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Dewasa ini, globalisasi menjadi pokok bahasan dunia terkait 
ekonomi, sosial, politik, industri dan perdagangan. Banyak negera 
Eropa yang merancang berbagai model pemerintahan untuk 
menghadapi dunia globalisasi. orientasinya lebih banyak berfokus 
kepada stabilitas ekonomi pemerintah demi terwujudnya welfare 
state. Bentuk implementasi dari globalisasi yang dapat masyarakat 
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dunia rasakan adalah pasar bebas. Analisis terkait globalisasi telah 
banyak dikemukakan oleh para tokoh ekonom Eropa dan Amerika. 
Penjelasan demi penjelasan telah dipaparkan oleh pemikir-pemikir 
globalisasi tokoh ekonom. Realitanya hingga kini globalisasi gagal 
ditangkap tujuan dan dampak yang positif bagi perkembangan 
ekonomi sebagian besar Negara-negara di dunia. Kemerosotan 
perkembangan ekonomi yang akhirnya dirasakan oleh sebagian besar 
Negara-negara di dunia, terlebih lagi bagi Negara dunia ketiga. 
 

Definisi Globalisasi dan Realitas  
Definisi globalisasi pada dasarnya suatu proses hubungan 

antar berbagai masyarakat di dunia. Dunia yang terglobalisasi adalah 
dunia berisi peristiwa politik, ekonomi, budaya dan sosial. Berakibat 
masyarakat di Negara dunia ketiga lebih berfokus kepada peristiwa di 
Negara maju. Berdampak kepada kemajuan masyarakat di Negara 
dunia ketiga semakin tidak dapat meningkat, karena masyarakatnya 
masih bersifat tradisional. Terdapat tiga institusi pilar penopang 
globalisasi yang banyak berkontribusi dalam sosialisasi globalisasi 
kepada dunia, yaitu IMF (International Monetery Fund), World Bank 
dan WTO (World Trade Organization). 
 

Menurut IMF, globalisasi ekonomi merupakan sebuah proses 

historis integrasi ekonomi antar Negara di dunia dengan segala kebijakan 

terkait perdagangan dan keuangan. Globalisasi menyangkut tenaga kerja 

antar Negara dan pengetahuan tingkat internasional. IMF menjamin 

ekonomi pasar bebas berperan sebagai efisiensi dalam kompetisi dunia. 

Suatu Negara akan menjadi berkembang GDP (Gross Domestic Product) 

negara, jika di adu dalam persaingan internasional. Sedangkan Bank 

Dunia (World Bank) memiliki definisi tersendiri terkait globalisasi. Inti 

globalisasi adalah proses tukar pengalaman mengenai kegiatan ekonomi 

dunia yang terealisasikan oleh hampir semua Negara di dunia. 

Pengalaman tersebut diambil dari tiga bentuk kegiatan, yaitu 

perdagangan internasional, investasi asing langsung dan aliran pasar 

modal. Berbeda dengan Anthony Giddens yang mendefinisikan globalisasi 

sebagai intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan 

berbagai tempat. Kejadian-kejadian yang terjadi di 
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suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung 
di beberapa tempat jauh. Definisi tersebut memberikan sedikit 
gambaran terkait sistematika globalisasi secara cukup komprehensif. 

 

Globalisasi bagi Negara Dunia Ketiga 
 

Globalisasi sebenarnya merupakan upaya pembangunan di 
dalam sejarahnya telah melewati berbagai teori dan pemikiran untuk 
membuat model ekonomi dunia yang bertujuan mensejahterakan 
seluruh Negara di dunia. Pada periode tertentu, paradigma 
pembangunan masa lalu berkembang menjadi pandangan strategi 
pembangunan baru. Berbagai indicator dibuat untuk mengukur 
efektivitas pembangunan baru di suatu Negara dalam penerapan dan 
dampaknya. Timbul kekhawatiran terkait subyektivitas indicator 
pembangunan yang lebih mengarah kepada standar kesejahteraan 
Negara adi daya. 
 

Muncul berbagai teori yang ingin menjelaskan pembangunan 
yang ideal bagi suatu Negara. Dialektika berbagai teori pembangunan 
mengungkapkan berbagai latar belakang dan kritikan. Para ahli 
ekonomi menjelaskan banyak kelemahan mengenai teori 
pembangunan pada rezim tertentu, kemudian digantikan oleh teori 
yang baru. Kelemahan yang terlihat adalah terjadinya disorientasi dan 
disfungsi teori pembangunan dalam memberi kontribusi 
kemaslahatan bagi Negara dunia ketiga di kancah globalisasi saat ini. 
Orientasi globalisasi menunjukkan gelagat mengarah kepada 
perdagangan bebas dan pasar bebas ditingkat internasional. Ahli 
ekonomi Inggris Adam Smith, Bapak Ekonomi Modern, adalah seorang 
yang mendukung penuh pasar bebas dan perdagangan bebas. 
Statement-nya adalah perdagangan bebas memungkinkan setiap 
Negara untuk mengambil keuntungan dari keuntungan komparatif 
yang dimilikinya. Realita implementasi yang terjadi terlihat sebagian 
besar Negara dunia ketiga gagal bersaing dalam perdagangan bebas. 
 

