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KATA PENGANTAR 
 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan 
profesional. Dengan demikian profesionalisme guru dituntut terus berkembang sesuai 
dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
kebutuhan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 
VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik dan 
memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, 
guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 
Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh, sehingga terintegrasi 
dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK dan PMP 
memberlakukan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan mengikuti Pendidikan 
Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil 
UKA sebagai gambaran kondisi kompetensi guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
PLPG. Guru yang dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk 
mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar memenuhi 
kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  bahan ajar atau modul. Bahan 
ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan atas hasil analisi kebutuhan para peserta uji 
kompetensi awal yang belum memenuhi standar minimal UKA. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyiapkan bahan 
ajar ini. 
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PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL 
 

A. Kompetensi 
1. Menganalisis peranan Indonesia pada era globalisasi dan dampak positif dan 

negatifnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia. 

2. Menganalisis sistem perekonomian Indonesia pada era globalisasi. 

 

B. Indikator 
1. Menjelaskan peranan Indonesia pada era globalisasi. 

2. Menerangkan dampak positif maupun negatif dari globalisasi terhadap kehidupan 

bangsa Indonesia. 

3. Menganalisis peran Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional. 

4. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem perekonomian 

yang berlaku di dunia pada era globalisasi. 

5. Menafsirkan sistem perekonomian Indonesia pada era globalisasi. 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat: 

1. Menerangkan peran bangsa Indonesia pada era globalisasi. 

2. Menjabarkan dampak positif dari globalisasi terhadap kehidupan bangsa 

Indonesia. 

3. Menjabarkan dampak negatif dari globalisasi terhadap kehidupan bangsa 

Indonesia. 

4. Menguraikan peran bangsa Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional. 

5. Menunjukkan kelebihan dari masing-masing sistem perekonomian yang berlaku di 

dunia pada era globalisasi. 

6. Menunjukkan kekurangan dari masing-masing sistem perekonomian yang berlaku 

di dunia pada era globalisasi. 

7. Menafsirkan sistem perekonomian Indonesia pada era globalisasi. 

 

D. Uraian Materi 
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PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL 
 
 

1. Pendahuluan 
Semua bangsa di dunia merupakan warga dunia. Kemajuan teknologi 

membuat semua warga dunia saling berhubungan dan menjadi bagian yang tak 

terpisahkan. Istilah globalisasi berkaitan erat dengan kata “globe”. Istilah 

globalisasi muncul bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang semakin 

modern. Kemajuan teknologi membuat batas antarnegara tidak terasa lagi. Jarak 

tidak lagi menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Peristiwa yang terjadi di 

belahan bumi yang satu dapat disaksikan di belahan bumi yang lain. Globalisasi 

dapat berarti mendunia. Globalisasi menyebabkan  minuman ringan dalam 

kemasan, seperti orange juice, Coca Cola, maupun alat komunikasi misalnya HP 

yang diproduksi oleh negara lain, dapat dengan mudah dikunsumsi oleh warga 

negara di seluruh dunia. 

Globalisasi telah mendorong pelaksanaan perdagangan internasional 

menjadi semakin pesat. Perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk 

kerja sama ekonomi antarnegara. Setiap negara di dunia semakin sadar akan 

perlunya kerja sama antarbangsa, tidak hanya terbatas pada perdagangan saja, 

namun meluas pada usaha-usaha untuk ikut aktif dalam pembangunan ekonomi. 

Atas kesadaran tersebut, muncul bermacam-macam lembaga kerja sama ekonomi 

baik dalam bentuk bilateral regional, maupun internasional. Dinamika 

perekonomian dunia turut memberi warna pada sistem perekonomian yang 

diterapkan Indonesia pada era globalisasi, sehingga terjadi perubahan sistem 

perekonomian yang riil diterapkan di Indonesia dari yang diamanatkan dalam UUD 

1945. 

 

2. Peran Indonesia pada Era Globalisasi 
Globalisasi menunjuk pada proses makin menguatnya kesadaran 

mengenai dunia sebagai satu kesatuan. Dalam era globalisasi,  pengaruh 

antarnegara di dunia ini cepat menyebar. Di era globalisasi ini jika ada kejadian 

atau peristiwa di suatu wilayah, maka berpengaruh pula terhadap wilayah lain. 

Globalisasi telah mampu mendorong terjadinya perubahan di dunia.  
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Globalisasi ditandai dengan menyatunya 

perekonomian nasional dengan perekonomian 

dunia. Proses globalisasi diyakini akan memberikan 

keuntungan bagi negara-negara yang terlibat di 

dalamnya. Adanya globalisasi akan mendorong 

negara untuk mengekspor apa yang mereka 

produksi dan mengimpor apa yang tidak mereka 

produksi. 

 
Gambar 1. Akses internet sebagai 

salah satu bukti globalisasi 

Globalisasi terdiri atas tiga fase. Fase pertama, globalisasi dimulai sejak 

abad ke-15 yang ditandai dengan ekspansi bangsa-bangsa Eropa ke beberapa 

wilayah Negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin serta penduduk kulit kulit putih atas 

tanah Amerika Utara dan Australia. Pada masa ini, negara-negara Eropa 

menyebarkan kekuasaan mereka hampir di seluruh dunia. Inggris, Perancis, 

Belanda, Spanyol, Portugal, Jerman, dan Amerika Serikat, mengambil banyak 

barang dari Dunia Ketiga. Pada saat yang sama, ekspansi perdagangan global 

yang pesat selama periode ini, para penguasa Eropa juga menguasai bahan baku 

dari wilayah penjajahannya, misalnya mengambil bulu binatang dan kayu 

gelondongan dari Kanada, dan sebagainya. 

