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Globalisasi  
Menurut George C. Lodge : Globalization is a fact 
and a process (lihat  Managing globalization in the 

age of interdependence) 

 

The fact is that the world`s people and nations are 
more interdependent than ever before and 
becoming more so. The measures of 
interdependence are global flows of such things as 
trade, invesment, and capitaland related 
degradation of the ecosystem on with all life 
depends. 

The process of globalization is both tecnological and 
human. 
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GLOBALISASI 
Globalization is a fact and process 

Proses Sosbud yang dimulai berinteraksi suatu 

bangsa dengan bangsa lain. 

Interaksi tersebut --------> pengaruh bangsa-bangsa 

 

 

GLOBALISASI 

(Mendunia) 
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Berawal unsur budaya ---> Nilai, adat istiadat, kebiasaan,  

                                            kesenian, bahasa. 

Minum Teh                 ---> Cha Mo Yon di China 

 

      Minum Teh sekarang sudah  

      mendunia 

Kebiasaan                    ---> Menghisap rokok dimulai dari  

       bangsa Indian Amerika 

 

      Mendunia Ada kebiasaan  

      merokok di seluruh dunia 
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Proses globalisasi butuh waktu lama ---> sekarang saja kita 

bicara trend globalisasi 

Hambatan komunikasi ---> aksi 

Transportasi global ---> sangat berperan 

Globalisasi di bidang teknonolgi sangat cepat  ---> 

komunikasi dan transportasi berperan ---> Telepon ---> SLJJ, 

SLI, Fax, Faxemil, Internet, Web Net 

---> Transportasi ---> Penerbangan mobilitas tinggi 

       dampaknya   ---> dunia sempit 
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Mudah dijangkau --->  perlu proses GLOBALISASI 

Proses globalisasi --->  faktor faktor  pendorong 

1. Tekanan/ Dorongan Pasar 

* Perusahaan besar banyak saling berebut pasar. 

 Mengabaikan batas negara dalam operasi. 

* Muncul anak perusahaan tingkat global (dunia/ 

multinasional) dan regional untuk ekspansi pasar. 

 Mengabaikan batas negara dalam operasi. 

 Strategi pemasaran global, iklan sangat menyolok, 

dekat dengan masyarakat ---> dampak positif/ negatif 
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* Anak perusahaan dunia : 

 Coca-cola, Levi’s, Sony, Toyota, konsumsi (makanan 

kemasan dari luar negeri) 

2.  Tekanan/ Dorongan Biaya 

Cari biaya yang sangat efisien (MURAH) tidak perhatikan 

fasilitas geografis. Ongkos produksi ditekan yang paling 

murah agar mampu bersaing GLOBAL. Muncul negara-

negara industri baru dengan kemampuan produksi dan 

upah murah. 

Negara yang tidak mau dan mampu bersaing tidak akan 

turut mendunia. 
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3. Dorongan Pemerintah 

Peran pemerintah untuk melakukan perjanjian 

internasional. 

GATT (General Agreement on Tariff and Trade) 

GATS (General Agreement on Tariff and Service) ---> 

diambil WTO (World Trade Organization) 1995 

Memberikan kemudahan atau pengurangan bea masuk 

(tariff) jika perlu bebas bea masuk. 

Negara Komunis ---> terpengaruh berubah sistem 

ekonomi pasar. 

 Harapannya adalah terjadinya investasi domestik dan 

asing. 
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4. Dorongan Persaingan 

Ketatnya persaingan, kreasi strategi ---> bentuk aliansi 

untuk kalahkan pesaingnya. 

(IBM + Apple computer) vs Macintosh dan PC 

5. Dorongan Lain  

Proses globalisasi sangat ditunjang oleh kemajuan 

informasi. Tanpa teknologi informasi yang canggih sulit 

untuk  bersaing di era globalisasi 
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FAKTOR-FAKTOR GLOBALISASI 

1. Kedekatan (Proximity) 

    Kemajuan teknologi --> dunia kecil dapat ditempuh 

cepat dengan pesawat mutakhir. Manajer tidak harus 

ke lokasi, cukup dengan informasi yang akurat bisa 

teleconference dan internet 

2. Sikap (Attitudes) 

    Sikap manajer terbuka atau internasional membuat 

hati-hati dalam bersikap terhadap perbedaan dan 

kemauan memasuki pasar dunia. 

3.Lokasi (Location) 

   Organisasi mengembang ke penjuru dunia,unit usaha 

terpisah untuk memanfaatknsinergi jaringan unit 

usaha yang ada 
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KENDALA SISTEM SOSIOEKONOMIS DAN 
DAMPAKNYA TERHADAP BISNIS 

Orang-orang di seluruh belahan dunia cenderung 

untuk mengorganisis kehidupan mereka berdasarkan 

pada satu atau tiga jenis utama dari sistem 

sosioekonomi. Tiga tipe utama tersebut antara lain 

usaha bebas, pengaturan status sentral, dan usaha 

campuran antara negara dan swasta. Sistem-sistem 

tersebut menciptakan baik kesempatan dan resiko untuk 

bisnis tersebut. Para manajer perusahaan oleh karenanya 

harus memahami apakah sistem sosioekonomis ini 

sebenarnya, apakah mereka diperkenankan atau 

dilarang, dan bagaimana mereka berubah dari waktu 

waktu ke waktu. 
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SISTEM EKONOMISOSIAL DUNIA 

1. Bebas 

2. Pengaturan Sentral 

3. Cmpur Tangan Swasta dan Pemerintah 

Pelaku bisnis sangat tergantung dengan sistem yang 
berlaku di masing-masing negara. 

