman, pengertian globalisasi adalah suatu proses 

yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa 

dibatasi oleh wilayah. 

Karakteristik Globalisasi 
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Robin Cohen dan Paul Kenedy berpendapat bahwa globalisasi adalah “seperangkat 

transformasi yang saling memperkuat” dunia. Seperangkat transformasi ini merupakan 

suatu karakteristik yang meliputi hal-hal berikut. 

1) Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perlu sahabat Teras ketahui dengan adanya 

globalisasi ruang dan waktu yang ada di dunia ini tidak berbatas waktu. Sekarang orang 

bisa kemanapun yang dia inginkan dan dengan waktu yang singkat dan lebih cepat. 

2) Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung 

sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian pekerjaan yang baru secara 

internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi 

organisasi semacam World Trade Organization (WTO) 

3) Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, 

film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional) 

4) Meningkatnya masalah bersama, misalnya dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan 

permasalahan lazim lainnya seperti AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan obat 

terlarang internasional, dan terorisme internasional. 

Cohen dan Kennedy menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada 

globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. 

 

Proses Globalisasi 

 
Sebenarnya benih-benih globalisasi ini telah dimulai sejak manusia mengenal perdagangan 

antarnegara sekitar tahun 1000 dan 1500 SM. Saat itu pedagang dari Tiongkok dan India 

mulai menelusuri negara lain, baik melalui perjalanan darat (Jalur Sutra) maupun jalan laut. 

 

Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum Muslim di Asia dan Afrika. Di 

mana di samping berdagang kaum Muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-

nama, abjad, arsitektur, nilai sosial dan budaya Arab kepada warga dunia. 

 

Fase berikutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. 

Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan 

antarbangsa di dunia. Pada saat itu berkembang pula kolonialisme yang membawa pengaruh 

besar terhadap difusi (penyebaran) antarkebudayaan di dunia. 

 

Berkembangnya industri, kebutuhan akan bahan baku, serta pasar juga memunculkan 

berbagai perusahaan multinasional di dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat 

momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Runtuhnya 

komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam 

mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan 

diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi 

komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antarnegara pun mulai kabur. 

 

Faktor Pendorong Globalisasi 

 

Perkembangan globalisasi yang begitu cepatnya pasti didukung oleh berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor yang mendorong globalisasi di antaranya sebagai berikut. 

1) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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Kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi akan menciptakan alat-alat komunikasi yang 

canggih dan aman. Kemajuan di berbagai bidang teknologi mampu membuka ruang dan 

membentuk masyarkaat global dan mengaburkan sekat-sekat batas negara. 

 

2) Semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia 

Faktor yang kedua adalah semakin terbukannya sistem perekonomian suatu negara di 

bidang perdagangan, produksi maupun keuangan. Dan perekonomian dunia saling 

berhubungan antar negara. 

 

3) Mengglobalnya pasar uang 

Menglobalnya pasar uang ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian dunia. Jadi 

dapat diakatakan terbukanya perekonomian suatu negara saling terkiat dengan pasar 

uang. 

Teroi-Teori Globalisasi 

Cochrane dan Pain 

Menegaskan bahwa terdapat tiga posisi teoretis berkaitan dengan globalisasi, yaitu sebagai 

berikut (Prihastuti, 2013). 

1) Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang mempunyai 

konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Selain 

itu, mereka percaya bahwa negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan 

dan ekonomi global yang sama 

2) Para tradisional percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos, dan jika pun benar 

adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Mereka beranggapan bahwa 

fenomena tersebut sudah ada sejak dahulu, sementara kondisi sekarang ini hanya sebuah 

lanjutan 

3) Para transformalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka percaya bahwa 

globalisasi adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan, 

yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. 

George Ritzer 

Ritzer membuat dua asumsi berkaitan dengan globalisasi, yaitu sebagai berikut 

1) Perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media, utamanya 

televisi dan internet 

2) Terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir globalisasi 

Thomas Friedman 

Menurut Friedman, globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan. Pemikiran 

Thomas Friedman ini termasuk dalam teori neoliberalisme. Teori neoliberalisme 

memandang bahwa globalisasi sebagai proses liberalisasi di mana setiap negara berpeluang 

untuk memperoleh keuntungan apabila mampu bersaing di pasar global. Di sini mekanisme 

dan hukum pasar mempunyai kekuatan, sedangkan pemerintah diharapkan tidak ikut 

campur. Friedman menulis tentang metafora “Jaket Ikat Emas (Golden Straightjacket)”. 

