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Teras Kelas XII Sosiologi KD 3.3 Ketimpangan Sosial sebagai 

Dampak Perubahan Sosial di Tengah Globalisasi 

 

Bab ini secara khusus membahas ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan 

sosial di tengah globalisasi. Kita akan belajar globalisasi dan dampaknya terhadap 

perubahan ditingkat lokal. Kemudian kita akan menganalisis berbagai permasalahan 

sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal dalam merespon perubahan sosial yang 

di sebabkan globalisasi. Dengan mempelajari bab ini diharapkan kita mampu 

meminimalisir dampak negative dari ketimpangan sosial dan mengoptimalkan 

komunitas lokal dalam menghadapi ketimpangan sosial akibat globalisasi. 

A. Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Perubahan Sosial di 

Tingkat Lokal 

 
Ketimpangan Global 

 

Menurut Beck, globalisasi sektor produksi dan konsumsi secara konkret telah 

membawa keadaan baru, yaitu polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia dalam 

globalisasi kaum kaya dan lokalitas kaum miskin. Dengan kata lain, akses global 

hanya tersentuh oleh kaum kaya, sedangkan kaum miskin tidak memiliki kemampuan 

dan kekuasaan untuk terlibat dalam kemajuan dunia global (Tumanggor, 2010). Hal 

ini menunjukkan bahwa globalisasi dianggap sebagian pihak mengantar masyarakat 

di dunia menuju ketimpangan global. 

https://terassos.com/
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Teori-Teori Ketimpangan Global 

 

Teori Kolonialisme 

 

Dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh 

Eropa Barat. Teori ini merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah 

sebagai koloninya, yang diawali oleh negara industri (negara kapitalis).  

 

Menurut Horrison,  mereka menananamkan sebagian keuntungannya ke dalam 

persenjataan yang tangguh dan kapal cepat, kemudian digunakan untuk mneyerbu 

negara yang lemah untuk dijadikan koloninya. Setelah bangsa yang lemah takluk, 

mereka akan meninggalkan kekuatan pengendali untuk mengeksploitasi tenaga kerja 

dan sumber daya bangsa tersebut 

 

Teori Sistem Dunia 

 

Teori sistem dunia muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi. 

Immanuel Wallerstein memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang 

mencakup seluruh Negara di dunia tanpa kecuali. Sehingga, integrasi yang terjadi 

lebih banyak dikarenakan pasar (ekonomi) daripada kepentingan politik. Dimana ada 

dua atau lebih Negara interdependensi yang saling bekerja sama untuk memenuhi 

kebutuhan seperti food, fuel, and protection. Juga, terdapat satu atau dua persaingan 

politik untuk mendominasi yang dilakukan untuk menghindari hanya ada satu 

Negara sentral yang muncul ke permukaan selamanya. Teori ini membagi dunia 

secara geografis menjadi tiga kelompok. 

a. Pertama adalah kategori Inti (Kelompok Pusat) dimana terdapat pusat-pusat 

kekuasaan, kekayaan industri, dan pusat pengaruh politik dunia. Negara-negara ini 

secara kuat mempengaruhi dan memaksakan aturan-aturan tatanan dunia. 

Negara- negar yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Amerika Utara, Eropa 

Barat dan Jepang. 

b. Kedua adalah Semi Periperi (Kelompok Antara) dimana merupakan percampuran 

antara sifat-sifat dari negara-negara inti seperti perindustrian, kekuatan ekspor, 

kesejahteraan dan sifat kategori Periperi seperti kemiskinan, kerentanan terhadap 

pengaruh keputusan asing, kepercayaan pada produk pokok. Dalam kelompok ini 

adalah kelompok yang paling penuh pergolakan dimana anggotanya paling sering 

mengalami naik-turun dalam hirarki dunia.Negara- negar yang masuk ke dalam 

kategori ini antara lain Asia Timur, Amerika Latin, negara pecahan Uni Soviet. 

c. Ketiga adalah Periperi (Kelompok Pinggiran) yang merupakan negara-negara yang 

terbelakang dalam sistem dunia. Kelompok ini hanya menyediakan bahan baku 

mentah bagi industri maju. Kelompok ini hidup dalam situasi kehidupan yang 

menyedihkan, kemiskinan dan prospek pembangunan masa depan yang suram. 
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Negara- negar yang masuk ke dalam kategori ini antara lain mayoritas negara-

negara di Afrika. 

