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PANDANGAN ALFIN TOFFLER
1. Gelombang I (8000 BM -1700 SM)(masyarakat

agraris)
Peradapan manusia 8000 sebelum masehi bertumpu
pada pertanian. Perubahan yang tejadi pada masa ini
adalah: dari ladang berpindah menjadi pertanian
menetap, pola perburuab menjadi peternakan. Hasil
pertanian dan peternakan ntuk dikonsumsi sendiri
dan keluarga (disebut prosumen = produsen dan
konsumen)



2. Gelombang II ( 1700 – 1970) (Masyarakat Industri)
Perubahan dari masyarakat agraris menjadi
masyarakat industri setelah adanya penemuan dalam
bidang ilmu dan teknologi. Misalnya ditemukan mesin
uap yang merupakan cukal bakal adanya revolusi
industri. Penemuan mesin-mesin maka mulailah ada
industri-industri besar yang memberikan dampak
adanya perubahan sosial budaya



Perubahan yang terjadi adalah
Masyarakat agraris
 Penggunaan energi dari

SDA yang renewable
 Tenaga kerja dari hewan

dan manusia
 Masyarakat prosumen

Masyarakat industri
 Energi SDA yang habis

dipakai (batubara, BBM)
 Tenaga kerja dengan

menggunakan mesin
 Masyarakat produsen

dan konsumen
(terpisah)



Kejayaan masa mesin-mesin industri mulai surut
dengan diketemukannya mesin-mesin elektronika
yang lebih efisien dalm penggunaan energi. Hal ini
didukung dengan adanya candangan minyak yang 
menipis dan menimbulkan dampak negatif terhdap
lingkungan,dan temuan teknologi komunikasi yang 
semakin canggih



3. Gelombang III (1970 samapai >2000) (Masyarakat
informasi)
Gelombang ketiga ini diawali dengan adanya
pembaharuan di bidang teknologi yang ditunjang
temuan dibidang elektronika berupa komputer
danmikroelektronika yang merupakan inti dari
pengembangan teknologi maju, canggih, efisien dan
hemat energi.



Ciri khas industri gelombang ketiga adalah:
1. “ knowledge intensive’ atau padat pengetahuan

artinya diperlukan pengetahuan yang mendalam
maka diperlukan tenag ahli. 

2. “Deubarnisasi” yang disebakan semakin canggihnya
transportasi dan komunikasi



PANDANGAN JOHN NAISBITT 
BERSAMA PATRICIA ABURDENE

Dalam bukunya “Megatrends” (1982) Naisbitt
mengatakan bahwa ada 10 kecenderungan besar
(megatrends)yang mempengaruhi unsur-unsur
penting bagi perikehidupan manusia dari tahun 1980 -
1990.

1. Adanya perubahan masyarakat industri ke masyarakat
informasi. Dominasi oleh modal, mesin dan tenaga
kerja bergeser ke dominasi pada informasi. 
Pembangunan suatu negara akan bertumpu pada
perolehan dan pengolahan informasi.



2. Adanya arus perubahan teknologi mekanik menjadi
teknologi tinggi yang didukung oleh elektronika.  
Tenaga otot digati tenaga ahli yang mengandalkan
otak.

3. Ekonomi yang bersifat nasional bergeser ke ekonomi
pasar bebas atau ekonomi dunia. Ketergantungan
antar negara semakin meningkat.



4. Pola perdagangan jangka pendek dari masyarakat
industri bergeser ke pola perdagangan jangka panjang.

5. Pola manajemen sentralisasi menjadi desentralisasi.
6. Pola manajemen institusional bergeser menjadi pola

manajemen swakelola.
7. Demokrasi perwakilan bergeser ke arah demokrasi

langsung



8. Pola manajemenhierarkis berbentuk piramida dimana
pengambilan keputusan dari atas bergeser menjadi
pola manajemen jaringan (net work) yang memiliki
hubungan horisontal dimana pengambilan keputusan
dapat dimulai dari bawah (button up) sehingga lebih
efektif

9. Pergeseran dari utara ke selatan. Negara-negara
industri ada dibelahan bumi utara, dengan teknologi
komunikasi akan bergeser menyebar ke seluruh muka
bumi sehingga nampak bergeser ke selatan



10. Dari pilihan tunggal ke pilihan ganda. Masyarakat
tidak hanya dihadapkan pada satu pilihan dalam
mengambil keputusan, mereka dapat memilih berbagi
alternatif secara simultan. Mereka dapat berbagi
produk secara simultan seperti pasar swalayan
ataupun melakukan beberapa pekerjaan secara
simultan yang dimungkinkan karena dukungan alat
komunikasi yang canggih. 



MEGATRENDS 2000 (JOHN 
NAISBITT)

Pada tahun 1990, John Naisbitt menerbitkan buku lagi
yang berisi ramalan antara tahun 1990 – sampai abad
21 dengan judul “megatrends 2000”. Dalam buku itu
dinyatakan bahwa antara 1990 sampai menjelang abad
21 ada “sepuluh arah baru”yang dapat mempengaruhi
unsur-unsur penting dalam berbagai aspek kehidupan
manusia. I a sebut sebagai “ megatrends milenial”. 
Milenial artinya “ ribu tahunan”



10 arah kencenderungan baru
1. Boom Ekonomi Global

Perubahan menuju ekonomi global mengalami
percepatan oleh dukungan teknologi komunikasi
yang handal. Peran ekonomi sektoral menjadi semu. 
Contoh; apakah saham Korea yang dibeli di London 
oleh orang Turki merupakan bagian dari ekonomi
Korea, atau Inggris atau Turki?. Mereka merupakan
bagian dari ekonomi global yang baru.



