Berdirinya Budi Utomo menandai kemunculan angkatan 08, yang kemudian diikuti oleh berdirinya
berbagai organisasi lainnya. Para tokoh angkatan ini bersama-sama dengan masyarakat berjuang untuk
memajukan bangsa dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara sampai akhirnya mengarah

kepada tercapainya lndonesia merdeka.
Sebagai penerus perjuangan angkatan 08, muncullah angkatan 28 yang mengikrarkan Sumpah
Pemuda, yaitu bertanah air satu tanah air lndonesia, berbangsa satu bangsa lndonesia dan berbahasa
satu bahasa lndonesia, Sumpah ini nyata-nyata telah mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa
di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Sumpah ini berpengaruh kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama untuk memupuk
nasa kebersamaan, nasionalisme, persatuan dan kesatuan yang sangat diperlukan untuk merebut

kemerdekaan lndonesia. Perjuangan ini merupakan contoh nyata dari tindakan membela negara untuk
mewujudkan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
Perjuangan angkatan 08 dan 28 ini kemudian dilanjutkan oleh angkatan 45. Perjuangan yang mereka

lakukan dengan mempertaruhkan jiwa dan raga tidak sia-sia. Bangsa lndonesia berhasil
memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,

Setelah lndonesia memperoleh kemerdekaan, persoalan yang kemudian dihadapi adalah
mempertahankan kemerdekaan tersebut. Berbagai gangguan dan ancaman datang, baik yang berasal
daridalam negeri ataupun luar negeri yang berusaha memecah belah Negara Kesatuan Republik lndonesia. Dengan demikian, rakyat lndonesia harus kembali berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan

Republik lndonesia.
Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut harus terus dilakukan agar negara kita

tetap berdiri kokoh. Pada saat ini, upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dapat
tertihat dari adanya upaya pemerintah bersama masyarakat untuk menyelesaikan berbagai konflik
yang terjadi di Maluku, Aceh, dan sebagainya.
Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara lisik dengan menjadi anggota TNI dan pelatihan

dasar kemiliteran. Saat ini pelatihan dasar kemiliteran tersebut diselenggarakan melalui program rakyat
tedatih yang terdiri atas:

a. Resimen mahasiswa (Menwa);
b. Perlawanan rakyat (Wanra);
c. Pertahanan sipil (Hansip);
d. Organisasi kemasyarakatan pemuda yang telah mengikuti latihan dasar kemiliteran.
Rakyat terlatih ini memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Ketefiiban umum;
b. Perlindunganmasyarakat;
c. Keamanan rakyat;
d. Perlawanan rakyat.
Tiga fungsi yang pertama dilakukan pada masa damai atau ketika terjadi bencana maupun darurat
sipil dengan membantu pemerintah daerah menangani keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan perang, sebagai bantuan tempur maupun

terlibat langsung dalam peperangan.

Bela Negara
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(3)

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:
politik luar negeri;

a.
b.

c.

d.
e.

f.

pertahanan;
keamanan;
yustisi;

moneter dan fiskal nasional; dan
agama,

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 13 ayat:
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam
skala provinsi yang meliputi:
perencanaan pengendalian pembangunan;
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
penyediaan sarana dan prasarana umum;
penanganan bidang kesehatan;
penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
penanggulangan masalah sosial lintas
penanggulangan masalah ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

a.
b.

c.

d.
e.

l.

kabupaten/kota;

g.
h.

i.
j.

k,

l.

m.

n.
o.

p.
l2')

:

fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
pengendalian lingkungan hidup;
pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
pelayanan administrasi umUm pemerintahan;
pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/
kota; dan
urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan, meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pasal 14 ayat:

(1)

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan

yang berskala kabupaten/kota, meliputi:

a.
b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.

i.

perencanaan dan pengendalian pembangunan;
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
penyediaan sarana dan prasarana umum;
penanganan bidang kesehatan;
penyelenggaraan pendidikan;
penanggulangan masalah sosial;
pelayanan bidang ketenagakerjaan;
fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
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ffi

Penanaman Sikap

Dari hal-hal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang menjadi wewenang dari pemerintah

:usat adalah perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional serta urusan luar negeri,
sedangkan kewenangan pemerintah daerah, meliputi kewenangan politik antara lain untuk menentukan
.,epala daerahnya sendiri serta kewenangan administrasi yang menyangkut keuangan daerah. Selain itu,
:aerah otonom juga diperbolehkan membuat peraturan daerah dan mengusahakan sumber-sumber dana

:aerah.
Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur

ran mengurus daerahnya sendiri. Hal ini harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh
:emerintah daerah yang ada. Kita sebagai anggota masyarakat harus mempercayai dan mendukung
sepenuhnya pemerintah di daerah kita masing-masing selama tidak menyimpang dari ketentuan
:eraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan
'akyat.

ffi

Tugas
1.