Teori Ketergantungan (Dependensi) 

Keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan 

(perusahaan-perusahaan multinasional) dan bersekutu dengan elite lokal di dunia 

ketiga yang menggunakan kelebihan dan keistimewaan untuk mempertahankan 

kedudukan mereka. Dunia ketiga adalah negara yang tidak masuk dunia pertama 

(negara kapitalis) dan dunia kedua (negara komunis). Dunia ketiga tidak dapat 

mengadakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi selama masih dalam 

cengkeraman suatu sistem internasional yang diskriminatif. 

Pendekatan Struktural 

Memandang bahwa kemiskinan dan kebergantungan dunia ketiga tidak disebabkan 

oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat Amerika, Inggris, atau Moskow. 

Namun,kebergantungan berasal dari struktur sistem internasional yang 

konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan 

mentah kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. 

Teori Raul Prebisch, sistem perdagangan bebas mmerugikan negar-negara 

pengekspor bahan mentah (negara periferi) dan menguntungkan negara-negara 

industri kaya yang mengekspor hasil industri (negara-negara pusat) 

Teori Fungsional 

Ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam 

masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, penyebab ketidaksetaraan 

dan stratifikasi masyarakat adalah : 

a. Masyarakat harus memastikan bahwa posisi-posisinya terisi 

b. Beberapa posisi lebih penting daripada yang lain 

c. Posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang yanglebih berkualifikasi 

d. Untuk meotivasi orang yang lebih berkualifikasi agar mengisi posisi-posisi ini, 

masyarakat harus menawarkan imbalan lebih besar. 

Teori Konflik 

Ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan (power) mendominasi 

kelompok yang kurang kuat. Kesenjangan sosial mencegah dan mneghambat 

kemajuan masyarakat karena mereka yang berkuasa akan menindas orang-orang tak 

berdaya untuk mempertahankan status quo. 

Ada tiga analisis dalam teori ini, yakni; 

a. Karl Marx. Kapitalisme akan memperuncing perbedaan kelas antar individu 
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b. Lewis Coser. Perjuanagn mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan, dan 

sumber daya.  

c. Ralf Dahrendolf. Masyarakat yang terdiri dari organisasi yang didasarkan pada 

kekuasaan atau wewenang 

Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi 

nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah. 

Menurut Hipotesis Neoklasik, ketimpangan pembangunan pada awal proses 

meningkat. Setelah berangsur-angsur, ketimpangan pembangunan antarwilayah 

tersebut akan semakin menurun. 

Bagaiimana pendapat kalian sahabat teras ? Sudah paham kan denan sedikit 

penjelasan mengenai teori-teori ketimpangan global di atas ? Semoga kita bisa 

semakin paham bahwa ketimpangan tidak hanya sekedar disebuah negara saja, 

namun juga secara luar di ranah global. 

 

Hakikat Ketimpangan Sosial 

 

Naidoo dan Wills dalam Warwick-Booth (2013), ketimpangan sosial merupakan 

perbedaan- perbedaan dalam pemasukan (income), sumber daya (resources), 

kekuasaan (power) dan status di dalam dan antara masyarakat. Ketimpangan ini 

dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa melalui institusi dan proses-proses 

sosial. Pengertian ketimpangan sosial menurut ahli.  

 

Ketimpangan sosial ditandai ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi 

yang berbeda atau status dalam kelompok atau masyarakat. Ketimpangan sosial 

dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena terdapat ketidakadilan dalam 

pemberian kontribusi kepada masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Berikut ini 

adalah prinsip-prinsip ketidakadilan. 

