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A. 
Peng
ertia

n

Sebagai suatu proses soaial, atau proses sejarah, atau proses

alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di

dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan

kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan

menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya

masyarakat.

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan

ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh

dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi

dengan tanpa rintangan batas teritorial negar
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Perwujudan Globalisasi Ekonomi menurut Tanri Abeng



B. SEJARAH GLOBALISASI
1. Muncul  ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar 

negara sekitan tahun 1000-1500M

2. Dominasi perdagangan kaum muslim di asia afrika yang 

membentuk jaringan perdagangan antara lain jepang, 

tiongkok, jerman, Vietnam, indonesia dll

3. Eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh inggris, 

spanyol,belanda, portugis disertai revolusi industri dan 

kolonialisasi

4. Berakhirnya perang dingin dan runtuhnya komunisme

5. Kapitalisme adlah jalan terbaik untuk mewujudkan 

kesejahteraan dunia yang melahirkan pasar bebas

6. Kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi

7. Sekat /batas antar negara yang semakin kabur

8. Terjadilah globalisasi



C. TEORI GLOBALISASI 
EKONOMI

Neo Liberalis Merkantilis
NeoMarxis

Memandang globalisasi

adalah suatu keadaan yang 

sengaja didesain oleh

negara2 maju demi

kepentingan komersial dari

perbankan dan perusahaan

multinasional. Negara maju

akan selalu mendukung

globlisasi selama

menguntungkan mereka.

Memndang globalisasi

sebagai proses liberalisasi

dimana setiap negara

berpeluang memperoleh

keuntungan apabila

mampu bersaing dipasar

global. Teori ini sangat

menekankan efisiensi

daripada demokrasi.

Memandang globalisasi

sebagai penyebab adanya

ketimpangan antara

negara inti/maju dengan

negara

pinggiran/berkembang . 

Menurutnya struktur

ekonomi global tidak adil

dan penuh ketimpangan.



D. Karakteristik
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E. FAKTOR PENDORONG GLOBALISASI 
EKONOMI
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F. GERAKAN 
PRO & 

KONTRA 
GLOBALISASI

Gerakan Pro 
Globalisasi

Kontra Globalisasi

Globalisasi mampu meningkatkan kesejahteraan

ekonomi dunia

Globalisasi adalah tuntutan sejarah yang tidak terelakan
lagi/ relitas yang harus diterima

Globalisasi dengan Ekonomi bebasnya
tidak menjamin keadilan

Globalisasi sebagai imperilisme gaya baru
yang mengakibatkan eksploitasi

lingkungan

Globalisasi akan memunculkan
marginalisasi global

Globalisasi mengakibatkan krisis finansial
dinegara berkembang

Globalisasi adalah bahaya yang 
mengancam yang tidak akan membuat

hidup lebih baik

Kemajuan Teknologi Dalam Globalisasi dapat
menciptakan peluang bagi negara2 di dunia untuk

berkembang



F. DAMPAK 
GLOBALISASI

Dampak
Negatif

Dampak
Positif

Kemakmuran masyarakat
dalam suatu negara

Produksi Global Dapat
Dtingkatkan

Adanya dana tambahan
untuk pembangunan

ekonomi

Meluasnya pasar negara-
negara didunia

Kemajuan teknologi dan
penambahan modal

Memperburuk neraca
pembayaran

Menghambat pertumbuhan
sektor Industri Dinegra

berkembang

Memerburuk pertumbuhan
ekonomi jangka panjang

Sektor keuangan menjadi
tidak stabil

Gaya Hidup yang glamour, 
bebas dan indiidual



H. 
GLOBA
LISME

Karakteristik Nagara
Penganut GlobalismePengertian

Globalisme

disebut juga sebagai
konsep

“transnasionalisme, 
supranasionalisme

atau
ekstranasionalisme” 

dan secara istilah
globalisme adalah
suatu idiologi yang  
menganut Segala
paham globalisasi

Pemerintahnya mampu membngun

infrastruktur & perusahaan nasionalnya

melalui jaringan internasional

Lebih Efektif dan efisien dalam bekerja dan

mementingkn produktivitas beserta

profitabilitas

Adanya Liberalisasi ekonomi

Sistem Ekonominya mengarah pada

ekonomi pasar

Penetrasi Budaya

Justifikasi

Nagara Akan memanfaatkan Institusi
Nasional Internasional untuk

menciptakan hukum guna melindungi
kepentingan kapitalnya



TERIMA KASIH