Fase kedua, dikenal sebagai era pembangunan. Pada periode ini ditandai 

dengan masa kemerdekaan dunia ketiga secara fisik. Pada fase kedua ini 

kolonisasi tidak terjadi secara fisik, namun penjajahan secara ideologi, konsep dan 

ekonomi telah ditanamkan melalui teori-teori pembangunan, sehingga hampir 

semua negara-negara Dunia Ketiga melaksanakan pembangunan nasionalnya. 

Fase pembangunan ini berakhir dengan krisis di sebagian besar negara-negara 

berkembang. 

Fase ketiga, terjadi menjelang abad 21 atau penghujung abad 20, yang 

ditandai dengan liberalisasi di segala bidang. Sejak saat itu, suatu era baru telah 

muncul  menggantikan era sebelumnya dan dunia memasuki era globalisasi. 

Globalisasi yaitu suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem 

ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang 

sesungguhnya telah dirancang sejak zaman kolonialisme. 

Globalisasi tidak hanya menyangkut produk yang mendunia namun juga 

menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pakaian, makanan, 

tingkah laku, maupun teknologi. Globalisasi telah membawa perubahan perilaku 

dalam kehidupan masyarakat, baik bidang politik, ekonomi, sosial, maupun 
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budaya. Globalisasi telah membawa dampak positif maupun negatif terhadap 

kehidupan kita. Berikut ini beberapa contoh pengaruh globalisasi terhadap 

kehidupan masyarakat: 

a. Gaya hidup 

Arus globalisasi telah membuat gaya hidup masyarakat berubah sehingga 

muncul ungkapan “time is money”. Dampak positifnya, masyarakat dituntut 

untuk lebih menghargai waktu dan bekerja secara disiplin untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik. Namun, sisi negatifnya, masyarakat meniru gaya hidup 

bangsa lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 

b. Makanan 

Globalisasi telah menyebabkan menu makanan yang tersaji di restoran tidak 

hanya menu makanan Indonesia namun juga menu dari restoran Italia seperti 

pizza, dan spaghetti serta menu dari Jepang misalnya udon, sushi, dan 

sebagainya. 

c. Pakaian 

Globalisasi menyebabkan baju jas yang awalnya menjadi budaya bangsa 

Barat, kini menjadi baju internasional. Demikian pula celana jeans yang telah 

menjadi model pakaian global. Baju kaos yang lazim disebut T-shirt telah 

menjadi pakaian yang biasa ditemukan di mana pun. 

d. Komunikasi 

Kita bisa melakukan komunikasi dengan lebih mudah dan cepat, bahkan 

dengan orang-orang yang jauh di negara lain melalu, dan peralatan komunikasi 

yang canggih seperti telepon seluler, internet, dan sebagainya. 

e. Transportasi 

Arus globalisasi menyebabkan pergerakan orang dan barang menjadi semakin 

cepat dan mudah. Perpindahan orang dan barang dilakukan dengan alat 

angkutan yang modern dalam waktu yang singkat, menggunakan pesawat 

terbang. 

f. Nilai-nilai tradisi 
Dalam era globalisasi, segala nilai atau tradisi telah bercampur. Ada kalanya 

nilai dan tradisi asli digantikan dengan nilai dan tradisi dari luar, sehingga kita 

harus bisa mengambil tradisi yang baik dan membuang tradisi yang buruk. 
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Bukti dari globalisasi dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, 

diantaranya: 

a. Periklanan 

Dalam era globalisasi, produsen berusaha memperkenalkan produknya agar 

disukai konsumen melalui iklan dengan mengandalkan berbagai teknologi 

komunikasi diantaranya radio, televisi, internet, dan sebagainya. 

b. Pariwisata 

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, promosi pariwisata semakin 

gencar. Kemajuan teknologi transportasi telah mendorong orang banyak 

bepergian ke tempat atau negara lain dengan menggunakan kapal laut, 

pesawat terbang, kereta api, dan  lain-lain. 

c. Migrasi 

Di era globalisasi, penduduk suatu negara mudah berpindah ke negara lain 

sesuai syarat yang ditentukan.  

d. Telekomunikasi 

Perkembangan teknologi komunikasi melalui satelit membuat jarak tidak lagi 

menjadi hambatan komunikasi. Komunikasi jarak jauh melalui internet 

memungkinkan kita melakukan chatting, mengirim e-mail maupun melakukan 

teleconference. 

Peran penting Indonesia pada era globalisasi berupa kekayaan budaya 

yang beragam dan sumber daya yang melimpah. Untuk mengoptimalkan 

perannya, Indonesia perlu membuka diri bekerja sama dengan pengusaha asing 

terutama dalam hal permodalan dan tenaga ahli. Peran Indonesia pada era 

globalisasi juga telihat dari keikutsertaan negara Indonesia dalam kerja sama 

internasional dengan negara-negara lain. 

a.  Kerja Sama Antarnegara di Bidang Ekonomi 
1)  ASEAN (Association of South East Asian Nations) 

Organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 

Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN 

merupakan organisasi kerja sama regional yang 

beranggotakan negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi 

Bangkok, yang ditanda-tangani para menteri luar 

negeri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, 

dan Singapura.  

 
Gambar 2. Logo ASEAN 
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Anggota ASEAN kemudian bertambah menjadi tujuh negara dengan 

masuknya secara resmi Brunei Darussalam dan Vietnam. Saat ini, anggota 

ASEAN berjumlah sepuluh negara dengan masuknya Kamboja, Laos, dan 

Myanmar sebagai anggota baru. 