Mau tidak mau negara dunia ketiga tetap tidak bisa 
menghindar dari globalisasi. Maka perlu strategi untuk mengatasi 
dampak buruk dari globalisasi. Salah satu negara dunia ketiga yang 
membuka diri dalam globalisasi adalah Indonesia. Negara Indonesia 
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memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang melimpah sebagai sumber utama pendapatan negara. Melalui 
penggunaan SDA dan pendayagunaan tenaga SDM, pemerintah 
Indonesia dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. 
Di dalam Pemerintah Indonesia terbagi atas beberapa pemerintah 
daerah dan dibawahnya terdapat pemerintah kota atau kabupaten. 
Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah dapat mengatur 
dan mengurusi sendiri kepentingan daerahnya tanpa campur tangan 
penuh dari pemerintah pusat. Salah satu daerah yang telah 
menerapkan sistem otonomi daerah adalah Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). DIY memiliki pusat kota dan pemerintah ialah 
Yogyakarta. Kota yang penuh dengan hiruk-pikuk keramaian dan 
berbagai macam budaya dibawa oleh pendatang. Semua itu berbaur 
dalam satu kota hingga sering dijuluki kota miniatur negara. Toleransi 
yang kuat memberi kehidupan harmonis bagi setiap kebudayaan yang 
masuk ke Kota Yogyakarta. 
 

Globalisasi bagi kota Yogyakarta memiliki arti yang luas 
terutama dalam toleransi antar budaya. Semakin terbuka keran 
pembatas antar negara maka kota Yogyakarta akan semakin banyak 
didatangi pendatang dengan membawa budaya masing-masing. 
Kondisi tersebut menjadi perhatian penuh bagi pemerintah kota 
Yogyakarta dalam mengatur harmonisasi pertemuan beda budaya. 
Ketika toleransi beda budaya tercipta maka akan menjadikan 
kerukunan antar umat berbudaya dan beragama. 
 

 

Kontribusi Globalisasi bagi City of Tolerence21 

Konsep kebangsaan kita dibangun atas kebesaran jiwa untuk 
mengakomodasi perbedaan dan saling menerima perbedaan suku, 
etnis, bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Keberagaman tersebut 
sekaligus menjadi kekuatan bersama yang harus di lestarikan. 
Semangat dasar menerima dan menghargai perbedaan tidak ada di 
 

 
21 Herry Zudianto. 2010. Yogyakarta: Management of Multiculturalism. Session 

1 Multicultural Society. Dinduh pada tanggal 28 oktober 2013 dari 
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dalam hati dan jiwa setiap warga Kota Yogyakarta, maka kita akan 
kehilangan identitas diri sebagai City of Tolerance. Sebab kota 
Yogyakarta telah dikukuhkan oleh walikota bersama tokoh agama 
menjadi City of Tolerance. Sepantasnya kota Yogyakarta menjaga 
toleransi antar budaya dan umat beragama secara baik dan harmonis. 
 

Realitas multikultur Kota Yogyakarta tidak hanya menyangkut 
pengakuan terhadap keragaman etnis, suku, bangsa, agama, 
kebudayaan, aliran politik, kelas social ekonomi, tingkat pendidikan, 
profesi, cara pandang, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, dan 
sebagainya. Manajemen multikultur Kota Yogyakarta juga menjadi 
fokus yang harus bermakna melibatkan semua komponen masyarakat 
ini tanpa kecuali di dalam sebuah proses pembangunan kota. 
Toleransi adalah modal pembangunan, terutama dalam mewujudkan 
rasa aman, tertib, dan damai. Warga Kota Yogyakarta dengan 
demikian dapat merasakan dirinya sebagai anggota satu keluarga 
besar dan satu komunitas. 
 

Pilihan menjadi kota yang majemuk pada awal pendiriannya 
ini adalah sebuah pilihan fituristik. Suatu realitas kemajemukan yang 
semakin kompleks dan melampaui pengertian batas-batas 
kenegaraan telah berada di hadapan kita dan kita tidak bisa lari dari 
kenyataan tersebut. Pilihan kita adalah mempersiapkan diri untuk 
mengasah kemampuan hidup dalam alam multikultur, hingga 
sedemikian rupa kita tidak menjadi bangsa yang kerdil, minder, dan 
tertutup yang melihat seluruh dunia sebagai ancaman. Kemampuan 
kita untuk berperan dalam dunia internasional yang majemuk sangat 
ditentukan oleh pengalaman dan kemampuan kita dalam mengelola 
perbedaan dan merawat kemajemukan di Kota Yogyakarta ini. 
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