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Saat ini dunia sedang rnenghadapi suatu fenomena baru yang
menuntut suatu perubahan mendasar pada berbagai sisi hidup
manusia. Fenomena baru yang akrab disebut dengan globalisasi,
merupakan akibat dari adanya revolusi.
Kalau sebelumnya sejarah manus la telah mencat at terj adinya
revolusi pertanian dan revoiusi hdusiii, kini sebuah goresan baru
muncul; revolusi inforrnasi. Revolusi ini bukanlah suatu revolusi
yang berdiri sendiri, melainkan menipakan kelanjutan revolusi
industri yang terj adi sebelurnnya.
Proses otomatisasi yang terjadi dalam revolusi industri tenis
berianjut dan merarnbah ke berbagai bidan2 kehidupan manuasia
yang lain, salah sahinya bidang komunikasi clan inforrnasi.
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Pzrkembangan teknologi komunikasi dan inforrnasi telah
inenyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia serta
menimbulkan keberanian manusia untuk lebih maj LL dan
berkembang.
Inforrnasi yang sebelumnya seakan berkurang dalan~suatu
garis imajiner nasional dan negara, kini' hilang dan kian
menj adi cepat

-

tersebar den& bailtuan teknologi i n f a s a s i . Revolusi infornasi
telah menjadikan gerak rnvlusia tidak memiliki batasan negara
dan nasionalitas (borrierless and nniionless).
Manusia yang pada dasamya menipakan nahluli yang tidak
pemah puas, kini disodori sejumlah illformasi dari berbagai bahal
dunia yang lain tip fo ciafe. Hal ini ~nenyebabkanberbagai gejolak
olobal dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang sosial,
b
politlk, budaya dan tennasuk juga bidang ekonomi.
Keinginan manusia kini menjacli makin iiornplek dan
beragam. blanusia yang sebelunmya puas dengan pola produkji
massa, kini makin menghendaki produk-produk yang spesifik dan
spesial. Penyerapan nilai-nilai hidup dan kebudayaan kini makin
cepat tersebar meluas. Kejadian ini yang munc~ildi suatu tempat
dengan segera tersebar dan meinpengaruhi bagian dunia laiimya.
Gejolak-gejolak lingkungan ini n ~ e ~ n a k s semua
a
negara
untuk melakukan debirokratisasi1;an dalam proses restrukhirisasi
menuj ti perekonoinian global.
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Makin terbukanya kesadaran inanusia j uga4 n~enin~bulkan
berbagai perhatian terhadap masalsh yailg se!zma in! tidak
dipandang sebagai regional saja. ~ e s a d a r a n ini kemudian
diul~anifestasikandan kontrak-kontral; nlanusia.
Kalau sebelumnya negara-negara industri berat tidak terlalu
rnemperhatikan masalah pengg~induianhutan tropis, kini dengan
adanya arus globalisasi hutan tropis bukan lagi mil i k negaranegara trop is nlelai~lkanj uga milik dunia.

Dernikian pun yang terjadi dengan masalah peinanasan
olobal, kalau sebelumnya- tudingan diarahkan hanya kepada
b
negara-negara industri maju, kini seluruh negara di dunia ikut
memikirkan masa depan ozon yang kian menipis.
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