Apakah daerah Anda merupakan daerah otonom? Jika ya, identifikasilah hal-hal yang sudah
dilakukan daerah Anda!
Contoh:
a. Pengembangan daerah pesisir
b.

2.

c.

Sebutkan provinsi-provinsi baru hasil pemekaran sampaitahun 2007 dan cantumkan dalam kolomkolom berikut ini!

No.

Otonomi Daerah

Nama Provinsi

Provinsi Sebelumnya

Tahun
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d.
e.

Rancangan peraturan daerah (Saperda) tentang Retribusi Parkir Kendaraan.
Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Retribusi Hiburan dan Pertunjukan, dan lain-lain.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD maupun kepala daerah. Penyebarluasan
rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD, sedangkan
yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah.
Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat yang
telah mengenal kondisi daerahnya harus ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan tersebut agar
kebijakan yang dihasilkan sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik daerah antara lain dengan
cara:

a. Memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda.
b. Menyampaikan usulan-usulan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat rancangan

perundang-undangan daerah kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Mengkritisi rancangan-rancangan kebijakan daerah sebelum disahkan.
Berikut ini akan disajikan skema yang menunjukkan bagaimana proses kebijakan publik itu terjadi
yang berawal dari adanya isu (masalah).

c,

Perhatikan skema di bawah ini:

Skema Perumusan Kebijakan Publik Daerah

2.

Perumusan kebijakan publik.
Pemda dan DPRD

1. Penerapan

lsu/masalah publik.
Masyarakat

kebijakan publik.
Masyarakat dan Pemda

4.

Evaluasi kebijakan publik.
Pemda

Sebuah isu (masalah publik) yang menyangkut masalah orang banyak atau menyangkut
keselamatan bersama muncul. lsu ini biasanya tidak bisa diselesaikan oleh satu orang dan menuntut

sebuah penyelesaian dari pemerintah, Misalnya, masalah limbah atau pembuangan sampah.
Pada awalnya, karena jumlahnya sedikit sampah tidak dipedulikan masyarakat, Baru setelah sampah

menumpuk, mengeluarkan bau busuk, dan mengganggu kesehatan masyarakat, muncul protes.
Penduduk yang tinggal di daerah pembuangan sampah mengajukan protes agar sampah tidak
lagi dibuang di daerah mereka. Mengapa hal ini bisa menjadi kebijakan publik? Karena masalah
pembuangan tidak dapat dihentikan begitu saja. Orang membuang sampah setiap hari, Kalau
tidak ada tempat pembuangan sampah, kota bisa penuh dengan sampah. Di lain pihak, protes
masyarakat juga tidak boleh didiamkan begitu saja. Agar masalah ini bisa diiselesaikan dengan
baik, pemerintah mengangkat masalah sampah sebagai isu publik.
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Adapun hambatan yang datang dari anggota masyarakat adalah sebagai berikut:

a.

Rendahnya kesadaran hukum di katangan masyarakat untuk melaknnakan kebijakan pubtik

Harus diakui bahwa kesadaran hukum anggota masyarakat kita belumlah sebaik yang diharapkan.
Masih banyak pelanggaran yang terjadi hanya karena tidak ada polisi yang mengawasi atau tidak ada
orang yang melihat.

Contohnya:
Seseorang menyeberang jalan tidak pada tempatnya.
Pengendara motor yang tidak memakai helm dan tidak mempunyai SlM.
Seorang warga belajar yang menyontek pada saat ujian walaupun ada pengawas ujian.
Seorang pejabat yang dengan sengaja menggunakan uang negara.

1)

2\

3)
4)

Rendahnya kesadaran hukum inilah yang membuat sebuah kebijakan publik sulit untuk berjalan
dengan baik seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

b.