1. Elitisme efisien 

2. Pengecualian diperlukan 

3. Prasangka adalah wajar 

4. Keserakahan adalah baik, dan 

5. Putus asa tidak bisa dihindari 

Ketidakadilan tersebut berbentuk marginalisasi, stereotip, subordinasi, dan 

dominasi. Marginalisasi yaitu proses pemusatan hubungan kelompok-kelompok 

tertentu dengan lembaga sosial utama. 

Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang 

berdasarkan kategori tertentu. Subordinasi adalah pembedaan perlakuan identitas 



 

Sociology | Senior High School  | Created by : terassos28@gmail.com 

 

tertentu. Dominasi adalah kondisi dengan ciri satu kelompok memegang kekuasaan 

secara sewenang-wenang. 

 

Ketimpangan Sosial dalam Sejarah 

 

Ketimpangan bukan hal yang baru. Ada banyak contoh ketimpangan sosial dalam 

sejarah. Sebagai contoh, pembangunan pada zaman Romawi menggunakan para 

budak. Sistem feodal kepemilikan tanah pun hadir. Secara historis, ketimpangan 

terkait dengan kepemilikan tanah. Namun Revolusi Industri mengubah struktur 

masyarakat dan sumber penciptaan kekayaan. Sumber kekayaan tidak lagi pada 

kepemilikan tanah, tetapi pada kepemilikan alat-alat produksi pabrik. 

 

Max Weber mengambil perspektif ekonomi politik untuk menghasilkan analisis yang 

menggambarkan bahwa posisi sosial dari seseorang bergantung pada peluang 

hidupnya di pasar kerja. Weber juga berfokus pada analisis kekuasaan dan 

menyimpulkan bahwa prestise dan status sama pentingnya dalam menciptakan 

hierarki sosial. 

 

Cara Sosiolog Mempelajari Ketimpangan Sosial 

 

Kesenjangan sosial dapat dilihat oleh sosiolog sebagai masalah sosial yang mencakup 

tiga dimensi, yaitu kondisi struktural objektif, dukungan ideologis, dan reformasi 

sosial. Kondisi struktural objektif terdiri atas hal-hal yang dapat diukur secara 

objektif dan berkontribusi terhadap ketimpangan sosial. Dukungan ideologis 

mencakup hal-hal yang mendukung ketimpangan sosial yang terdapat di masyarakat. 

Dan reformasi sosial mencakup perlawanan terorganisasi, kelompok-kelompok 

perlawanan, dan gerakan-gerakan sosial. 

  

Bentuk-Bentuk Ketimpangan Sosial 

 

Menurut Andrinof Chaniago, paling tidak terdapat enam ketimpangan yang terjadi 

yaitu sebagai berikut (Syamsul Hadi, dkk, 2004) 

1. Ketimpangan desa dan kota 

2. Kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia 

3. Ketimpangan antargolongan sosial ekonomi yang diperlihatkan dengan semakin 

meningkatnya kesenjangan ekonomi antara golongan-golongan dalam masyarakat 

4. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta dengan ciri sebagian besar 

kepemilikan aset di Indonesia terkonsentrasi pada skala besar 

5. Ketimpangan antarsektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor, misalnya properti, 

mendapat tempat yang istimewa 
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6. Ketimpangan antarwilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi terpusat 

pada wilayah perkotaan, terutama ibu kota, sehingga daerah hanya mendapatkan 

konsentrasi ekonomi yang sangat kecil. 

Sedangkan dari sumber www.terassos.com juga menjelaskan mengenai bentuk-

bentuk dari ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Seperti penjelasan 

pada materi di bawah ini : 

Ketimpangan antara Golongan Kaya dan Miskin 

Sahabat Teras, Tuhan YME tentunya menciptakan manusia dengan kondisi yang 

berbeda-beda satu sama lainnya. Ada manusia yang terlahir di golongan kaya, namun 

ada manusia yang terlahi dalam keluarga miskin. Namun, nasib manusia dapat 

berubah bergantung dengan usaha masing-masing individu untuk merubah nasibnya. 