Metafora ini menyatakan bahwa sementara globalisasi membatasi pilihan yang tersedia bagi 
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pemerintah, globalisasi menawarkan kemakmuran bagi negara-negara yang memenuhi 

persyaratan. 

Roland Robertson 

Menurut Robertson, tengah terjadi pemampatan atau kompresi dunia dan penguatan 

kesadaran dunia secara keseluruhan. Pemikiran Robertson termasuk dalam teori budaya 

dunia (World Culture Theory). Menurutnya, dalam pikiran dan tindakan, globalisasi 

membuat dunia menjadi suatu tempat 

yang tunggal. Namun, hal ini tidak berarti dunia menjadi seragam atau homogen, globalisasi 

dunia diekspresikan melalui keberagaman antarwilayah atau benua. Robertson berpendapat 

bahwa arus kultural global justru memunculkan kembali kantong-kantong kebudayaan lokal. 

Hasilnya bukanlah globalisasi namun glokalisasi, interaksi global-lokal dengan saling pinjam 

kebudayaan sebagai cirinya. Hal ini dapat disebut juga dengan hibridisasi atau kreolisasi yang 

tercermin dalam musik, film, pakaian, dan ekspresi lainnya (Syeirazi, 2003). 

Thomas Meyer 

Thomas Meyer menulis bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi makin mirip 

dalam hal pemerintahan dan kebijakan, hal ini disebut “isomorphism”. Misalnya negara yang 

berbasiskan pertanian tidak membuat sistem pendidikan yang berbeda, namun mengadopsi 

sistem dari negara- negara Barat. Negara-negara ini juga mengadopsi sistem hukum yang 

mirip, kebijakan kependudukan dan kesehatan, aturan lingkungan hidup, dan sebagainya. 

Sehingga, walau negara- negara berbeda dalam hal pemerintahan, banyak aspek kebijakan 

yang mirip. Teori Meyer termasuk dalam teori pemerintahan dunia (World Polity System). 

William Robinson 

William Robinson (2004) mengusung teori kapitalisme global (global capitalism). Menurut 

Robinson, perubahan besar telah terjadi, dari ekonomi dunia menjadi ekonomi global. 

Awalnya, setiap negara mengembangkan ekonomi nasional yang terhubung dengan negara 

lain melalui perdagangan dan keuangan dalam sebuah pasar internasional yang terintegrasi. 

Kemudian, muncul tahap transnasional kapitalisme dunia. Pada tahap ini, terjadi globalisasi 

tahap produksi, ketika produksi- produksi nasional menjadi produksi global. 

 

Gejala-Gejala Globalisasi di Indonesia (Berbagai Aspek Bidang) 

1. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Contoh kemajuan iptek adalah sebagai 

berikut 

a. Penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi yang membawa kemudahan bagi 

penggunanya. Didalamnya begitu banyak fitur yang kalian pakai untuk mengakses 

segala kebutuhan aktivitas sehari-hari. 

b. Penemuan alat transportasi yang bisa digunakan di darat, laut, dan udara sehingga 

memudahkan sahabat teras berpergian dengan lebih cepat dan efisien. 

c. Penemuan peralatan kantor seperti laptop, pc, mesin copy dsb sehingga 

memudahkan dalam pekerjaan kantor. 
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d. Penemuan sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui. 

Selain berbagai contoh tersebut, contoh lain dari gejala globalisasi ilmu pengetahuan 

adalah mulai maraknya sekolah-sekolah internasional yang membuka cabang di 

negara-negara lain, termasuk Indonesia sehingga anak Indonesia dapat masuk dan 

mengikuti pendidikan dengan kurikulum luar negeri yang di sediakan di sekolah 

internasional tersebut. Wahh, sangat keren kan sahabat terass ? 

2. Bidang Ekonomi 

Globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-

negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal 

lintas perbatasan. Globalisasi ekonomi merupakan proses peningkatan integrasi 

ekonomi antarnegara yang berujung pada munculnya pasar global dan pasar dunia 

tunggal. Globalisasi ekonomi terdiri dari globalisasi produksi, pasar, persaingan, 

teknologi, dan perusahaan dan industri. Jenis globalisasi ini lebih spesifik lagi 

dikemukakan oleh Tanri Abeng (Hariyanto, 2011), yaitu globalisasi produksi, 

globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan 

globalisasi perdagangan. 