Masyarakat sengaja melanggar karena sankinya tidak tegas

Peraturan yang baik adalah sebuah peraturan yang juga menegaskan adanya sanksi yang akan
dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran.
Contohnya:
Dalam pertandingan sepak bola. Jika seorang pemain menjegal lawannya, maka ia akan terkena
kartu merah dan harus keluar dari lapangan. Apa yang terjadi apabila wasit tidak tegas? Pemain
akan menjegal kaki lawan dengan seenaknya. Wasit yang tidak tegas dalam menerapkan sanksi
dalam permainan, akan menyebabkan para pemain seenaknya dan merasa tidak perlu mematuhi
peraturan,

1)

2)

Penebangan pohon secara liar. Walaupun penebangan hutan secara liar dilarang oleh pemerintah
masih ada penduduk yang melanggarnya.
Hal inilah yang membuat orang enggan melaksanakan kebijakan publik karena sanksi yang kurang

tegas. Seperti inilah yang terjadi dalam dunia nyata. Terkadang ada beberapa peraturan yang tidak

jelas menyatakan sanksinya sehingga apabila ada orang yang melanggar akan sulit dikenakan
hukumannya.

Sun
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Gambar 2.3 Penebangan hutan yang liar karena sanksi
yang tidak tegas

Masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan publik karena kebijakan
publik tersebut tidak memihak kepentingan masyarakat,
Contohnya, Pemerintah menerapkan kebijakan yang mengijinkan penebangan hutan. Hal ini ditolak
masyarakat karena bisa menimbulkan banjir. Karena kebijakan itu tidak memihak kepentingan
masyarakat (melainkan kepentingan pengusaha), kebijakan tersebut tidak mendapat partisipasi dari
masyarakat.

c.

Hukum belum ditegakkan secara adil

Permasalahan yang utama dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah belum dilaksanakan dan
ditegakkannya hukum secara adil. Masyarakat masih merasa hukum berpihak pada orang yang berkuasa
dan memiliki uang yang banyak. Masih ada penegak hukum yang masih disuap. Selama hukum belum
dihormati dan ditegakkan tanpa pandang bulu, akan sulit bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi
secara maksimal. Akibatnya, kebijakan publik itu juga akan sulit beftahan lama.
Dengan demikian, kebijakan publik yang dibuat hendaknya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan

masyarakat, serta memenuhi asas-asas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang
meliputi:
kejelasan tujuan;
kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
dapat dilaksanakan;
kedayagunaan dan kehasilgunaan;
kejelasan rumusan; dan
keterbukaan.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ll:tltlIlIaMIttlItIlttat::IIIItlatItIIm
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PartisipasiAldif Masyarakat dalam Kebijakan Publik Daerah

Pada pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, pemerintah memberi peluang yang sangat luas
bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan publik. Segala aspirasi
masyarakat baik di kota maupun di desa dapat ditampung melalui wadah badan penrakilan. Mengapa
demikian, karena masyarakat lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan
sehari-hari mereka.
Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan melahirkan kebijakan publik yang dapat:
Melindungi, mengayomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selaras dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat,
Sebaliknya, apabila masyarakat tidak aktif, akan muncul beberapa dampak negatif yang merugikan
masyarakat, antara lain:
Perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hakhak rakyat secara menyeluruh.
Kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat
Kebijakan publik itu tidak dapat sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya

1.
2.

1.

2.
3.
masyarakat.
4. Kebijakan yang ada tidak mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
Otonomi Daerah
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Sebagai warga negara yang berdomisili atau bertempat tinggal di daerah, kita merasa bangga jika

wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD mampu menyerap dan menyampaikan aspirasi rakyat. Oleh
karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita hendaknya selalu menghormati dan meghargai serta
mendukung kinerja DPRD yang telah membawa aspirasi rakyat tersebut.
Faktor-faktor pendukung agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik,
yaitu:

a.

Faktor internal
Faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam DPRD itu sendiri, dalam arti bahwa anggota
DPRD sebagai wakil rakyal, harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.

Adanya peningkatan kualitas kinerja ini merupakan syarat agar kepentingan rakyat terpenuhi.
Bentuk peningkatan kualitas kinerja ini, tercermin dari penghargaan terhadap aspirasiyang muncul

b.

dari berbagai pihak dengan cara: ditampung, diproses, dan dibahas secara demokratis. Dengan
cara ini, diharapkan tugas dan fungsi pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan baik serta
mampu mendorong jalannya pemerinlahan di daerah yang berpihak pada kepentingan ra$at di
daerah yang bersangkutan.
Faldor eksternal
Fakor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar DPRD, berupa partisipasi masyarakat. Sebagai
warga negara hendaknya kita selalu memberikan masukan kepada DPRD dalam berbagai bidang
kehidupan, antara lain sebagai berikut.
1) Menyampaikan masukan tentang permasalahan irigasi yang sangat dibutuhkan masyarakat
petani di desa.
Menyampaikan masukan tentang permasalahan politik uang ketika terjadi pemilihan calon