Tujuan ASEAN sebagai berikut: 

a) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di 

wilayah Asia Tenggara. 
b) Memajukan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. 

c) Meningkatkan kerja sama secara aktif dan saling bantu dalam bidang 

ekonomi, sosial, teknologi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknik, dan 

administrasi. 

d) Saling membantu dalam fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian dalam 

bidang penelitian, profesi, teknik dan administrasi. 

e) Bekerja sama dalam memanfaatkan bidang-bidang pertanian dan 

industri. 

f) Meningkatkan studi mengenai Asia Tenggara. 

g) Memelihara kerja sama yang erat dan menguntungkan dengan 

organisasi internasional dan regional serta mengusahakan jalan untuk 

lebih mempererat kerja sama antara negara-negara anggota. 

Untuk menyelenggarakan kerja sama intern khususnya dalam 

bidang ekonomi, maka dibentuk komite-komite sebagai berikut: 

a) Komite Bahan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan (Committee on 

Food Agriculture and Forest = COFAF). Komite ini berkedudukan di 

Indonesia dan melakukan kegiatan dengan mengadakan berbagai 

proyek. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya untuk suplai bahan 

makanan atau kebutuhan pokok dikoordinasi oleh Indonesia, perikanan 

oleh Thailand, kehutanan oleh Malaysia, dan pertanian oleh Filipina. 

Komite ini mengadakan kerja sama dengan sesama anggota ASEAN 

dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain atau organisasi 

yang lain, misalnya: Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, dan Australia. 

b) Komite Perdagangan dan Pariwisata (Committee on Trade and   

Tourism = COTT) 

Komite ini berkedudukan di Singapura dan melakukan kegiatan seperti 

mengadakan perjanjian perdagangan ASEAN dan mengadakan promosi 

kepariwisataan. 
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c) Komite Keuangan dan Perbankan (Committee on Finance and Banking) 

Komite ini berkedudukan di Thailand. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

adalah seperti pembentukan dana, memberikan pendukung perpajakan 

yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mencari bantuan 

modal dari negara-negara maju. 

d) Komite Industri, Pertambangan, dan Energi (Committee on Industri, 

Mining and Energy = OIME) Komite yang berkedudukan di Filipina ini 

melakukan kegiatan dalam bidang industri pertambangan dan energi. 

e) Komite Transportasi dan Komunikasi (Committee on Transportation and 

Communication) 

Komite yang berkedudukan di Malaysia ini melakukan kegiatan di bidang 

transportasi dan komunikasi. Pelaksanaan kegiatannya dibagi dalam 

sub-sub komite, yaitu sub komite perhubungan darat, subkomite 

pelayanan dan pelabuhan, dan subkomite pos dan telekomunikasi. 

f) Komite Kebudayaan dan Informasi (Committee On Cultural and 

Information) 

Komite ini melakukan kegiatan dalam bidang kebudayaan dan informasi. 

Misalnya, pengembangan misi budaya, baik di kawasan ASEAN 

maupun di luar ASEAN. Tukar-menukar informasi di antara negara-

negara ASEAN contohnya mengadakan pameran budaya. 

 

2) MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) atau EEC (European Economic 
Community) 

MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) didirikan pada tahun 1957 

berdasarkan perjanjian antarnegara Eropa Barat di Roma-Italia. MEE 

mengadakan kerja sama di bidang perdagangan dengan negara-negara 

ASEAN termasuk Indonesia. Pada tanggal 4 April 1977 diselenggarakan 

konferensi di Brussel antara MEE dengan ASEAN untuk membahas kerja 

sama.  

Tujuan MEE yang sekarang dikenal dengan istilah Pasaran Bersama 

Eropa (PBE) adalah sebagai berikut. 

a) Memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi 

antarnegara-negara anggota. 

b) Meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara 

anggota. 
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c) Mempererat kerja sama ekonomi pada anggota-anggota MEE. 

 
3)  Colombo Plan (Rencana Colombo) 

Rencana Colombo adalah suatu badan yang dibentuk oleh negara-

negara persemakmuran Inggris pada tahun 1950, melalui konferensi yang 

diselenggarakan di Colombo, ibu kota Sri Lanka, merencanakan untuk 

membantu negara-negara terbelakang, yang baru merdeka, dan sedang 

berkembang. 

Tujuan rencana Colombo adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan bantuan dalam lapangan pertanian, perbaikan lalu lintas, 

perkembangan, perindustrian, dan lain-lain. 

b) Meningkatkan kehidupan negara-negara yang baru merdeka dan 

sedang berkembang. 

c) Memberikan bantuan ekonomi dan kerja sama di bidang teknologi. 

d) Menyelenggarakan pembinaan teknik dalam bidang administrasi, 

pangan, pertanian, kehutanan, kesehatan, pendidikan, teknologi, 

komputer, dan minyak bumi. 

Negara-negara yang menerima bantuan tersebut adalah negara-

negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) 

dan negara-negara di Asia Barat Daya. Realisasi dari bantuan itu 

dimanfaatkan dalam bidang kesehatan untuk program Keluarga Berencana 

(KB), pendidikan, dan kebudayaan dengan pengiriman tenaga dosen serta 

guru untuk belajar di Singapura dan Malaysia. Negara-negara yang 

tergabung dalam Colombo Plan yaitu:Pakistan, India, Sri Lanka, Australia, 

Selandia Baru, Kanada dan Inggris. 

 

4)  APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) 

APEC merupakan organisasi kerja sama regional di kawasan Asia 

Pasifik yang beranggotakan 18 negara di dunia. APEC didirikan pada tahun 

1989 dan hingga kini telah beberapa kali bersidang. Dalam pertemuan kedua 

para pemimpin negara-negara APEC di Bogor (Indonesia) pada November 

1994 dicetuskan deklarasi yang kemudian populer disebut Deklarasi Bogor 

yang terdiri atas sebelas butir pernyataan. Salah satu butir penting dalam 

deklarasi itu menyatakan bahwa di antara negara-negara anggota APEC 

akan diberlakukan suatu sistem yang disebut perdagangan bebas. 
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Perdagangan bebas akan diberlakukan dalam dua tahap, yakni diterapkan 

pada tahun 2010 di kalangan negara-negara maju anggota APEC dan untuk 

negara-negara yang masih berkembang diterapkan pada tahun 2020. Dalam 

pertemuan ketiga APEC di Osaka (Jepang) disepakati bahwa perdagangan 

bebas tersebut akan diberlakukan untuk semua sektor perdagangan.  

Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan 

investasi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan kualitas 

sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Anggota APEC adalah: Australia, 

Indonesia, Papua Nugini, Brunei Darussalam, Jepang, Filipina, Kanada, 

Korea Selatan, Singapura, Cili, Malaysia, Taiwan, Cina, Meksiko, Thailand, 

Peru, Rusia, Vietnam, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. 

 

5)  AFTA (Asean Free Trade Area) 
AFTA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN 

untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dengan ciri tidak ada 

hambatan tarif (bea masuk 0 – 5%) maupun hambatan tarif bagi negara-

negara anggota ASEAN. AFTA dibentuk pada saat Konferensi Tingkat Tinggi 

(KTT) ASEAN ke-4 di Singapura tahun 1992. Kemudian diberlakukan secara 

penuh bagi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Brunei 

Darussalam sejak 1 Januari 2002, sedangkan bagi Vietnam tahun 2006, 

Laos dan Myanmar tahun 2008, serta Kamboja tahun 2010.  

Adapun tujuan dibentuknya AFTA adalah untuk meningkatkan daya 

saing ekonomi negaranegara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai 

basis produksi pasar dunia. Selain itu juga untuk menarik penanam modal 

dan meningkatkan perdagangan antarnegara anggota ASEAN. 

Perkembangan terakhir dalam AFTA adalah adanya kesepakatan untuk 

menghapus semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam, 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tahun 2010, 

sedangkan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015. 

 

b. Perkembangan Lembaga-lembaga Internasional yang Melakukan Kerja 
Sama 

Kehidupan negara seperti halnya kehidupan manusia, selalu 

membutuhkan bantuan orang lain karena baik negara maupun manusia tidak 
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mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Semakin berkembangnya 

perekonomian suatu negara, semakin banyak pula kebutuhan masyarakatnya. 

Adakalanya setiap barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat 

dipenuhi atau diproduksi sendiri oleh negara tersebut sehingga diperlukan 

kerja sama ekonomi antarnegara. 

1)   Bentuk Kerja Sama Ekonomi Internasional  
a)   Menurut bidang kerja sama 

i.   Bidang Keuangan 

Kerja sama ekonomi di bidang keuangan ini sangat dibutuhkan oleh 

negara-negara yang sedang berkembang guna membiayai 

pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Contoh kerja sama bidang keuangan adalah IMF dan Bank Dunia. 

ii.  Bidang Perdagangan 

Kerja sama di bidang perdagangan membicarakan masalah jenis 

dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, termasuk di 

dalamnya masalah pengaturan tentang pengenaan pajak ekspor, 

tarif, bea masuk, dan lain-lain bagi negara-negara anggota. Bentuk 

badan kerja sama ini antara lain WTO, APEC, dan GATT. 

iii. Bidang Perburuhan 

Kerja sama di bidang perburuhan mengatur masalah hak-hak dan 

kewajiban buruh, serta masalah peningkatan kesejahteraan dan 

peningkatan taraf hidup dan kesehatan buruh bagi negara-negara 

anggota. Contoh badan kerja sama ini adalah ILO (International 

Labour Organization). 

iv. Bidang pasar bersama 

Bidang kerja sama ini memberikan keleluasaan kepada anggota 

untuk melakukan transaksi perdagangan dengan sesama anggota.  

 

b)  Menurut ruang lingkup kerja sama 

i.   Kerja sama bilateral 

Kerja sama ekonomi bilateral merupakan kerja sama antara dua 

negara. Sifat kerja sama ini adalah saling membantu pada bidang 

produksi, perdagangan, dan lain-lain yang saling menguntungkan. 

Contoh kerja sama Indonesia dengan Cina. 
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ii.  Kerja sama multilateral 

Kerja sama ekonomi multilateral merupakan kerja sama ekonomi tiga 

negara atau lebih. Sifat kerja sama ini adalah politik ekonomi 

internasional untuk membebaskan perekonomian internasional dari 

pembatasan bilateral. Contoh: perdagangan yang melibatkan 

Indonesia, Cina, dan Jepang. 

iii. Kerja sama regional 

Kerja sama regional merupakan kerja sama ekonomi antarnegara 

yang satu dengan yang lain dalam satu kawasan tertentu. Sifat kerja 

sama ini adalah saling membantu. Contoh: kerja sama negara-

negara yang tergabung dalam ASEAN. 

iv. Kerja sama antarregional 

Kerja sama ekonomi antarregional merupakan kerja sama ekonomi 

antarkelompok negara-negara dalam satu kawasan dengan 

kawasan/kelompok yang lain. Manfaat kerja sama ini adalah dapat 

menata perekonomian dengan baik. Contoh: kerja sama ASEAN 

dengan Uni Eropa. 

v. Kerja sama internasional 
Kerja sama ekonomi internasional merupakan kerja sama ekonomi 

negara-negara di dunia. Manfaat kerja sama ini adalah untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan membuka diri terhadap 

negara lain. Contoh: UNDP, GATT, ILO, dan sebagainya. 