Oleh sebab itu , kita lahir di dunia ini di bekali oleh akal, pikiran, kecerdasan, 

semangat , dan kerja keras untuk menjadi manusai yang menciptakan kualitas 

hidupnya. 

Sebenarnya, ketimpangan antara golongan kaya dengan miskin disebabkan oleh 

banyak faktor. Ada karena rendahnya tingkat pendidikan, krisis ekonomi, mental 

miskin yang dimiliki oelh masyarkaat, dan berbagai faktor yang lainnya. Di Indoensia 

sendiri masih banyak masyarkaat yang berada di jurang kemiskinan dan harus kita 

bantu untuk bisa memperbaiki kualitas kehidupannya.  

Ketimpangan Pemilik Modal dan Buruh 

Sahabat Teras pernahkah membaca mengenai Kapitalisme oelh salah satu tokoh 

sosiologi yakni Karl Marx ? Menurut Karl Marx konflik antara Buruh dan pemilik 

modal disebabkan oleh faktor ekonomi. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi disini 

adalah penguasaan terhadap alat produksi oleh kaum borjuis (Pemilik Modal). 

Walaupun borjuis berjumlah sedikit mereka memonopoli kekuasaan sekaligus 

menguasai hasil-hasilnya sedangkan proletar (kaum buruh) sebaliknya mereka yang 

berjumlah besar tidak mempunyai kekuasaan, mereka hanya diarahkan, 

dikendalikan dan diperas oleh borjuis dengan cara sewenang-wenang atau dengan 

kekerasan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Proletar bekerja guna 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka menerima upah dari kaum borjuis. 

Asal kalian tau, konsep kesenjangan antara pemilik modal dan buruh realitanya masih 

terjadi hingga saat ini. Ketimpangan antara pemilik modal dan buruh disini berkaitan 

dengan jaminan upah yang diterima oleh buruh. Dimana masih banyak sekali upah 

buruh yang tidak sesui dengan proses kerja keras yang dilakukannya. Tentunya 

dengan banyaknya pemilik modal yang tidak memberikan upah standar akan 

membuat jarak ketimpangan sosial semakin melebar.  

Ketimpangan Pembangunan 

http://www.terassos.com/
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Meskipun upaya pemerintah untuk terus memperbaiki pembangunan di Indonesia, 

namun nyatanya masih ada beberapa wilayah kita yang masih tertinggal dari 

pembangunan. Sehingga mengakibatkan ketimpangan antara perkotaan/ wilayah 

pusat dengan daerah yang terpencil, terdalam dan perbatasan.  

Harapanya, perlu adanya pembangunan infrastruktur yang lebih baik di daerah yang 

tertinggal. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seperti pendidikan, air besih, 

listrik, dan lainnya. Sehingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat 

terpenuhi. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan natar wilayah di 

Indonesia. 

Ketimpangan Pendidikan 

Sahabat Teras, ketimpangan dalam bidang pendidikan dimana adanya kesempatan 

akses yang tidak sama dalam pendidikan. Masih sangat berbeda jauh kualitas 

pendidikan di perkotaan dengan kualitas pendidikan di daerah yang terdalam 

(terpencil). Padahal pendidikan merupakan salah satu peran penting dalam 

membangun generasi penerus bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

Nah, ada beberapa faktor yang apat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial 

dalam bidang pendidikan. Seperti berikut ini ; 

1. Pengaruh Globalisasi 

Kemajuan teknologi dan pembaharuan ilmu pengetahuan yang tidak bisa diikuti 

oleh lembaga pendidikan yang berada didaerah 

2. Pembangunan Infrastruktr yang tidak merata 

Hal yang paling menjadi permasalahan dalam pembangunan yang kurang merata 

karena adanya kondisi geografis yang berbeda-beda satu wilayah dengan wilayah 

lain 

3. Ketersediaan tenaga pengajar 

Tenaga pengajar terkonsentrasi di perkotaan saja, sedangkan di daerah pedesaan, 

pedalaman, terutama daerah perbatasan sangat minim dan mengalami 

kekurangan 

4. Mahalnya biaya sekolah 

Biaya pendidikan yang semakin tahun meningkat menyebabkan masyarakat yang 

kurang mampu sulit untuk mengakses pendidikan secara maksimal. 