 

3. Bidang Politik 

Sahabat teras, di era sekarang ada istilah geopolitical atau politik dunia yang di 

pegang oleh negara-negara adikuasa. Kebijakan politik negara maju adikuasa dapat 

mempengaruhi kondisi politik dunia hingga ke sapek bidang yang lain. Hal tersebut 

menjadi salah satu gejala politik yang bisa mempengaruhi demokrasi yang ada di 

Indonesia serta arah kedepannya. Namun, sebenarnya dari kekisruhan politik yang 

ada di dunia sekrng ini dengan adanya globalisasi di bidang politik yakni deengan 

berkembangnya teknologi informasi lewat berbagai media komunikasi, kita dapat 

belajar dan mengambil hal-hal yang baik dari negara-negara asing untuk dapat 

menyempurnakan demokrasi yang sedang kita bangun. 

 

4. Bidang Budaya 

Apakah sahabat teras ada yang menyukai K-Pop ? Atau drakor yang sudah merambah 

ke berbagai penjuru dunia. Nah perlu sahabat teras ketahui bahwa dua contoh yang 

kita sebutkan tai merupakan salah satu gejala globalisasi di bidang budaya. 

Globalisasi telah meningkatkan kontak lintas budaya. Peningkatan interaksi kultural 

melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi 

berita internasional. Demikian globalisasi dalam bidang budaya juga dilakukan 

melalui kunjungan turis-turis asing yang masuk ke suatu negara, serta ajang-ajang 

perlombaan yang berskala internasional 
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5. Bidang Agama 

Globalisasi di bidang agama juga merupakan imbas dari globalisasi yang menyangkut 

sarana dan prasarana keagamaan. Selain itu juga globalisasi di bidang agama 

menumbuhkan jaringan sosial antar satu umat beragama dengan umat yang lain, hal 

ini dapat memberi peluang untuk membentuk dialog antar umat beragama. Bentuk 

nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang 

didalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan 

kerukunan dan perdamaian hidup dalam masyarakat umat diseluruh dunia. 

 

Dampak Globalisasi terhadap Perubahan Sosial di Tingkat Lokal atau Komunitas 

Pengertian Komunitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas (community) adalah kelompok 

organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu; 

masyarakat; paguyuban. Berikut pengertian komunitas menurut para ahli. MacIver (dalam 

Mansyur, Cholil 1987) community atau komunitas diistilahkan sebagai persekutuan hidup 

atau paguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan 

beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Istilah community juga dapat 

diistilahkan sebagai masyarakat setempat. Kriteria utama adanya suatu komunitas atau 

masyarakat setempat adalah adanya social relationships antara anggota suatu kelompok. 

Keberadaan komunitas ini biasanya didasari oleh lokalitas dan perasaan komunitas 

(community sentiment) 

1) Lokalitas, lokalitas atau tempat tinggal pasti dimiliki oleh suatu masyarakat setempat. 

Masyarakat setempat yang memiliki tempat tinggal secara tetap biasanya memiliki ikatan 

solidaritas yang kuat. Hal ini merupakan pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. 

2) Perasaan komunitas (community sentiment), merupakan suatu perasaan di antara 

anggota masyarakat bahwa mereka saling memerlukan dan tanah yang mereka tinggali 

memberikan kehidupan kepada semuanya. Menurut MacIver dan Charles Horton Cooley, 

ada beberapa unsur dalam perasaan komunitas, yaitu seperasaan, sepenanggungan, dan 

saling memerlukan. 

Dampak Globalisasi terhadap Perubahan Sosial di Tingkat Lokal atau Komunitas 

Dampak yang dirasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi mengakibatkan 

beragam permasalahan sebagai berikut. 

a. Urbanisasi 

Globalisasi melahirkan industrialisasi yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang 

cukup banyak. Muncullah urbanisasi. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk 

dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota. 

Menurut Herlianto, pengertian urbanisasi adalah sebagai berikut. 

1. Urbanisasi merupakan suatu proses pertumbuhan daerah pertanian atau pedesaan 

menjadi perkotaan 

2. Urbanisasi adalah proses yang dialami manusia dari bentuk kehidupan agraris 

menjadi kehidupan industri 
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3. Urbanisasi merupakan pengembangan daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan 

atau desa yang memiliki ciri-ciri seperti kota 

4. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari 

pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota 

Penyebab urbanisasi adalah adanya daya tarik kota berupa daya tarik ekonomi, daya 

tarik sosial, daya tarik pendidikan, dan daya tarik budaya. Banyak sekali permasalahan 

dengan adanya urbanisasi ini, di antaranya: 

1. Semakin berkuranya penduduk desa, terutama yang berusia produktif 

2. Banyak sawah/lahan pertanian yang terbengkalai 

3. Hasil panen menurun 

4. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa menurun 

5. Muncul pengangguran di kota 

6. Kriminalitas dan perilaku menyimpang lainnya meningkat di kota 

 

b. Kesenjangan Sosial Ekonomi 

Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda. 

Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial 

ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan 

pembangunan. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh 

sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

 

Berikut faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi antara lain. 

1. Menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang 

relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas 

2. Ketidakmerataan hasil pembangunan antardaerah sebagai akibat kebijakan politik 

dan kekurangsiapan sumber daya manusia 

3. Rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang 

menyukai persaingan dan kurang usaha 

4. Hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli para pengusaha 

bermodal besar 

5. Investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal (capital 

intensive), sehingga presentasi pendapatan dari harta tambahan lebih besar 

dibandingkan dengan presentasi pendapatan kerja. 

Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi karena faktor ketidakadilan dalam memberi 

kesempatan berusaha sering terjadi karena adanya praktik monopoli, kolusi, korupsi, 

dan nepotisme. Berbagai praktik ketidakadilan akan memperbesar jumlah orang miskin 

dan frustrasi. Di sisi lain, praktik tersebut dapat memperkaya orang yang sudah kaya. 

Apabila hal itu terus terjadi akan timbul kecemburuan sosial yang dapat memicu 

disintegrasi sosial. 

c. Pencemaran Lingkungan Alam 

Dengan kecanggihan teknologi era globalisasi, manusia cenderung menguasai alam. 

Dengan teknologi, manusia bisa mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi alam dan tanpa 

menyadari dampak berupa pencemaran yang cukup besar. 
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d. Kriminalitas 

Salah satu dampak pembangunan adalah meningkatnya kriminalitas atau tindak 

kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembangunan yang dilakukan di 

negara berkembang, seperti Indonesia sering memunculkan masalah-masalah sosial 

sebagai berikut 

1. Menipisnya rasa kekeluargaan 

2. Meningkatnya sikap individualistis 

3. Meningkatnya tingkat persaingan 

4. Meningkatnya pola hidup konsumtif 

 

e. Lunturnya Eksistensi Jati Diri Bangsa 

Globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya sekat-sekat antarnegara tentu 

berdampak pada eksistensi jati diri bangsa itu sendiri, misalnya dalam bidang teknologi, 

bidang pendidikan, bidang ideologi, bidang agama, bidang lingkungan dan kesehatan, 

bidang ekonomi, dan bidang budaya. 

 

Globalisasi ternyata juga memengaruhi unsur bahasa. Bahasa merupakan hasil budaya 

yang sangat penting. Efek globalisasi ini misalnya berkaitan dengan gaya bahasa, 

perbendaharaan kata, dan struktur pembahasan. Belum lagi dengan gaya hidup kebarat-

baratan masyarakat dan hilangnya nilai-nilai moral yang selama beratus-ratus tahun 
telah dipupuk masyarakat Indonesia. Hal ini memperlihatkan gejala lunturnya eksistensi 

jati diri bangsa. 

 

Menurut Kurniawan (2012), paham budaya Barat yang kurang sesuai dengan 

kebudayaan Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. Individualisme, yakni suatu paham yang selalu mementingkan kepentingan sendiri 

(individu) 

2. Materialisme, yakni paham yang selalu memandang segala sesuatu berdasarkan 

materi atau harta benda 

3. Sekularisme, yakni suatu paham yang menilai bahwa manusia tidak terikat pada nilai-

nilai agama, tetapi hanya mengutamakan akal pikiran dan pendekatan ilmiah rasional 

4. Hedonisme, yakni suatu paham yang menganggap bahwa kesenangan atau 

kenikmatan duniawi merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. 

 

B. Permasalahan Sosial Akibat Perubahan Sosial di Tingkat 

Lokal atau Komunitas Disebabkan Globalisasi 

 
Dampak yang dirasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi mengakibatkan 

beragam permasalahan. Permasalahan ini juga muncul karena ketidaksiapan masyarakat 

menghadapi perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan-pembangunan. 