2)

kepala daerah dan wakilnya.
Menyampaikan masukan tentang permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan cara-cara tersebut diharapkan semangat kerja DPRD dalam menjalankan tugas dan
fungsinya menjadi lebih baik, sehingga akhirnya masyarakallah yang diuntungkan. Sebaliknya,
jika kita enggan untuk berpaftisipasi dalam memberikan masukan tentang berbagai permasalahan
yang muncul di daerah kita, maka kita sendirilah yang akan menanggung risikonya.

3)

Penanaman Sikap
Pada era otonomi daerah ini, kita sebagai anggota masyarakat harus ikut serta mendukung
pelaksanaan pembangunan di daerah, misalnya dengan berpaftisipasi aktif dalam menjaga kebersihan
lingkungan atau ikut serta melestarikan budaya daerah dan mempelajarinya dengan tekun.

Tugas
Untuk menyambut pelaksanaaan bulan puasa pemerintah daerah akan menutup tempat-tempat
hiburan malam selama satu bulan. Bagaimana tanggapan responden? Lakukan wawancara untuk
mencari jawabannya!
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Globalisasi selalu dikaitkan dengan dunia yang mengglobal, dunia yang tanpa
batas, yang
disebabkan oleh perkembangan pesat di bidang teknologi komunikasi dan pinyebaran
teknolog-i
informasi.

Globalisasi diartikan sebagai suatu proses atau tatanan yang menjadikan dunia
sebagai suatu

jaringan yang menghilangkan batas-batas antarnegara Suaiu
negara dapat oengai mudah
berhubungan dengan negara lain akibat kemajuan teknoiogi komunikaii di seiuruh peiluru
dunia.
Arus komunikasi tidak lagi dapat dibendung.

Adanya berbagai tempat perbelanjaan yang mempunyai konsep hypermarketdan membawa
label
internasional merupakan salah satu hasil globalisasi masuknya restoran cepat
saji, seperli Mc. Donald
juga merupakan contoh lainnya. Di bidang hiburan kita Capat
mengambil contoh misuknya musrk rap di
negara kita dengan mudah, atau ajang pemilihan lndonestan tdolyang mengadopsi
dari American ldol,
juga merupakan hasil dari globlalisasi. Di samping itu klta
llga dapat dengan mudah dan cepat melihat
peristiwa-peristiwa yang teladi di belahan dunia yang lalr seperli pemboman gedung
WTC di New york.
Anda juga menyaksikan, bukan?

:,-::,.,.,.
Gambar 3
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Dengan hilangnya batas-batas antarnegara. keladian Ci suatu negara akan mudah
menimbulkan
dampak pada negara lain, seperti pemboman gedung WTC rnemberlkan dampak
bagi negara kita, yaitu

semakin terpuruknya perekonomian negara kita
Dengan demikian, globalisasi juga dapat beradi menyebarnya segala sesuatu
secara cepat ke
seluruh dunia dan melokalnya hal-hal yang datang dar iuar Globaliiasi merupakan proses
yang
bersifat dua arah.

Pada uraian di atas telah disebutkan bahwa globalisasi menyebabkan hilangnya
batas-batas
antarnegara. Dengan adanya globalisasi, kita dapat lebih mudah menjalin hubungan
dungrn negara
lain. Jika ada teman atau saudara yang tinggal di luar negeri kita dapat lebih r.nrOut,
mJnghubungi
mereka dan berkomunikasi dengan mereka karena teknologi komunikasi sudah
demikian canggih.
Dalam era globalisasi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di suaiu negara dapat
diketahui dengan cepat
oleh bangsa atau negara lain. Hubungan yang lebih efektif ini menyebabkan unsur-unsur
bud-aya asing
sangat mudah masuk ke suatu negara.
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Kewarganegaraan lX

:

Palitik {"uar fCegerf fndonesia Fe&as dan Aktif
Negara kita, Negara Kesatuan Republik lndonesia ini sebagaimana negara-negara lain di dunia,

::ak dapat hidup sendiri. Negara kita membutuhkan negara lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
I :h karena itu, negara kita juga menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain di dunia,
laam hubungan internasional, negara kita menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang
: acdikan untuk kepentingan seluruh bangsa. Politik luar negeriyang bebas dan aktif initerutama ditujukan
--:,uk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
:edasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

:

r-andasam Fofffr& [**ar SIegem Ee$ss dan Ak#f

Pelaksanaan politik luar negeri lndonesia bebas dan aktif berdasarkan pada landasan-landasan

,-:agai berikut.

