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“Reach for the expectation and 

dream of fully confidence”

ARIEFA EFIANINGRUM
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“The World is Flat” 
THINK ABOUT GLOBALISATION

2



Earth=The Lonely Planet

Kesadaran manusia akan 

kebersamaan dan kesatuan 

nasib sebagai warga dunia 

serta berpikir global 

menjadi semakin 

meningkat.
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GLOBALIZATION

Globalisasi

Mc Donald-isasi

Starbucks-isasi
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GLOBALISASI???

What does it mean for us?

Apakah globalisasi 

mendorong 

homogenisasi?

Ataukah globalisasi 

memperuncing 

heterogenisasi masyarakat 

global?
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GLOBAL

Concerning the whole earth

 Sesuatu (masalah, kejadian, 

kegiatan, sikap) yang 

berkaitan dengan dunia, 

internasional, atau seluruh 

alam jagad raya.
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GLOBAL AGE

Sejak berakhirnya abad ke-20 dan 

merupakan permulaan dari 

millenium baru.

 Pelebaran (widening)

 Pendalaman (deepning)

 Percepatan (speeding up)

Dari interconnectedness global



GLOBALISASI

Internasionalisasi

Liberalisasi 

Universalisasi (informasi, 

komunikasi, transportasi, dll)

Westernisasi/modernisasi

Deteritorialisasi
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GLOBALISASI

Proses yang menimbulkan 

perubahan mendasar dalam politik 

dunia:

 Peningkatan kaitan politik pada 

aras global

 Pemerosotan makna ruang dan 

waktu 

 Homogenisasi kehidupan sosial 

melalui standard dan kultur global
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Pendidikan 

Masyarakat Global
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Robert Koehanne

 Globalisme: sebuah situasi dunia 

yang melibatkan jaringan-

jaringan interdependensi pada 

jarak yang multikontinental dan 

transregional.

 Ketergantungan dalam lima 

bidang: ekonomi, budaya, 

masyarakat, lingkungan, dan 

militer.
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Pendidikan 

Masyarakat Global
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Proses Globalisasi

 Perkembangan IPTEK berpacu 
dengan waktu cepat sekali

 Implementasinya di sektor 
transportasi dan komunikasi 
semakin canggih

 Arus informasi cepat sekali, 
negosiasi, transaksi seolah-olah tak 
terbatas dengan ruang dan waktu > 
mengglobal
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Pendidikan 

Masyarakat Global
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Kompetisi dalam 

Globalisasi
 Kompetisi semakin tajam dan 

kental.

 Siapa saja bebas untuk menang dan 
bebas untuk kalah.

 Globalisasi menciptakan apa yang 
disebut sebagai lingkungan vertikal 
di mana setiap institusi diibaratkan 
sebagai pemain yang harus 
bertanding di atas tanah yang terus 
bergoyang.
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KONSEKUENSI

 Kekaburan batas antara persoalan 

domestik dengan hubungan 

global.

 Mutual Vulnerability (kerentanan)

 Ketidakseimbangan global

 Munculnya 20:80 society (20% 

menikmati, 80% termarginalkan)
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Pendidikan 

Masyarakat Global
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Kekuatan Lokal vs Global

SALING MENGELIMINASI 

DAN RIVALISASI 

TARIK MENARIK 2 KUTUB

SINERGITAS ?
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Globalisasi

 Adanya keterbukaan terhadap 
berbagai pembaharuan, tetapi 
mengandung unsur seleksi.

 Apakah pengaruh dan arus dari 
luar itu dapat diterima sesuai 
dengan nilai budaya kita.

 Nilai budaya yang menghambat 
proses globalisasi harus 
ditinggalkan.
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Globalisasi dan 

Pembangunan Nasional

 Globalisasi sudah menginjak tahap baru 
(borderless world, Ohmae, 2005)

 Masih terlihat kegamangan dalam 
menghadapi globalisasi

 Diperlukan kepemimpinan dan institusi 
yang kuat (nasional, sektoral, regional)

 Jati diri dan kepribadian bangsa harus 
dijaga eksistensinya

 Pemanfaatan globalisasi untuk 
kepentingan rakyat.



Reflective Thinking

Tugas awal ini memberi 

kesempatan kepada 

mahasiswa untuk memahami 

globalisasi melalui 

pengalaman keseharian serta 

pengamatan terhadap 

lingkungan sekitar.
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“Me and Globalization”

Buatlah tulisan singkat berisi 

refleksi atas pengalaman 

keseharian anda masing-

masing dengan tema:

“Saya dan Globalisasi!”
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Me and Globalisation

Memberi kesempatan kepada 

mahasiswa untuk memahami 

globalisasi melalui 

pengalaman keseharian serta 

pengamatan terhadap 

lingkungan sekitar.
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Dalam menyikapi 

globalisasi, mengapa ada 

kelompok-kelompok yang:

 Pro Globalisasi

 Anti Globalisasi

 Netral

 Beri penjelasan 

tentang reasoning 

masing-masing ! 20
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Mahatma Gandhi

 Biarkan jendela dan pintu rumahku 
terbuka

 Tetap terbuka lebar

 Sehingga semua angin dari utara 
dan selatan, dari timur dan barat

 Dapat meniup ke rumahku

 Tetapi jangan sampai meruntuhkan 
fondamen rumahku
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