 

Ketimpangan Kesehatan 

 

Tidak jauh berbeda dengan ketimpangan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini kita 

kembali membahas bagaimana akses pendidikan bisa diperoleh dan siapa saja yang 

memperoleh kemudahan akses pendidikan. Perlu di ketahui terkadang pelayanan 

kesehatanterhadap orang kaya dan orang miskin sangat berbeda jauh, tentunya hal 

ini berkaitan dneganbiaya kesehatan yang begitu mahal.  
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Selain itu, di daerah daerah yang terdalam akses kesehatan pun masih sangat sulit. 

Apalagi dengan kondisi infrastruktur dan tenaga medis yang masih minim di daerah 

terpencil mengakibatkan adanya ketimpangan kesehatan muncul dalam kehidupan 

masyrakat Indonesia saat ini. 

 

Ketimpangan Budaya Lokal dengan Budaya Global 

 

Masyarakat dapat mempelajari dan mengikuti budaya-budaya negara lain tetapi 

masyarakat harus bersikap selektif. Masyarakat hendaknya mampu mengembangkan 

budaya asli mereka agar tidak terjadi ketimpangan budaya. Sehingga ada 

ketidaksepadanan posisi budaya yang di anut atau yang dijalankan oleh msyarkaat. 

Sehingga banyak dari generasi muda sekarng yang bergaya kebarat-baratan dan 

melupakan budaya asli bangsa sendiri. 

 

B. Permasalahan Sosial Akibat Perubahan Sosial di Tingkat 

Lokal Disebabkan Globalisasi 
  

Masalah Ketimpangan Sosial di Masyarakat 

 

Membahas masalah ketimpangan sosial kita harus melihat dahulu latar belakang 

terjadinya ketimpangan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi ketimpangan 

sosial antara lain stratifikasi sosial, sikap prejudice, dan diskriminasi. 

 

1. Stratifikasi Sosial 

Sistem stratifikasi yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan 

sosial adalah sistem stratifikasi tertutup yang tidak memberi peluang kepada 

anggota strata tertentu untuk berpindah ke strata lain. Selain itu, pada masyarakat 

yang menganut sistem kelas sosial di mana status orang ditentukan oleh keahlian 

yang dimilikinya, ini merupakan gambaran masyarakat yang demokratis, namun 

kenyataannya ketimpangan sosial tetap ada. Hal tersebut dikarenakan akses yang 

dimiliki setiap kelas sosial berbeda. 

2. Sikap Prejudice 

Sikap prejudice adalah sikap berdasarkan pada generalisasi yang tidak 

berdasarkan realitas dan cenderung subjektif. Sikap prejudice bisa diarahkan 

pada kelompok orang dari kelas sosial, jenis kelamin, umur, partai politik, ras, 

atau suku tertentu. Sikap prejudice dapat menjurus pada sikap stereotip yaitu 

sikap mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan suka dan tidak 

suka, sikap prejudice juga bisa menjurus kepada sikap rasisme. 

3. Diskriminasi 

Diskriminasi juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya 

ketimpangan sosial di masyarakat. Adapun ketimpangan ini bermuara dari 
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adanya ketidakadilan. Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat apabila 

disebabkan oleh faktor ketidakadilan dalam pendistribusian hasil pembangunan, 

maka akan menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah/pihak pengusaha 

swasta yang dapat memicu adanya berbagai bentuk gerakan sosial seperti 

demonstrasi, class action, dan pergolakan daerah. 

 

Akibat Ketimpangan Sosial 

 

Ketimpangan sosial menimbulkan sejumlah akibat di antaranya. 

1. Kriminalitas 

Secara sosiologis, kriminalitas atau kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan atau 

tingkah laku yang merugikan korban juga sangat merugikan masyarakat. Menurut 

Soerjono Soekanto, tindakan kriminal disebabkan oleh kondisi-kondisi dan 

proses-proses sosial yang menghasilkan perilaku- perilaku lainnya, seperti proses 

imitasi, persaingan, dan pertentangan kebudayaan. 