=
:
:
:

Landasan ideologi: Pancasila

[andasan konstitusional: UUD 1945
Landasan operasional: Tap MPR tentang GBHN, Keppres, Peraturan Menlu.

Tujuan Fofifdr

tuar filegen fndomesia

lndonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tujuan politik luar negeri lndonesia

:+:as dan aktif adalah:

:

:

Pembentukan negara Republik lndonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan
yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.
Pembentukan suatu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara

Kesatuan Republik lndonesia.

"

Pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Republik lndonesia dan semua negara di dunia,

ierutama sekali di negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerja sama membentuk satu dunia
Daru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna.
Adapun Muhammad Hatta, dalam bukunya yang berjudul'. "Dasar Politik Luar Negeri Republik
-,:,:^,esid" merumuskan tujuan politik luar negeri lndonesia yang bebas aktif sebagai berikut:
l,tempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

:
:

Uemperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila

:

:arang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri,
','eningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, lndonesia dapat

:

-embangun dan memperoleh syaratsyarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat,
','eningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam
rancasila, dasar dan filsafat negara kita.

'

nrah Kebiiakan Foffffk {.*ar #egeru

:

:'ah politik luar negeriyang bebas aktif menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang,
^.endukung kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serla
*:nlngkatkan
kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat,

1
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b.

Memperkaya unsur-unsur budaya yang sudah ada

Globalisasiakan menyebabkan masuknya unsur-unsur positif budaya luar. Unsur-unsur positif budaya
asing yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan, cara-cara berpikir kritis dan rasional, serta menghargai
waktu. Jika unsur-unsur ini diserap, maka unsur-unsur ini akan memperkaya unsur-unsur kebudayaan
yang sudah ada. Pengaruh ini dapat mengubah pola pikirtradisional menjadi rasional sehingga seseorang
dapat mudah menerima kritik dan saran demi kemajuan bangsanya.
Selain itu masuknya teknologi asing ke lndonesia melahirkan berbagai kegiatan industri, baik yang
padat karya ataupun padat modal. Pertukaran unsur positif antarnegara ini dapat memperkaya dan
melengkapi unsur-unsur budaya suatu bangsa.

c.

Berkembangnya hak asasi manusia

lndonesia sedang menggalakkan HAM dan demokrasi. Dalam hubungan dengan negara-negara
maju HAM dan demokrasi sering menjadi batu sandungan. lndonesia telah mengalami kemajuan dalam
HAM, misalnya:
lndonesia telah meratifikasi instrumen HAM internasional.
lndonesia telah menambah pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM dalam UUD 1945, yaitu pasal

1)

2)
3)
4)

28A-18J.
Dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas l-1AM).
Dibentuknya peradilan HAM.

d.

Berkembangnya demokrasi

Perkembangan demokrasi telah mengalami peningkatan, seperti pemilihan presiden dan wakil
presiden langsung oleh rakyat serta pemilihan kepala daerah dan wakilnya juga oleh rakyat secara
langsung.

2.

Danpak Negatit Globalisasi
Selain mempunyai dampak positif, globalisasijuga menyebabkan terjadinya berbagai dampak negatif.

Dampak-dampak tersebut antara lain:

a. Terladinya kemerosotan nilai dan norma
Kehidupan modern yang tercipta karena adanya globalisasi cenderung menciptakan manusia yang
individualistis. Urusan diri sendiri dianggap merupakan hal yang paling penting, sehingga kepentingan umum

menjadi hal yang dinomorduakan atau malah diabaikan. Oleh karena itu, sering kali aktivitas hidup
masyarakatnya mengabaikan keberadaan orang lain. Hubungan sosial menjadi renggang, sehingga ikatan
nilai dan norma sosial yang ada juga menjadi renggang. Rambu-rambu etika kurang lagi diperhatikan,
Sebagai contoh, jika Anda perhatikan, banyak sekali pasangan pria dan wanita yang pergi berdua sampai
larut malam, tetapi dianggap hal yang biasa oleh masyarakat sekitar. Tingkat persaingan dan kebutuhan
hidup yang tinggi mendorong seseorang untuk melakukan berbagai cara dalam mendapatkan uang. Kehidupan

malam yang sarat dengan pelanggaran nilai dan norma menjadi kebutuhan yang penting dalam hidup.