2. Renaisans dalam Seni
Dalam tahun-tahun terakhir sebelum tahun 2000 akan
terdapat perubahan yang mendasar dalam pola
penguasaan waktu senggang dan pembelajaan uang. 
Seni secara bertahap menggantikan kedudukan olah
raga. Perubahan berupa pembaharuan di bidang seni
ditunjang oleh teknologi audiovisual yang semakin
canggih



3. Munculnya sosialisme pasar bebas
Apabila kita pada waktu tahun 2010 menengok e belakang
maka akan nampak bahwa Sosialisme menghadapi
kematian yang hampir pasti. Alasan utamanya adalah : 

a. Tidak tahan menghadapi ekonomi global
b. Teknologi komunikasi yang canggih menunjang

terbentuknya ekonomi global dan kebebasan individu
untuk menentukan pilihan

c. Teknologi akan mebuyarkan manajemen sentralisasi. 
Maka muncullah Sosialisme bentuk baru (Sosialisme
Pasar Bebas”  



4. Gaya hidup Global dan Nasionalisme Kultural
Terbentuknya gaya hidup global didorong oleh berbagai
faktor antara lain; mantapnya ekonomi global  yang berarti
adanya perdagangan bebas, teknologi transportasi yang 
mendukung wisatawan untuk menjangkau seluruh muka
bumi. Dan teknologi komunikdi melalaui TV/internet dan
film dapat dilihat budayabangsa-bangsa di dunia setiap
saat.
Nasionalisme kultur karena adanya conter trend atau
reaksi balasan kultur. Dalam era globalisasi kultur yang 
semakin tumbuh, semua bangsaingin dan berusaha
melestarikan identitasnya



5. Penswastaan di bidang kesejahteraan
Inggris telah memulai dengan menjual saham
perusahaan negara kepada masyarakat/swasta. 
Perubahan dasarnya adalah dari pemerintah pusat ke
pemberian kekuasaan kepada individu. Untuk negara
berkembang (baru lepas dari penjajahan), mereka
menasionalisasikan perusahaan asing menjadi
perusahaan negara. Kemudian karena pengelolaannya
memerlukan biaya tinggi akhirnya diswastakan.



6. Kebangkitan Tepi Pasifik
Terjadi perubahan ekonomi besar-besaran di tepi
Pasifik. Perubahan itu disebabkan pergeseranindustri
dan perdangan dari tepi Atlantik ke tepi Pasifik. 
Contoh (untuk Asia), Korea Selatan yang semula
miskin, sekaran sudah berani bersaing dengan
Amerika dan Jepang dalam produksi dan perdagangan
elektronik (TV, Komputer, VCR, bahkan kapal dan
mobil) 



7. Dasawarsa Wanita dalam Kepemimpinan
Dalam dasawarsa 1990-2000 pekerja wanita mencapai
2/3 dari jumlah semua pekerja. Munculnya
kepemimpinan wanita dalam perusahaan didukung
oleh beberapa faktor: kemampuan merespon dengan
cepat terhadap perubahan, menghormati komitmen.



8. Abad Biologi
Bioteknologi terutama diarahkan untuk menghadapi
tantangan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia yaitu pangan. Bioteknologi berperan dalam
rekayasa tanaman yang menghasilkan pangan yang 
bergizi, misalnya kentang rendah protein diupayakan
tinggi protein senilai daging, tanaman yang tumbuh di
tanah gersang, dll



9. Kebangkitan Agama Milenium Ketiga
Pada awal abad 21 terdapat tanda-tanda yang jelas dari
kegiatan agma yang multidimensional di seluruh
dunia. Dalam masa perubahan besar, orang mengarah
pada dua hal: fundamentalis dan pengalaman pribadi
yang spiritual. Kekuatan kaum fundamentalis
didukung oleh penggunan media yang efektif.



10. Kejayaan individual 
Individu sebagai landasan dasar kemasyarakatan, 
individu merupakanunit dasar perubahan. Jadi tidak
ada lagi istilah gerakan”massa”, tetapi gerakan wanita, 
gerakan anti narkoba, gerakan lingkungan hidup yang 
kesemuanya dibangun atas dasar kesadaran individu.



Dampak globalisasi informasi terhadap masyarakat
negara berkembang yang masih dalam era agraris
1. Rakyat semakin menyadari akan hak-haknya sebagai individu( 

Bidang Politik dan pemerintahan)
2. Ekonomi meningkat namun masih jauh di bawah negara

industri (bidang ekonomi dan perdagangan)
3. Industri patungan dan masalah limbah industri (Bidang

perindustrian )
4. Kesadaran akan hak-haknya sebagai buruh/ pekerja maupun

sebagai warga negara semakin tinggi. Minat menjadi pegawai
negeri berkurang(Bid. Sosial dan Manajemen)

5. Pereseran norma budaya (Bidanga Seni Budaya)
6. Hanya sebagai pengguna hasil penelitian .Perkembangan ilmu

dan penelitian masih tergantung dari negara maju (Bid. Ilmu
dan Riset)