 

Penyebab munculnya tindakan kriminal juga dapat dijelaskan melalui dua teori, 

yaitu teori asosiasi diferensial dan teori ketegangan. Dalam teori asosiasi 

diferensial, Edwin H. Sutherland menggambarkan kegiatan kriminal sebagai hasil 

sosialisasi nilai-nilai dari satu kelompok yang berbenturan dengan nilai-nilai 

kelompok yang lebih kuat. Adapun teori ketegangan menurut Merton adalah 

penyimpangan yang paling mungkin terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara 

tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan cara untuk memperolehnya. 

 

2. Melemahnya Jiwa Wirausaha (Entrepreneurship) 

Menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuehl, entrepreneurship adalah 

tindakan kreatif yang membangun suatu value dari suatu yang tidak ada dan 

merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan peluang terlepas dari 

sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko 

yang telah diperhitungkan. 

 

3. Monopoli 

Monopoli berasal dari bahasa Latin, yaitu monos dan polein. Monos artinya 

‘sendiri’, sedangkan polein berarti ‘menjual’. Jadi, secara bahasa, monopoli artinya 

‘menjual sendiri’. Secara istilah monopoli adalah suatu penguasaan pasar yang 

dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai 

penawaran pasar (penjualan produk barang dan jasa di pasar) yang ditujukan 

kepada para pelanggannya. 

 

4. Kemiskinan 



 

Sociology | Senior High School  | Created by : terassos28@gmail.com 

 

Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya 

sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu 

memanfaatkan tenaga baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.  

 

Dimensi kemiskinan termanifestasi dalam bentuk kekurangan gizi, air bersih, 

perumahan sehat, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Ciri kemiskinan secara 

umum adalah sebagai berikut. 

a. Angka kematian 

b. Tingkat kesehatan rendah 

c. Pendidikan rata-rata rendah 

d. Sikap yang sulit menerima perubahan, dan 

e. Mata pencaharian rendah dengan penguasaan teknologi yang rendah 

Adapun menurut Munandar (2011) masyarakat dikatakan miskin apabila 

memiliki ciri-ciri berikut 

a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, keterampilan, 

dan sebagainya 

b. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan 

kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha 

c. Tingkat pendidikan rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus 

membantu orang tua mencari tambahan penghasilan 

d. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas, berusaha melakukan apa 

saja 

e. Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan 

 

5. Kemerosotan Moral 

Kemerosotan moral muncul sebagai akibat ketimpangan sosial tidak hanya 

dilakukan oleh kelompok yang kurang mampu saja tetapi kelompok masyarakat 

yang terpenuhi segala kebutuhannya atau mampu juga mengalami kemerosotan 

moral, hal ini dipicu oleh berkembangnya sikap individualistis dan materialistis. 

 

6. Pencemaran Lingkungan Alam 

Pencemaran lingkungan alam adalah rusaknya tata lingkungan yang disebabkan 

oleh ulah manusia. Rusaknya lingkungan karena faktor alam secara alamiah alam 

akan memperbaikinya kembali. Namun, pencemaran lingkungan karena ulah 

manusia sangat sulit diperbaiki apabila manusia tidak cepat sadar untuk 

menghentikannya. 

 

Upaya mengatasi ketimpangan sosial. Sumber dari www.terassos.com sebagai 

berikut : 

 

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

http://www.terassos.com/
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Sahabat teras, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam mengatasi ketimpangan sosial masyarkat selain faktor sumber 

daya alam. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas penduduk sangat 

penting untuk mengurangi tingkat ketimpangan sosial ini. Upaya-upaya yang 

dapat dilakukan seperti meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan kita. 

Membangun kursus-kursus untuk membina ketrampilan masyarkat. Dan 

membangaun keraifan lokal yang ada di masyarkat kita sehingga masyarkaat 

bisa bertahan dan mensejahterakan kualitas mereka sendiri. 