Globalisasi
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5.

Miliki Konpetensi

Setiap orang dituntut memiliki kompetensi. Kemampuan seseorang harus memiliki nilai tambah
agar bisa bersaing. Memiliki keterampilan atau kecakapan hidup (ife skill)hendaknya dimiliki setiap
orang. Misalnya, jadi tenaga kerja, bukan saja mampu bekerja pada bidangnya dengan baik, tetapijuga
harus memiliki kepribadian yang baik.
Di tengah-tengah derasnya pengaruh globalisasi ada sebuah mitos yaitu, Ihrnk g{oOa{{y and

act locally. Orang harus berpikir dan berwawasan global, akan tetapi tidak melupakan landasan
yang sudah kokoh, yaitu nasionalisme, kebangsaan, norma, dan agama serta nilai-nilai budaya
bangsa sendiri.
Setelah mempelajari uraian di atas, sudah siapkah kamu untuk menjawab tantangan globalisasi?
Mulailah membangun kepribadian dan kompetensi diri melalui pendidikan agar lebih siap menghadapi
segala kemungkinan yang terjadi dan berbagai tantangan perubahan di masa depan.

ffi
1. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia.
2. Globalisasi menyebabkan hilangnya batas-batas antarnegara.
3. Hubungan internasional adalah hubungan kerja sama antarbangsa.
4. Asas hubungan internasional adalah:
a. Asas kebangsaan;
b. Asas teritorial;
c. Asas kepentingan umum.
5. Landasan politik luar negeri yang bebas aktif adalah:
a. Landasaan idiil : Pancasila;
b. Landasan konstitusional : UUD 1945;
c. Landasan operasional : Tap MPR tentang GBHN, Keppres, dan Peraturan Menlu.
6. Dampak positil globalisasi, antara lain:
a. Adanya kebebasan mengeluarkan pendapat;
b. Memperkaya unsur-unsur yang telah ada;
c. Berkembangnya HAM;
d. Berkembangnyademokrasi.
7. Dampak negatif globalisasi, antara lain:
a. Terjadi kemerosotan nilai dan norma;
b. Dekadensi moral;
c. Konsumerisme;
d. Sekularisme;
e. Meningkatnya kriminalitas;
f. Memudarnya nasionalisme;
g. Terjadinya kesenjangan kebudayaan.
Globalisasi
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1.

{;erna t

musik, Dia
Gita adalah seorang gadis belia yang jelita. Dia mempunyai bakat luar biasa di bidang
memainkannya,
mahir memainkan biola. Dia tldak bisa lepas dari biola kesayangannya. Setiap haridia rajin
biola semakin
memainkan
dan berlatih sendiri sehingga semakin hari kemampuannya

berlatih,

mengagumkan.
-Ciia
musik'
ingin lebih mahir memainkan biolanya dengan teknik yang benar, Dia masuk ke sekolah
memasuki sekolah musik, Gita berharap kemampuan bermain biolanya bisa lebih ditingkatkan

Dengan

dengan teknik memainkan yang benar.
tersebut
Suatu saat, Gita mendengar berita bahwa akan ada kejuaraan memainkan biola. Kesempatan
salah
merupakan
ini
kejuaraan
tidak disia-siakannya, dia segera mendaftarkan diri. Karena menurutnya

satu kesempatan dan peluang untuk meraih prestasi.
melewati
Kemampuan yang luar biasa dan i'asa percaya diri yang tinggi menyebabkan dia dapat
semua seleksi dan mengungguli lawan-lawannya. Akhirnya dia terpilih meniadijuara'

Sampai sekarang Gita sering diundang untuk tampil bermain biola, Untuk menularkan
yang ingin mengasah
kemampuannya, dia *endirikan sekolah musik ciengan kekhususan biola. Siapa saja
kemampuannya memainkan biola bisa masuk ke sekolah Gita'

8.

Gerita t[

Farika adalah seorang ibu muda. Dia tinggal di sebuah kota kecil di Sumatra Utara. Sebagai
yang makin
istri, Farika ingin membantu suaminya mencari nafkah agar kebutuhan keluarga

seorang

hari makin meningkat dapat dipenuhi'
tambahan
Setiap hari Farika memikirkan usaha apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan
penghasilan. Suatu saat, ketika dia sedang merenung tiba'tiba dia ingat ulos yang merupakan tenunan
memakainya tidak
iraOLionat daerahnya (Batak) yang memiliki simbol dan arli tersendiri, sehingga orang
dengan sembarangan, tetapi sesuai dengan ritual.