Kondisi ketidaksanggupan atau ketidaksiapan tersebut dinamakan gegar budaya (cultural 

shock), yaitu masyarakat mengalami guncangan mental akibat belum adanya kesiapan untuk 

menerima unsur- unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan sendiri. 
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Pembangunan itu sendiri sebenarnya membutuhkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang seimbang dengan kondisi alam, sosial, dan kebutuhan 

masyarakat. Namun, sering terjadi bahwa teknologi modern yang diterima masyarakat tidak 

diimbangi dengan perubahan pada tata nilai dan norma pada masyarakat (cultural lag). 

Apabila hal ini terjadi, tidak jarang kemudian timbul keresahan, kecemburuan sosial, bahkan 

konsumerisme pada masyarakat. Akibatnya, terjadilah benturan nilai yang sering kali 

menimbulkan disintegrasi sosial bahkan keadaan tanpa aturan (anomie) sosial. 

 

Permasalahan lain yang muncul dari adanya perubahan sosial yang disebabkan globalisasi, 

yaitu teknologi modern yang dihasilkan pembangunan menimbulkan efek samping yang 

justru bertentangan dengan kemajuan. Efek samping tersebut, seperti pergeseran nilai, 

norma, perilaku, dan lembaga. Selain itu, perubahan sosial yang disebabkan globalisasi juga 

memunculkan ketimpangan sosial dalam masyarakat, yaitu suatu kondisi yang tidak 

seimbang atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. 

 

C. Globalisasi dan Dampak Ketimpangan Sosial di 

Masyarakat 
Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat akibat perubahan sosial dari globalisasi 

mendorong terciptanya kesenjangan sosial. Secara umum yang dimaksud dengan 

kesenjangan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi hasil pembangunan 

yang tidak merata. Ketimpangan atau kesenjangan yang muncul di dalam masyarakat antara 

lain sebagai berikut. 

1. Kesenjangan penguasaan iptek 

2. Kesenjangan ekonomi 

3. Kesenjangan di bidang politik 

4. Kesenjangan sosial budaya 

Kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat ini juga memicu berbagai permasalahan sosial, 

seperti terjadinya kecemburuan sosial sehingga mendorong terjadinya tindak kejahatan dan 

kriminal. 

D. Strategi dan Berbagai Pendekatan Pemberdayaan untuk 

Mengatasi Ketimpangan Sosial Akibat Globalisasi 
Reaksi Komunitas Lokal terhadap Globalisasi 

 

Jauh sebelum globalisasi muncul , komunitas lokal sudah ada di dalam masyarakat. Dampak 

globalisasi yang terjadi dalam masayrakat tentunya akan mempengaruhi pada anggota 

masyarakat komunitas lokal. Ada berbagai macam reaksi. Secara umum, berbagai reaksi 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Roland Robertson mencatat bahwa sebenarnya hal yang kita pilih dari hal-hal yang 

bersifat global hanyalah hal yang menyenangkan kita dan kemudian mengubahnya 

sehingga hal tersebut beradaptasi dan sesuai dengan budaya dan kebutuhan komunitas 

lokal. Ia menyebut ini sebagai “glokalisasi”, yaitu komunitas lokal menangkap pengaruh 

global dan mengubahnya menjadi sesuatu yang cocok dan dapat diterima oleh selera lokal. 
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b. Kita dapat mencampur unsur-unsur global untuk menghasilkan penemuan baru dari hasil 

penggabungan itu misalnya, beberapa musik dunia mencampurkan beat tarian Barat 

dengan gaya tradisional dari Afrika Utara dan Asia. Cohen dan Kennedy menyebut ini 

sebagai “kreolisasi”. 

c. Komunikasi global berarti bahwa sekarang sulit bagi orang untuk tidak memikirkan 

dengan sungguh-sungguh kejadian-kejadian di dunia atau mengakui bahwa kita hidup di 

tengah- tengah dunia yang bercirikan “risiko”. Ini dapat menjadikan pelebaran identitas 

komunitas lokal, terutama jika memilih untuk memenangi sesuatu yang global berkenaan 

dengan isu- isu seperti lingkungan hidup atau pengurangan utang. Pilihan-pilihan 

semacam itu turut bertanggung jawab terhadap peningkatan gerakan antiglobalisasi 

terutama di kalangan anak muda. 

d. Pengetahuan kita tentang hal-hal global dapat meninggikan kesadaran dan kesetiaan kita 

terhadap hal-hal penting bagi komunitas lokal. Sebagai contoh, semakin menguatnya rasa 

keindonesiaan kita. 

e. Beberapa kelompok religius dan etnis berusaha mencegah terjadinya globalisasi karena 

mereka mengartikan hal tersebut sebagai sebuah bentuk penjajahan Barat atau serangan 

terhadap kemurnian budaya dan agama kepercayaan mereka. 