 

Kerja sama internasional di dunia ini diwujudkan dalam berbagai 

bentuk organisasi sebagai berikut: 

 PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau UNO (United 

Nations Organization) 
PBB adalah organisasi internasional yang dianggap sebagai induk 

organisasi internasional lainnya. PBB didirikan pada tanggal 24 

Oktober 1945, ditandai dengan penandatanganan Piagam PBB di 

San Fransisco, selanjutnya setiap tanggal 24 Oktober diperingati 

sebagai hari lahirnya PBB oleh negara anggotanya. Lembaga-

lembaga anggota PBB adalah sebagai berikut: 

 UNESCO (United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization). UNESCO adalah organisasi di 
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bawah naungan PBB yang bergerak dalam bidang 

pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 

 FAO (Food and Agricultural Organization) 
FAO adalah organisasi dunia yang melakukan kegiatan serta 

mengusahakan bahan makanan dan hasil-hasil pertanian. 

 ILO (International Labour Organization). ILO adalah 

organisasi internasional yang bergerak dalam bidang 

perburuhan. 

 UNDP (United Nations Development Program) 
UNDP adalah badan PBB yang melakukan kegiatan program 

pembangunan di negara-negara berkembang. Tujuan 

pembangunan memberikan sumbangan untuk membiayai 

program pembangunan, seperti survei pembuatan dan 

pembangunan jalan di Indonesia. Negara-negara donatur untuk 

pembangunan itu adalah Amerika, Denmark, Kanada, Inggris, 

Belanda, dan Prancis. 

 WTO (World Trade Organization) 
WTO merupakan badan kerja sama PBB yang bergerak di bidang 

perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga 

internasional dan pengaturan perdagangan secara umum. WTO 

dibentuk di Genewa, Swiss pada tahun 1947 dalam konferensi 

yang diselenggarakan oleh PBB dan diikuti oleh 23 negara. 

Manfaat dibentuknya WTO adalah memperlancar arus barang dan 

jasa melalui pengurangan tarif dan bea masuk yang tinggi 

sehingga saling menguntungkan negara-negara anggota. 

 UNICEF (United Nations International Children's 
Emergency Fund) 
UNICEF adalah organisasi internasional yang melakukan kegiatan 

dalam bentuk kemanusiaan dan kesejahteraan anak, didirikan 

pada tahun 1946 dan berkedudukan di New York. 

 IMF (International Monetary Fund) 
IMF adalah organisasi dunia yang bergerak dalam bidang 

keuangan internasional, didirikan pada tanggal 27 Desember 

1945 dengan tujuan untuk mencapai stabilitas keuangan di 
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berbagai dunia dan mendorong kerja sama internasional di bidang 

ekonomi keuangan. 

 IBRD (International Bank for Reconstruction and 
Development) 
IBRD disebut juga World Bank (Bank Dunia) adalah badan 

internasional yang bergerak dalam bidang perbankan untuk 

pembangunan dan kemajuan negara-negara berkembang. IBRD 

didirikan pada tanggal 17 Desember 1945 dan berkedudukan di 

Washington DC. Badan ini bertujuan memberikan bantuan baik 

yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek kepada 

negara-negara yang sedang berkembang. 

 IDB (Islamic Development Bank) 
Bank Pembangunan Islam adalah lembaga keuangan 

internasional, yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 

dengan tujuan utama membantu pembangunan ekonomi dan 

sosial di negara-negara anggota dan masyarakat Islam, baik 

secara perorangan maupun secara bersama. Kegiatan IDB antara 

lain memberikan pinjaman dengan syarat lunak. IDB sekarang 

beranggotakan 45 negara, termasuk Indonesia yang menjadi 

salah satu negara di antara 22 negara pendiri dari organisasi 

konferensi Islam. 

 OPEC (Organization Petrolium Exporting Countries) 
OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. 

Organisasi ini didirikan dengan maksud untuk mengatur produksi 

dan harga minyak mentah. OPEC didirikan pada tanggal 14 

November 1960 atas prakarsa negara Irak, Iran, Kuwait, Arab 

Saudi, dan Venezuela. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak 

tahun 1962. Anggota OPEC mengalami peningkatan dengan 

masuknya negara Aljazair, Ekuador, Gabon, Libya, Qatar, Nigeria, 

dan Persatuan Emirat Arab. 

 IDA (International Development Association) 
IDA adalah organisasi pembangunan internasional yang 

memberikan kredit kepada negara-negara berkembang dengan 

syarat ringan.  
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 WCO/CCC (World Costumer Organization atau Customs 
Cooperation Council) 
WCO merupakan organisasi bea dan cukai sedunia yang didirikan 

pada tanggal 15 Desember 1950 di Brussel, Belgia. Tujuan 

pembentukan WCO ini adalah untuk memperbaiki dan 

mengharmonisasikan cara kerja bea dan cukai sedunia, sehingga 

dapat memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan 

penumpang serta investasi internasional.  
 

3. Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional  
Kerja sama ekonomi antarnegara adalah kerja sama yang dilakukan oleh 

suatu negara dengan negara lain atau beberapa negara sekaligus dalam bidang 

ekonomi. Indonesia juga berperan dalam kerja sama internasional, yang ditandai 

dengan ikut sertanya Indonesia dalam berbagai bentuk kerja sama internasional. 

Misalnya, Indonesia menjadi anggota organisasi ASEAN, APEC, OPEC, PBB, dan 

sebagainya. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya kerja sama ekonomi 

antarnegara antara lain sebagai berikut: 

a. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa terbatas 

sedangkan kebutuhan masyarakat tidak terbatas. 

b. Adanya perbedaan kondisi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, peradaban dan kondisi alam masing-masing negara. 

c. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 

Hubungan antarnegara kini sudah mengarah untuk meningkatkan 

kesejahteraan penduduk dunia. Organisasi dunia seperti PBB secara rutin 

memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara miskin untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat di negaranegara yang bersangkutan. Dalam sebuah kerja 

sama ekonomi masa kini, tujuan memperoleh keuntungan materi hampir selalu 

diiringi dengan tujuan untuk meningkatkan persahabatan di antara negara-negara 

yang terlibat. Dengan persahabatan yang tercipta melalui kerja sama ekonomi, 

perdamaian regional maupun internasional diharapkan terwujud, sehingga dapat 

meningkatkan perdamaian dunia. 