Farika merasa telah menemukan ide, Dia melihat kesempatan dan peluang berbisnis
mengembangkan ulos, yaitu kain tenunan khas Batak. Dengan bermodalkan uang hasil tabitngannya,
dia mulai membeli perlengkapan untuk kerajinan ulosnya.
menjadi
Ulos yang tadinya hanya digunakan sebagai selendang dan ikat kepala, Farika kembangkan
mengurangi
rok, sarung modern, taplak meja, dan sebagainya dengan tetap menjaga keunikan dan tidak
warna merah,
makna atau simbolnya. Demikian juga dengan warna, selama ini ulos hanya didominasi
hijau. Ulos
dan
kuning,
oranye,
dan putih, Farika memberi sentuhan warna iain, seperti

hitam, coklat,
yang dihasilkan Farika tampil menarik'
maupun
F{asil rancangan Farika banyak dipamerkan dalam pameran kerajinan, baik di lndonesia
mancanegara. Dia juga pernah memperoleh penghargaan untuk kategori produk ekspor'

laku di pasaran
Kini produk ulos Farika yang kaya motif dan model telah dikenal, produknya sangat

yang
dalam maupun luar negeri, Pandainya Farika mencari peluang telah membuahkan hasil
menggembirakan.
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2.

peluang berprestasi dapat ditemukan pada semua bidang kehidupan. lsilah kolom di bawah ini,
yang Anda tuliskan!
bidang-dan peluang apa saja yang dapat diraih pada masing-masing bidang

T

Peluang Yang DaPat Diraih

iorosi
peserta didik yang pintar biologi dapat mengikuti olimpiade biologi
baik di tingkat regional, nasional, maupun

internasional'
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Sikap Positif terhadap Peluang Berprestasi

6@*=

pada kegiatan sebelumnya Anda sudah diajak belajar mengenai potensi, prestasi, upaya untuk
pada semua materitersebut!
meraih prestaii, dan peluang uhtuk berprestasi. Tentunya Anda masih ingat
pun yang bisa hidup sendiri. Di
Setiap orang membuiuhkan-orrng tain. Oi dunia ini tidak ada satu orang
Karena manusia adalah
mana pun oiang itu berada pasti membutuhkan orang lain. Mengapa demiKian?
bantuan orang
membutuhkan
manusia
makhiuk sosial. sebagai makhluk sosial

makhluk individu dan
lain? Dapatkah
lain. Dapatkah Anda memberikan contoh bahwa orang membutuhkan bantuan orang
Anda memberikan bukti bahwa ada orang yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain?
berasal. dari beras,
Contoh yang paling sederhana aOadn ketika kita makan. Nasi yang kita makan,
juga
dengan lauk yang kita makan,
beras bukan kita sendiriyang menghasilkan, tetapi petani. Demikian
orang lain,
tempe atau tahu. Apakah kita yang membuatnya? Kita sangat membutuhkan keberadaan
tanpa orang lain kita tidak mempunyai arti apa-apa'
Karena seseorang
Dalam meraih prestasi kita juga membutuhkan orang lain. Mengapa demikian?
penyemangat kita
tidak mungkin meraih prestasi tanpa bantuan orang lain. Orang lain bisa menjadi
meraih kesuksesan'
dalam meiaih prestasi, tetapi diri kita sendiri tetap menjadi faktor utama dalam

'

Mengapa kita harus melihat peluang?

peluang kita dapat
UprV. meraih prestasi harus melihat peluang yang ada. Karena dengan melihat

dan mengatur langkah yang harus diambil dalam meraih sebuah prestasi.
positif kita tidak
dalam merailiprestasi harus dihadapi dengan sikap positif. Tanpa sikap
kita' Sikap positif ini
akan pernaf, yakin bahwa kita mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan
langkah yang salah, akan
diambit agar dalam setiap langkah jangan sampai terjadi kesalahan, Karena
percaya
diri dan keyakinan.
positif
itu
adalah
menimbuikan kegagalan dalam meraili prestasi. Sikap

potensi
,.ngritlr
-peluang
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Dengan keyakinan dan rasa percaya diri yang kuat, kita akan merasa yakin
dapat meraih sebua.
prestasi. Tanpa keyakinan dan rasa percaya diri, prestasi yang ingin
kita iaih akan nampak sebaga
sesuatu yang jauh dari jangkauan dan bahkan mustahil untuk dilakukan. Untuk
menjadi seorang yanl
sukses, kita tidak boleh mudah menyerah dan putus asa. Karena hal itu akan
mengiralangi kita dalan-

meraih kesuksesan. Hidup harus dijalani dengan optimis, penuh rasa percaya
diri din selaiu tertantanc
dengan berbagai kesulitan. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang
berkualitas.