Sementara itu, berkaitan dengan pendapat beberapa kalangan tentang globalisasi sebagai 

sebuah bentuk penjajahan budaya, para transformasionalis memberikan kritik mereka 

dengan beberapa pandangan berikut. 

a. Mereka (kalangan yang mengkritik globalisasi) membuat kesalahan dengan menganggap 

bahwa aliran budaya hanya dan berasal dari satu arah, dari dunia Barat menuju negara- 

negara berkembang. 

b. Seolah-olah ada anggapan bahwa komunitas lokal di negara berkembang adalah 

konsumen yang bodoh. 

c. Pendapat yang merendahkan kekuatan budaya lokal. 

Sikap Selektif terhadap Globalisasi 

Sikap selektif ini dibutuhkan sebagai sikap berhati-hati dalam memilah dan memilih 

pengaruh- pengaruh yang datang dari luar. Sikap arif dan bijaksana juga tidak kalah 

pentingnya, karena pengaruh dari globalisasi dapat bersifat negatif yaitu mengakibatkan 

masyarakat Indonesia menjadi materialistis serta memudarnya nilai-nilai solidaritas dan 

kecintaan terhadap tanah air. Oleh karena itu, sikap arif dan bijaksana tersebut harus dimiliki 

setiap masyarakat Indonesia untuk memperkuat jati diri bangsa. Di samping itu perlu adanya 

pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai- nilai kejujuran, amanah, 

keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong royong, kemandirian, sikap toleransi, 

rasa malu, dan tanggung jawab. Di samping itu, memperkokoh ketahanan budaya nasional 

dan pengutamaan nilai-nilai budaya juga perlu untuk menangkal penetrasi budaya asing yang 

akan masuk. 

Menghadapi Tantangan Globalisasi 

Menurut Selo Soemardjan, untuk menghadapi tantangan global, bangsa Indonesia 

membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut. 

a. Setiap individu harus mempunyai pengetahuan yang luas 
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b. Harus mempunyai keahlian 

c. Mempunyai cita-cita hidup 

d. Memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat 

e. Memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara 

f. Berperilaku sesuai nilai-nilai sosial dan kaidah hokum 

g. Mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional 

Menurut Talcott Parson, agar komunitas lokal dapat mengikuti perkembangan zaman, dan 
tetap mempertahankan jati diri bangsa, harus memperhatikan dan mempertahankan sistem-

sistem sosial. Parsons menyebutkan ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan oleh 

sistem sosial (komunitas lokal), yaitu adaptasi (A), pencapaian tujuan atau goal attainment 

(G), integrasi (I), dan latensi (L). AGIL ini wajib dimiliki oleh setiap sistem (komunitas lokal) 

agar tetap bertahan dan jati diri bangsa tetap terjaga. 

a. Adaptasi. Sebuah sistem dalam hal ini komunitas lokal diibaratkan sebagai makhluk hidup. 

Agar bisa bertahan mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Mereka 

harus mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apa pun, bahkan untuk kondisi yang 

tidak terduga 

b. Pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sistem (komunitas lokal) 

harus memiliki arah yang jelas. Mereka harus bisa mengatur, menentukan, dan memiliki 

sumber daya untuk mencapai tujuan bersama 

c. Integrasi. Sistem harus mampu mengatur hubungan antarkomponen lainnya 

d. Latensi. Dalam fungsi latensi, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan 

memperbaiki pola-pola kultural yang menunjang motivasi 

Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Akibat 

Globalisasi 

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan akibat globalisasi adalah dengan 

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat 

dan martabat golongan masyarakat yang mengalami kondisi miskin sehingga mereka dapat 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Jim Ife, 

pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep, yaitu konsep power (daya) dan 

disadvantaged (ketimpangan). Jim Ife mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki 

masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka, yaitu: 

a. Kekuatan atas pilihan pribadi 

b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri 

c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi 
d. Kekuatan kelembagaan 

e. Kekuatan sumber daya ekonomi 

f. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi 

Jim ife membagi strategi pemberdayaan tersebut menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 

a. Pemberdayaan perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau 

mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap 

sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 
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b. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan melalui perjuangan 

politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. 

c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan 

proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas, hal ini dilakukan dalam rangka 

membekali pengetahuan dan keterampilan. 
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