 

2. Mobilitas Geografis (Pemerataan Penduduk dan Pembangunan) 

Kenapa si harus ada upaya mobilitas geografis ya sahabat teras ? Nah, tentunya 

hal tersebut sangat perlu di lakukan yang mana bertujuan untuk 

mengendalikan jumlah penduduk pada suatu daerah, karena mobilitas 

geografis erat kaitannya dengan perpindahan penduduk. Keadaan ini sebagai 

suatu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial lewat pemerataan 

penduduk dan pemerataan pembangunan. Dan sehingga tidak terjadi 

pembangunan yang terjadi di suatu titik saja.  

 

Selain itu juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kepadatan penduduk 

pada satu daerah yang dapat mempengaruhi timbulnya kesenjangan sosial. 

Sebagai contoh seperti transmigrasi, dimana penduduk yang padat di wilayah 

kota berpindah ke wilayah yang kurang penduduk atau lebih sedikit 

penduduknya. Perlu kita tau juga bahwa Indonesia telah mengesahkan 

perpindahak ibukota baru yang berada di Kalimantan. Hal ini akan menjadi 

sangat bagus dalam rangka pemerataan pertumbuhan penduduk dan juga 

tentunya ekonomi masyarakat kita. 

 

3. Menciptakan Peluang Kerja 

Selain pemerataan penduduk, menciptakan peluang kerja juga dapat 

menghindari ketimpangan sosial. Karena biasanya di wilayah atau negara 

yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, maka jumlah pengangguran 

karena kurangnya peluang kerja juga tinggi. Jumlah pengangguran yang tinggi 

dan kurangnya peluang kerja dapat menimbulkan ketimpangan sosial dalam 

masyarakat, oleh sebab itu diperlukan suatu upaya untuk menciptakan 

peluang kerja salah satunya dengan memanfaatkan kondisi lingkungan 

sekitar. Upaya yang dilakukan tidak hanya dari pemerintah tapi juga harus 

adanya kerjasama dengan masyarakat. 

 

4. Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran 

Pembangunan dan kondisi ekonomi yang tidak merata menyebabkan masih 

banyaknya warga yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. 

Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran bertujuan untuk mengurangi 
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ketimpangan sosial yang ada di masyarakat terutama karena adanya daerah 

atau masyarakat yang kekurangan bantuan namun justru belum tersentuk 

bantuan yang ada. 

 

5. Menciptakan Wirausaha secara Massal (Padat Karya dan UMKM) 

Sahabat teras, selain dengan menciptakan lapangan kerja baru, keadaan 

kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan upaya menciptakan wirausaha 

secara massal. Hal ini bisa dilakukan dengan melaksanakan program padat 

karya dan UMKM kecil hingga menengah untuk di support oleh pemerintah 

kita. Sehingga akan menumbuhkan perekonomian dan penghasilan bagi 

masyarakat kita. 

 

6. Peningkatan Peluang Pekerjaan 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang dapat dibilang sudah cukup baik 

dan maju, namun pertumbuhan ekonomi seharusnya didukung dengan 

adanya peningkatan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka 

pengangguran. Pemerintah berupaya menyediakan pelatihan dan pendidikan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan 

keterampilan serta kualitas sumberdaya manusia secara merata. Tujuannya 

adalah untuk mengurangi adanya ketimpangan sosial di masyarakat karena 

tingkat pengangguran yang tinggi. 

 

7. Pemberantasan Kekurangan Gizi (Peningkatan Kualitas Kesehatan) 

Sahabat teras, tentunya akan sangat aneh jika kualitas SDM kita baik secara 

pendidikan namun sangat buruk secara keseahat. Hal ini sama saja tidak ada 

kualitas SMD yang baik. Maka dari itu perlu adanya peningkatan kesehat yang 

baik. Pemerintah Indonesia berupaya memberantas kekurangan gizi yang 

banyak terjadi, terutama didaerah terpencil dengan pembangunan yang 

kurang maju. Kekurangan gizi dianggap memperparah kondisi kemiskinan 

sebagai salah satu contoh masalah ketimpangan sosial di masyarakat yang 

haru segera diatasi atau diturunkan. Kasus kekurangan gizi paling tinggi di 

Indonesia sendiri tercatat terjadi pada daerah Indonesia bagian timur 

sehingga diperlukan perhatian yang lebih dan khusus. 