Dalam kehidupan ini kita tentu pernah mendapatkan peluang untuk berprestasi. peluang yang
ada
tersebut harus kita sikapi dengan sikap positif. Dengan sikap positif tersebut
kita akan merisa yat<in
bahwa kita akan mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Misalnya, jika
kita mempunyai
potensi menyanyi, jika ada peluang untuk menampilkan potensi kita,
seperti

,engltrd

berbagai lomba,kita

harus berani mengambil peluang itu dengan rasa percaya bahwa kita pasti
mendapatkarisesuatu dari
peluang tersebut, yaitu pengalaman dan/atau menjadi pemenang.

Tugas
1'

Carilah masalah-masalah yang timbul dalam upaya meraih prestasi! Sikap positif
dan tindakan
apa yang Anda lakukan untuk memecahkan masalah tersebut!

Tidak memiliki buku

Mau berusaha, yaitu dengan meminjam buku teman atau
mencari di perpustakaan

pelajaran

Lakukan wawancara dengan orang-orang yang pernah berprestasi, baik
di lingkungan rumah,
sekolah, maupun nasional!

76

xiiriitlili:iii,,1ffi
iiiiiii:iiiiiii.r::.

lrrrlrarattrlralarlraral

? F.

Semangat Berprestasi

Pada kegiatan yang lalu kita telah diajak untuk siap berkompetisi secara sehat. Pada kegiatan ini
kita akan belajar tentang perlunya semangat untuk belajar atau bekerja.
Setiap hari kita selalu melakukan aktivitas. Apakah Anda pernah merasakan bahwa apa pun kegiatan
Anda, bekerja atau belajar jika Anda lakukan dengan penuh semangat, maka hasil yang Anda peroleh
akan memuaskan? Hasil yang Anda peroleh bukan hanya berupa uang atau barang, tetapi juga kepuasan
hati.
1

.

Berikut inicontoh dari semangat kerja seseorang dan prestasinya:
Seorang pemain bola akan merasa puas dan melampiaskan kegirangannya jika ia dapat memasukkan
bola ke gawang lawan. Pemain ini memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan permainan yang
bagus dan kemampuannya untuk mencetak gol juga diperoleh melalui latihan yang keras.

Sumber: www.aurin.ch

-,f;l:;:,::":'il1:#l::,i,i:{:;f,'iot!ln*,
nemasukkan bola ke gawang lawan

2.

Seorang mahasiswa tersenyum lega, setelah ia dinyatakan lulus. Mahasiswa tersebut baru saja
menyajikan hasil penelitiannya di depan tim penguji dengan penuh semangat dan penuh perqaya
diri. Dengan kemampuan berbicara dan kepiawaiannya menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk

g.

tertulis dia berhasil menyelesaikan studinya.
Seorang petani bersuka cita ketika hasil panen padinya melimpah ruah. Tanaman padinya tidak
akan tumbuh dengan subur, kalau petani tidak menggarap tanah dan merawatnya dengan baik,
diberi pupuk, pengairan yang cukup, dan menjaganya dari serangan hama. Petani melakukan itu
semua dengan penuh semangat sehingga tanaman padinya tidak mengalami gagal panen.

Contoh diatas merupakan contoh keberhasilan seseorang. Anda bisa menemukan prestasi-prestasi
lain yang dihasilkan oleh orang di bidangnya masing-masing.
Prestasitidak hanya menghasilkan sebuah benda atau uang. Perolehan prestasi bisa berupa hasil

belajar atau hasil kemenangan kejuaraan.
Anda yang sedang belajar saat ini, juga bisa mendapat sebuah prestasi yang patut dibanggakan,
yaitu mendapatkan pengetahuan yang berharga. Untuk mencapai prestasi ini Anda harus bersemangat
bahm belajar. Jika mengalami kesulitan, janganlhh segan untuk meminta bantuan kepada teman yang
Anda anggap mampu. Karena dengan semangat dan kegigihan Anda niscaya semuanya akan tercapai.
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