Adapun tujuan kerja sama ekonomi antarnegara adalah sebagai berikut: 

a. Memenuhi kebutuhan barang-barang atau jasa bagi bangsa itu sendiri di dalam 

negeri. 
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b. Meningkatkan kestabilan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan 

pertahanan keamanan. 

c. Melindungi pertumbuhan dan pengembangan industri di dalam negeri. 

d. Meningkatkan dan memperluas lapangan kerja. 

e. Meningkatkan pendapatan negara. 

f. Memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. 

g. Meningkatkan dan mempererat tali persahabatan antarbangsa di dunia. 

Kerja sama ekonomi antarnegara meliputi bidang-bidang berikut: 

a. Perdagangan antarnegara, yang meliputi perdagangan ekspor dan impor 

barang. 
b. Penyelenggaraan dan penerimaan jasa/ penanaman modal, disebut juga 

kegiatan ekspor dan impor jasa.  

c. Ekspor jasa yaitu pemberian jasa kepada orang asing atau negara asing 

dengan imbalan. Contoh: jasa pelabuhan untuk kapal-kapal asing dan jasa 

bandara bagi pesawat mancanegara 

d. Impor jasa adalah penerimaan jasa dari orang asing/ negara asing, misal 

mendatangkan tenaga ahli ke  Indonesia dan menerima penanaman modal 

asing. 

e. Pinjam meminjam modal antarnegara. 

f. Membayar dan menerima devisa. 

Kerja sama ekonomi yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik 

yang sifatnya regional maupun internasional, tentunya akan memberikan dampak 

bagi perekonomian Indonesia. Berikut ini dampak dari kerja sama ekonomi 

antarnegara. 

a. Dampak Positif Kerjasama Ekonomi Internasional terhadap Perekonomian 
Negara 

 1)    Meningkatkan Keuangan Negara 

Melalui kerja sama ini, Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman 

keuangan dengan syarat lunak yang digunakan untuk pembangunan 

sehingga dapat meningkatkan keuangan negara. 

2) Membantu Meningkatkan Daya Saing Ekonomi  

Kerja sama ekonomi dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara 

negara-negara anggota. Keberhasilan bersaing suatu negara ditingkat 

regional dan internasional pada gilirannya akan meningkatkan 

perekonomian negara yang bersangkutan. 
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3) Meningkatkan Investasi 

Kerja sama ekonomi antarnegara dapat menjadi cara menarik bagi para 

investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, banyaknya 

investasi dapat juga menambah lapangan kerja baru, sehingga jumlah 

pengangguran dapat berkurang. 

4) Menambah Devisa Negara 

Kerja sama ekonomi antarnegara khususnya di bidang perdagangan dapat 

meningkatkan devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan ekspor 

barang. Semakin luas pasar akan semakin banyak devisa yang diperoleh 

negara, sehingga dapat memperlancar pembangunan negara. 

5) Memperkuat Posisi Perdagangan 

Persaingan dagang di tingkat internasional sangat berat sehingga perlu 

kerja sama ekonomi dengan aturan perdagangan yang menguntungkan 

negara-negara anggotanya. Aturan tersebut dapat memperlancar kegiatan 

ekspor dan impor dan menciptakan perdagangan yang saling 

menguntungkan. 

 

b.  Dampak Negatif Kerjasama Ekonomi Internasional terhadap Perekonomian 

Negara 

1)   Ketergantungan dengan Negara Lain 

Banyaknya pinjaman modal dari luar negeri daspat membuat Indonesia 

selalu tergantung pada bantuan negara lain. Hal ini akan menyebabkan 

Indonesia tidak dapat menggembangkan pembangunan yang lebih baik. 

 2)   Intervensi Asing Terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia 

Sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain, dapat 

menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada 

kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 

Jika kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah mendapat campur 

tangan negara lain, hal ini dapat merugikan rakyat. 

 3)   Masuknya Tenaga Asing ke Indonesia 

Alih teknologi yang timbul dari kerja sama ekonomi antarnegara memberi 

peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Jika hal ini terjadi 

tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dampaknya terjadi 

banyaknya pengangguran. 
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 4)   Mendorong Masyarakat Hidup Konsumtif 

Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat 

untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Hal ini akan 

mendorong munculnya pola hidup konsumtif. 

 

4. Sistem Perekonomian Indonesia pada Era Global 
Roda perekonomian kita digerakkan oleh para pelaku ekonomi. Para 

pelaku ekonomi ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan kegiatan 

yang berbeda-beda pula. Pelaku ekonomi terdiri dari Rumah Tangga Konsumen 

(RTK), Rumah Tangga Produsen (RTP), Sektor Pemerintah dan Sektor Luar 

Negeri. 

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sistem perekonomian, 

antara lain : 

a. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; 

b. Pertumbuhan ekonomi nasional; 

c. Kestabilan ekonomi tanpa pengangguran; 

d. Distribusi pendapatan yang merata; 

e. Perimbangan yang wajar antara kepentingan umum dan kepentingan 

perorangan (swasta). 

  Sistem perekonomian adalah keseluruhan gagasan dan tatacara 

mengkoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, 

bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, 

konsumsi, investasi, dan sebagainya) agar menjadi satu kesatuan yang teratur dan 

dinamis dalam mencapai tujuan. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem 

ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu 

mengatur faktor produksinya. Ada 4 sistem perekonomian di dunia yaitu, sistem 

perekonomian pasar, sistem perekonomian komando, dan sistem ekonomi 

campuran. 