 

C. Penguatan Posisi Komunitas Lokal dalam Merespons 

Perubahan Sosial Disebabkan Globalisasi 
Andre Gunder Frank, salah satu pencetus teori ketergantungan, menyimpulkan 

bahwa keterbelakangan negara-negara dunia ketiga disebabkan oleh hubungan 

ketergantungan ekonomi kepada sistem kapitalis internasional. Negara-negara dunia 

ketiga pada umumnya adalah bekas negara jajahan, warisan historis yang paling 

penting yang ditinggalkan para penjajah adalah struktur ekonomi yang berfungsi 
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mendukung ekonomi negara penjajahnya dan terhadap sistem kapitalis internasional 

pada umumnya. Jadi, keterbelakangan yang dialami negara dunia ketiga bukan 

kondisi asli, tetapi sengaja diciptakan oleh proses kapitalisme dalam rangka 

memperluas sistem ekonomi kapitalis dunia yang memerlukan bahan mentah yang 

murah dan pangsa pasar besar yang rata-rata dimiliki oleh negara dunia ketiga. 

 

Di dalam negara-negara dunia ketiga, pola hubungan metropolis satelit juga terjadi 

karena surplus ekonomi di daerah pedesaan diserap oleh daerah perkotaan. Hal ini 

semua memberi kontribusi pada komunitas lokal yang semakin tidak berdaya dan 

tidak memiliki posisi tawar dalam melakukan peningkatan kualitas hidup 

masyarakatnya. 

 

Melihat posisi komunitas lokal yang tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan 

perbaikan dalam rangka meningkatkan kemandirian dalam berbagai bidang seperti 

budaya, teknologi dan ekonomi, maka diperlukan suatu upaya mengurangi 

ketergantungan pada pihak luar dan menghapus penetrasi asing menuju pada 

penciptaan masyarakat madani yang mempunyai kedaulatan ekonomi dan politik 

sehingga mampu berkembang sendiri (self-sustaining-growth). 

 

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga cara berikut. 
1. Menciptakan kondisi yang kondusif yang mampu mengembangkan potensi 

komunitas lokal 

2. Memperkuat modal (potensi) sosial masyarakat demi meningkatkan mutu 

kehidupannya 

3. Mencegah dan melindungi agar kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat yang 

sudah rendah tidak semakin terpuruk, justru kehidupan harus lebih meningkat. 

 

D. Menjalin Relasi Antarkomunitas Lokal untuk Memperkuat 

Posisi dalam Merespons Perubahan Sosial Disebabkan 

Globalisasi 
Dalam menjalin relasi/hubungan antarkomunitas, penekanan ada pada tiga prinsip 

pengembangan masyarakat luas. Pertama, penekanan yang diarahkan pada fungsi 

kemandirian, termasuk sumber- sumber dan tenaga setempat, serta kemampuan 

manajemen lokal. Kedua, penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu 

kesatuan, ini terlihat dari adanya pembentukan organisasi- organisasi lokal yang 

termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengurusi 

kegiatan. Ketiga, keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta 

masalah-masalah yang ditimbulkan. 

 

Agar relasi antarkomunitas lokal dapat memperkuat posisi tawar, diperlukan hal 

berikut. 
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1. Membangun dan mengembangkan jejaring sosial sebagai wahana pengembangan 

partisipasi dan aspirasi masyarakat. 

2. Peranan pemerintah lokal sebagai fasilitator dalam pengembangan partisipasi dan 

aspirasi masyarakat. 

 

Sumber Materi : 

Maryati, Kun dan Juju Suryawati. 2017. Sosiologi; Kelompok Peminatan Ilmu 

Pengetahuan Sosial; untuk SMA/MA Kelas XII. Esis Erlangga. Jakarta 

www.terassos.com  
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