 

Argumen Dasar : 

Exis # Runtuh 

Kasus : Corporate 

Digital Equipment Corporation (DEC) AS 

Pasar Produk (Komputer) Terbesar dari Barat ke Eropa 
Timur. 
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Ciri2 : Liberal  

1. Bebas ---> Produk ditiru 

2. Focus ---> Untung 

Kebijakan politik sangat kuat (bukan kebijakan 

ekonomis) 

Pemerintah AS telah mengeluarkan kebijakan 

penjualan barang ke Eropa Timur ---> Ancaman! 

Ciri Sosialis : (Peran Pemerintah Kuat) 

1. Hak milik pribadi dilarang 

2. Pasar bebas tidak dikenal 

3.  K.S. tidak disetujui 
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Derajat Peningkatan Pembatasan 

Pemerintah 

Usaha Bebas Usaha Campuran
Negara danSwasta

Pengaturan Status
Sentral

Derajat Peningkatan Kebebasan Politis, Sosial dan Pasar

 Kepemilikan
pribadi

 Pasar bebas

 Politik multi-partai
 Sistem sosial

pluralistic
Contoh :
Amerika Serikat
Singapura

 Kepemilikan baik
negara dan swasta

 Pasar bebas dan
pasar terkendali

 Sistem sosial
pluralistic

Contoh :
Perancis
Meksiko
Argentina
India
Nigeria
Australia
Israel

 Kepemilikan
negara

 Pasar terkendali

 Politik parta-
tunggal

 Sistem sosial
monolitik

Contoh :
Cina
Korea Utara
Kuba
Vietnam

Gambar 1. Tipe Utama dari Sistem Sosioekonomis 
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Sistem ekonomi Bebas Merujuk : 

1. Individualisme  

Individu dilihat lebih rendah daripada pesaing, 

2. Kebebasan 

Hak milik, karier, pekerjaan, tidak tergantung orang lain. 

Bisnis bebas, pemerintah tidak boleh campur tangan. 

3. Keuntungan 

Keuntungan merupakan kontribusi produk pemakai. 

Jika dikelola pemerintah justru tidak ada kontribusi. 
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4. Hak Milik Pribadi 

Diatur sekehendak pemiliknya sendiri. 

5. Kesempatan yang Seimbang 

Tidak menjamin orang harus seimbang tetapi orang diberi 

kesempatan untuk bersaing. 

6. Persaingan 

Diberi keseimbangan setiap orang untuk mampu mencapai 

tingkat puncak. 
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6. Persaingan 

 Diberi keseimbangan setiap orang untuk mampu 

mencapai tingkat puncak 

 * Idealisasi usaha bebas keuntungan, kebebasan,  

   individualisme 

* Lebih banyak pasar bebas, lebih sendikit intervensi  

   pemerintah 

*Perusahaan responsif secara sosial  

* Kerjasama bisnis pemerintah dalam pengatasan  

   permasalahan sosial 

*Kebijakan untuk meningkatkan perdagangan bebas  

  dan kekuatan persaingan AS. 
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7. Etika Kerja 

Etos kerja, merupakan bakat pemberian Tuhan untuk 

mengangkat diri seseorang. 

8. Pemerintah Terbatas 

Melalui penghidupan hak milik pribadi, pemerintah lepas 

tangan dari kebijaksanaan terhadap bisnis ---> Laissez 

Faire. Dipandang lebih ideal dari teori usaha bebas. 
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Pengaturan Sentral 

Pemerintah memegang kontribusi kekuasaan ekonomis dan 

politis. Semua dikendalikan pemerintah asing jika masuk 

harus menyesuaikan kebijakan politikdan ekonomi. 

-  Tahun 1990 ---> terjadi di Cina dan Korea, Vietnam 

Utara dan Kuba 

- Pemerintah dan Partai punya dominasi atau monopoli 

pada keputusan ekonomi dan sosial. 
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Pengaturan Status Sentral “Atas-Bawah” Pengaturan Status Sentral “Atas-Bawah” 

 Pemerintah        Ideologi        Partai 

Pasar Bebas 

Rencana Negara 

(menyusun prioritas ekonomi dan sosial) BISNIS SWASTA 

(mencari keuntungan dengan memuaskan 

keinginan konsumen 

A B C D E 

A B C D E 

KONSUMEN 

(mencari kepuasan keinginan) 

A B C D E 

Konsumen 

(menerima apa yang dihasilkan dengan 

instruksi pemerintah) 

Gambar 3. Pengambilan keputusan “atas-bawah” dibanding “bawah-

atas” di bawah pengaturan status sentral dandalam pasar bebas 

Perusahaan Milik Negara 
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Usaha Campuran Pemerintah dan Swasta 

Riil : Fasilitas urgen dijalankan pemerintah : jalur kereta, 

jalur bus, penerbangan, prasarana publik, telepon, listrik, 

air, gas, industri dasar baja, tambang batubara, nuklir dan 

kesehatan. 