 

a. Sistem Perekonomian Pasar 
 Sistem perekonomian pasar berdiri kokoh di atas fundamen kepentingan 

diri sendiri (self interest) secara bebas. Hal ini tercermin dalam serangkaian ciri 

perekonomian pasar berikut ini. 
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1) Ciri-ciri sistem perekonomian pasar  (kapitalisme-liberalisme) 

a) Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi atau modal (tanah, pabrik, 

toko, dan sebagainya).   
b) Orang bebas memilih lapangan pekerjaannya sendiri, berdasarkan inisiatif 

mereka sendiri, dan resiko kerugian juga ditanggung sendiri.  

c) Para produsen atau pengusaha swasta juga bebas menentukan barang 

dan jasa apa dan  berapa yang akan diproduksi untuk memperoleh laba 

(profit motive). 

d) Campur tangan negara dibatasi pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan 

oleh swasta, misalnya melindungi hak milik warga negara, menjaga tertib 

hukum, pelaksanaan berbagai peraturan yang melancarkan kegiatan 

ekonomi. 

Sistem perekonomian pasar adalah sistem gagasan dan tatacara 

mengarahkan kegiatan ekonomi oleh pihak swasta, berdasarkan harga yang 

ditetapkan pasar, dan kebebasan untuk memiliki sumber-sumber daya 

produktif secara pribadi. 

 
Gambar 3. Pusat perbelanjaan yang 

disebut mall atau plaza adalah salah satu 

simbol kemajuan ekonomi pasar (Sumber: 

www.ateimage.wordpress.com). 

 

 
Gambar 4. Adam Smith (1723-

1790), dikenal sebagai Bapak 

Ilmu Ekonomi. 

2) Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pasar 
Kebebasan yang menjadi landasan sistem pasar ternyata membawa 

kemajuan ekonomi yang luar biasa. Industri dan perdagangan berkembang 

cepat, didukung oleh perkembangan dunia perbankan dan perkreditan. Dunia 

industri didorong terus menerus untuk menciptakan alat-alat atau sarana 



 

 

19 

 

produksi maupun fasilitas hidup yang semakin efisien, semakin canggih, 

semakin mudah dioperasikan, dan semakin murah. 

Namun, sistem pasar atau kapitalisme mempunyai kelemahan-

kelemahan sebagai berikut : 

a) Orang yang tidak mempunyai sumber daya produktif untuk dijual akan 

menderita atau kelaparan sehingga timbul kesenjangan yang semakin lebar 

antara yang kuat/kaya dan yang lemah/miskin.  

 
Gambar 5. Gambar seorang anak yang menderita kelaparan, sementara ada 

sedikit anak yang beruntung bisa makan cukup dan bergizi. Dalam sistem 

kapitalisme selalu ada orang yang hidup berkelimpahan di tengah orang yang 

sangat berkekurangan. (Sumber: http://hugopunya.wordpress.com &  

http://ameeruliman.fotopages.com/) 

 

b) Produksi atau konsumsi barang menghasilkan efek samping berupa polusi 

atau kerusakan lingkungan hidup yang merugikan banyak pihak yang 

sebenarnya tidak ikut dalam proses produksi atau konsumsi tersebut.  

c) Beberapa produsen/pengusaha atau para pelaku bisnis akan saling 

bersaing dan berusaha memonopoli pasar. 

d) Terjadinya ketidakstabilan ekonomi dengan gejala kenaikan harga barang-

barang dan jasa secara umum. 
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b. Sistem Perekonomian Komando (Sosialisme-Komunisme) 
Kelemahan-kelemahan sistem ekonomi kapitalis menimbulkan reaksi yang 

ekstrim ke arah lain, yang disebut sistem perekonomian komando atau 

komunisme, atau disebut juga sistem ekonomi kolektivis,  ekonomi terpimpin,  

atau ekonomi terencana (planned economy). Sistem komando merupakan sistem 

yang segala-galanya diatur oleh pemerintah dan dikomandokan dari pusat, hak 

milik pribadi dihapus, dan kebebasan berusaha ditiadakan. Dasar sistem ini 

adalah ajaran Karl Marx (1818 – 1883). 
1) Ciri-ciri Sistem Ekonomi Komando 

a) Semua sumber daya ekonomi (alat-alat 

produksi, tanah, perusahaan, bank) dimiliki 

dan dikuasai oleh negara atas nama rakyat. 

b) Seluruh kegiatan ekonomi/produksi 

diusahakan bersama.  

c) Jenis dan jumlah barang yang harus 

diproduksikan ditentukan oleh Badan 

Perencanaan  Ekonomi Pusat yang dibentuk 

pemerintah (central planning) dan ditentukan 

berdasarkan rencana ekonomi menurut jangka 

waktu tertentu.  

 
Gambar 6. Karl 

Heinrich Marx (1818-

1883), penganjur 

sosialisme (Sumber : 

www.fflch.usp.br/.../sec

uloxix/marx/ind)  

d) Harga dan penyaluran barang ditentukan dan dikendalikan oleh 

pemerintah. 

e) Semua warga masyarakat adalah “karyawan” yang wajib ikut berproduksi 

sesuai dengan kemampuannya dan diberi upah oleh negara sesuai 

dengan kebutuhannya. 