Swasta bertransaksi bisnis dengan pemilikan saham. 

Kesimpulan : kebebasan lebih kecil Eropa tahun 1990 dan 

kekuatan dari pengaturan sentral dan partai tunggal ---> 

Polandia, Rusia, Hongaria. 
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MULTINATIONAL CORPORATION 

 Globalisasi adalah suatu proses sosial dan budaya 

yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan 

bangsa lain. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu 

kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional 

meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi 

yang melampaui garis batas territorial negara. Dunia bisnis 

masa sekarang tidak berada dalam dunia yang “vakum”. 

Berbagai gejala politik, ekonomi, teknologi dapat 

mempengaruhi kondisi bisnis. Beberapa kekuatan tersebut 

adalah kekuatan yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya 

oleh para manajer. Oleh  karena itu, para manajer perlu 

berkompromi dengan berbagai kekuatan yang berpengaruh 



6/5/2012 23 www.jamalwiwoho.com, GLOBALISASI 

dengan menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 

Globalisasi memiliki tiga faktor utama, yaitu kedekatan 

(proximity), lokasi (location), dan sikap (attitudes). 

 Bisnis internasional menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari gejala globalisasi. Bisnis internasional 

menjadi bagian yang semakin penting dalam ekonomi 

dunia. Bisnis internasional memiliki termonologi sendiri, 

yaitu neraca perdagangan  (balance of trade), neraca 

pembayaran (balance of payments), dan nilai tukar 

(exchange rate). Neraca perdagangan adalah perbedaan 

antara nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara (dalam 

satuan moneter). Neraca pembayaran adalah perbedaan 

antara total pembayaran (total payments) pada negara lain 

dengan total penerimaan (total receipts) dari negara lain. 
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Nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara apabila 

ditukarkan dengan mata uang negara lain. 

 Sebelum memasuki pasar internasional, baik negara 

maupun bisnis perlu membuat keputusan secara hati-hati. 

Mereka akan berbisnis apabila terdapat keunggulan absolut 

atau komparatif (absolute of comparative advantage). 

Dunia bisnis “go international” karena alasan potensi 

keuntungan, tingkat keuntungan, permintaan yang mantap, 

bahan baku, teknologi, dan efisiensi produksi. 

 Saat bisnis  akan beroperasi pada tingkat 

internasional, terdapat beberapa pilihan cara yaitu ekspor, 

lisensi asing,kantor cabang luar negeri, joint ventures, dan 

anak perusahaan. Setiap cara yang ditempuh memerlukan 

sumber daya yang lebih besar dan komitmen  
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yang tinggi untuk beroperasi secara internasional. 

 Perusahaan multinasional, walaupun beroperasi 

secara legal di negara asal mengalokasikan asetnya bagi 

kegiatan operasional dan cabang-cabangnya di penjuru 

dunia. Beberapa perusahaan multinasional telah 

berkembang menjadi perusahaan multinasional super 

sehingga menjadi perusahaan global atau transnasional. 

Perusahaan global melihat dunia sebagai pasar. Perusahaan 

tersebut membuat barangnya, melakukan riset, mencari 

modal, dan mencari pasokan di seluruh dunia, asalkan 

terbaik bagi bisnisnya. 

 Beberapa hambatan akan ditemui apabila perusahaan 

“go internasional”. Kendala bahasa, adat istiadat, budaya, 

kurs mata uang, dan politik proteksionisme seringkali  
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dijumpai. Beberapa perjanjian internasional dan kerjasama 

ekonomi membantu pelaku bisnis untuk beroperasi. 

 Bisnis yang beroperasi dalam skala internasional 

seringkali terlibat konflik antara negara asal dan negara 

tempat beroperasi. Konflik tersebut biasanya berkisar 

antara permasalahan ekonomi dan kekuasaan. 
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Titik Berat Bahasan : 

1. Apakah ciri-ciri utama dari usaha bebas, pengaturan 

status sentral, dan usaha campuran negara dan swasta? 

2. Apakah perubahan besar yang terjadi dalam sistem 

sosioekonomis dunia selama tahun 1980-an dan awal 

tahun 1990-an? 

3. Apakah mungkin bagi sistem pengendalian status sentral 

untuk merubah dirinya menjadi sosietas usaha bebas? 

4. Apakah yang dimaksud dengan privatisasi dan mengapa 

hal tersebut telah menarik pada begitu banyak negara? 

5. Apakah pelajaran utama kebutuhan bisnis untuk belajar 

pada saat sistem sosioekonomis mengalami perubahan 

besar? 