 

2) Kelemahan Sistem Ekonomi Komando 
Dalam praktik, sistem komando murni memiliki kelemahan sebagai berikut : 

a) Pengelolaan perekonomian menjadi suatu hal yang rumit sehingga 

sumber daya cenderung tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien.  

b) Orang tidak terdorong untuk menggunakan sumber daya pada 

pemanfaatan yang bernilai tinggi, sehingga banyak sumber daya yang 

terbuang. 
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c) Perencanaan terpusat yang disusun oleh pemerintah cenderung hanya 

mencerminkan pilihan pemerintah pusat bukan pilihan masyarakat.  

d) Karena pemerintah pusat bertanggung jawab atas semua kegiatan 

produksi, maka jenis barang yang diproduksi menjadi relatif terbatas. 

e) Tiap-tiap individu mempunyai kebebasan yang yang relatif terbatas dalam 

membuat pilihan ekonomi. 

Sistem ekonomi dengan pengawasan negara yang serba ketat ini 

membutuhkan ongkos yang sangat besar yakni tidak adanya kebebasan dan 

kemerdekaan pribadi, tidak ada demokrasi. Negara-negara komunis menjadi 

negara totaliter (segala urusan diatur negara). Ongkos lain adalah bahwa 

sistem ini sering tidak efisien dan kaku. Untuk sistem ini, Korea Utara dapat 

dijadikan sebagai contoh. 

 

c. Sistem Perekonomian Campuran atau Transisi 
Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang 100% menerapkan dua 

macam sistem di atas. Sejarah menunjukkan peranan pemerintah semakin besar 

dalam perekonomian pasar atau kapitalisme, dan sebaliknya peranan pasar juga 

semakin meningkat dalam sistem komando atau sistem komunisme. 

1) Ciri-ciri Sistem Ekonomi Campuran 
Adapun ciri-ciri sistem perekonomian campuran  adalah sebagai 

berikut :  
a) Hak milik atas barang konsumsi diserahkan kepada individu, tetapi 

pemilikan terhadap sarana produksi yang vital cenderung diserahkan 

kepada atau sekurang-kurangnya diawasi oleh negara. 

b) Jumlah dan jenis barang yang diproduksi dapat ditentukan oleh swasta 

berdasarkan mekanisme pasar, tetapi sektor-sektor yang strategis 

diawasi, diatur, dan bila perlu dikuasai oleh negara. 

c) Harga tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar 

(permintaan dan penawaran), tetapi dikendalikan dan bila perlu 

dikoreksi oleh campur tangan negara. 

d) Kesempatan kerja penuh (full employment) dan jasa-jasa kolektif 

mendapat prioritas yang tinggi. 

e) Pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial dan bertanggungjawab 

atas distribusi pendapatan yang lebih merata. 
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Hampir semua negara di dunia ini menerapkan sistem ekonomi campuran. 

China yang semula menerapkan sistem komando, sekarang menggunakan 

pendekatan pasar, maka tidak heran kalau produk-produk China sekarang 

sangat mudah kita temukan di pasaran Indonesia. Bagaimana dengan 

sistem perekonomian di Indonesia? Termasuk dalam sistem yang manakah 

kegiatan perekonomian di negara kita? Dalam UUD 1945, pasal yang 

menjadi dasar acuan dari segala kegiatan perekonomian di negara kita 

adalah pasal 33, ayat 1, 2, 3, dan 4. Ayat 1 menyebutkan bahwa 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Pasal 33 Ayat 2 menegaskan bahwa cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai negara. Sementara Pasal 33 Ayat 3  menyatakan bahwa 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 Ayat Ayat  4 

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  

 
E. STRATEGI PEMBELAJARAN 

Materi ini disampaikan dengan menggunakan Pendekatan Pembelajaran 

Kooperatif (Cooperative Learning) Model Jigsaw dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Peserta dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim 

2. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda 

3. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan 

4. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub bab yang 

sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub 

bab mereka 

5. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal 

dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka 

kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh 

6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 

7. Instruktur memberi evaluasi 

8. Penutup. 
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F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Media yang digunakan dalam pembelajaran ini berupa gambar-gambar yang 

relevan dan sudah disisipkan dalam setiap bagian uraian materi terkait. Media 

pembelajaran lainnya berupa video pembelajaran tentang fakta pergerakan 

ekonomi global dunia. 

 
G. EVALUASI PEMBELAJARAN 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 
yang Anda yakini paling tepat ! 

1. Berikut ini bukti dari adanya globalisasi dalam kehidupan sehari-hari 

kecuali... 
a. Adanya kegiatan pariwisata c. Perkembangan telekomunikasi 

b. Perpindahan penduduk d. Perubahan gaya hidup 

2.  Salah satu dampak negatif dari kerja sama ekonomi internasional terhadap 

perekonomian negara Indonesia yaitu ......... 

a. peminjaman modal dari negara tetangga 

b. intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia 

c. impor barang dan jasa 

d. surplus neraca perdagangan 

3.  Salah satu badan yang menangani kerja sama ekonomi internasional di 

bidang perdagangan  yaitu .... 

a. IMF c. APEC 

b. ILO d. UNDP 

4.  Yang termasuk alasan timbulnya kerja sama ekonomi antarnegara yaitu... 

a.  Keterbatasan kemampuan memproduksi barang dan jasa 

b.  Kondisi ekonomi dan kemajuan IPTEK yang sangat berbeda antarnegara 

c.  Perbedaan faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 

d.  Perimbangan kepentingan umum dan swasta. 

5.  Salah satu ciri dari konsep Sistem Perekonomian Pancasila yang 

dilontarkan oleh Prof. Mubyarto diantaranya..... 

a. Pemerataan sebagai perwujudan dari sikap solidaritas dan nasionalisme 

b. Harga dikendalikan dan dikoreksi oleh campur tangan negara 

c. Kesempatan kerja penuh dan jasa-jasa kolektif menjadi prioritas 

d. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai negara atas nama 

rakyat 
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara jelas ! 
1. Jabarkan dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia ! 

2. Uraikan peran bangsa Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasiona ! 
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