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“Kita ditantang untuk mendobrak sistem-sistem sosial dan ekonomi yang 
sudah usang yang membagi dunia kita di antara kaum yang berkelimpahan 
dan kaum yang serba kekurangan. Kita semua, apakah pimpinan 
pemerintahan atau para pemrotes, pebisnis atau pekerja, profesor atau 
mahasiswa, sama-sama memikul kesalahan bersama. Kita telah gagal 
untuk memahami bagaimana perubahan-perubahan penting di dalam cita-
cita dan struktur-struktur sosial dapat dilaksanakan.” 

(Ivan Illich dalam Perayaan Kesadaran, 2002, h.3-4)   
 

Abstrak 

 
Gerakan sosial dan berbagai upaya pemihakan kepentingan umum saat ini mengalami 
berbagai kemandegan. Secara substansial, gerak macam ini tidak bisa dipisahkan dari 
sintesa demokra(tisa)si dalam bentuk redefinisi institusi yang mengontrol kekuasaan. 
Masalah mendasarnya adalah pemahaman akan dinamika kekuasaan yang kini tidak 
bisa lagi dilihat secara monolitik, berpusat pada ‘negara’ atau ‘pemerintah’. Implikasi 
pemahaman akan secara mendasar mencakup pembongkaran translasi konsep gerakan 
sosial pada konteks grass-root di Indonesia, pilihan alternatif dan mekanismenya.  

 
 
 
 

Prolog 

Seminggu sekali, sekitar 60-an petani organik yang tergabung dalam kelompok “Lestari 

Mulyo” berkumpul dan berbincang bersama sambil duduk wedangan dan menyantap 

penganan. Dengarlah apa yang mereka bicarakan: tidak hanya peningkatan kesuburan lahan 

garapannya atau jenis padi apa yang disepakati untuk ditanam, namun juga mekanisme 

keuangan dan simpan-pinjam, penyebaran ide tani-organik, bahkan analisis SWOT, 

strategic planning yang tidak asing bagi mereka dan diskusi mendalam mengenai motivasi 

bertani organik. Kadang mereka juga mebicarakan sikap dan mencari kesepakatan 

tanggapan pada kedatangan orang-orang “luar”: mahasiswa yang hendak KKN, aktivis 

sosial yang akan live-in sampai para pembeli beras organik yang mengalir seolah tanpa 

henti. Sebuah perbincangan dengan isi dan kualitas yang bahkan sulit ditemukan di 

kalangan banyak aktivis sosial saat ini.  

Adalah Kalirase, sebuah desa di daerah di Sleman, DIY. Berawal dari dua petani yang 

mencoba bercocok tanam secara organik di tahun 1999 dengan luasan lahan kurang dari 



satu hektar, kini, awal 2002, sudah ada lebih dari 22 hektar lahan persawahan yang 

dulunya ditanami padi ‘bibit unggul’ berubah menjadi lahan pertanian organik. Dan 

luasan ini bertambah dari hari ke hari, seiring dengan bertambahnya petani yang 

bergabung dengan “Lestari Mulyo” dan mengkonversi metodenya bercocok tanam. 

Motivasi apa yang menggerakkan mereka bercocok tanam secara organik? Jawabnya 

sebagian diperoleh dalam kesempatan menikmati jamuan makan bersama mereka: yang 

disantap adalah nasi dari beras organik yang kalau dibeli di supermarket macam HERO 

atau MAKRO, setidaknya bernilai Rp 15.000 per kilogramnya. Apakah terbayang di 

benak kita, para petani –yang biasanya dianggap orang miskin—di dusun Kalirase itu 

setiap hari, ulangi: setiap hari, menyantap nasi yang berasnya berharga semahal itu? 

Nampaknya meleset dari berbagai motif ekonomik yang dominan selama ini di kalangan 

masyarakat pedesaan untuk menjual hasil bumi mereka, para petani di Kalirase ini 

mengkonsumsi sendiri beras dan hasil bumi organik dari lahan mereka. Sisanya, jika ada, 

baru mereka jual. Para petani tersbeut mempunyai kebanggaan dan harga diri atas apa 

yang mereka lakukan. Tak ada yang bisa menyangkal, bahwa mereka hidup dengan 

kualitas makanan yang lebih baik dari kebanyakan mereka yang justru tinggal di kota –

yang dianggap kaya. Bahwa pendapatan mereka secara materi (finansial) kini juga 

meningkat, itu dilihat hanyalah sebagai akibat. Dan dari fenomena yang terlihat, 

nampaknya memang benar demikian adanya. Namun bagaimana fenomena ini dipahami? 

Edy Suharmanto (Tanto), sosiolog alumni UGM yang dianggap sebagai ‘saudara’ oleh 

para petani di Kalirase karena pertamakali memperkenalkan konsep pertanian organik di 

desa itu, membuktikan teori yang dipertahankan dalam sidang-sarjananya mengenai 

‘pertukaran sosial’ (Blau, 1964) secara empirik. Bersama para petani itu, Tanto 

menginjeksikan segumpal kesadaran pada masyarakat yang lebih luas bukan saja 

mengenai arti pentingnya mengkonsumsi produk organik, melainkan yang lebih penting: 

resonansi penyelamatan bumi yang terancam daya dukungnya karena terus dikeruk dan 

dijarah secara semena-mena atas nama kemajuan teknologi, kemaslahatan manusia dan 

tentu seiring dengan itu, demi pundi-pundi laba yang makin gemuk. Tanto membuktikan 

bahwa pertukaran mikro mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pertukaran makro. Praktik 

tani-organik di Kalirase tidak lagi sekedar praktik lokal, melainkan sebuah gerakan yang 

kini terus meluas di Sleman, DI Yogyakarta dan sekitarnya. 

*** 



Itulah sekilas ilustrasi “Gerakan Petani Organik” di Kalirase, Sleman, Jawa Tengah. 

Mereka bukanlah LSM dan memang tidak tergabung untuk menjadi LSM. Namun dalam 

spektrum gerakan, mereka tidak berjalan sendirian. Sebutlah lembaga atau institusi yang 

mempromosikan pertanian berkelanjutan seperti STPN-HPS di Yogyakarta, atau 

LESMAN di Boyolali, atau ELSPPAT di Bogor. Demikian juga dengan JAKER-PO atau 

JARNOP Pendamping Petani dan mungkin ratusan gerakan lainnya di berbagai daerah di 

Indonesia yang tidak secara ‘resmi’ terdaftar dalam jaringan. Mereka adalah orang-orang 

muda dan juga orang-orang tua, laki-laki dan perempuan yang gelisah. Gelisah terhadap 

apa? Mungkin tak sepenuhnya tepat rumusan ini, namun kegelisahan itu nampaknya 

menjadi reaksi atas kondisi kehidupan yang makin tidak pasti. Kemiskinan, ketidakadilan, 

diskriminasi, dll hanyalah episode-episode saja di dalamnya. Namun ketika kegelisahan itu 

dimunculkan dalam bentuk yang lebih konkrit, kerapkali secara dangkal, tidak saja oleh 

para teoretisi sosial melainkan juga oleh para aktivis, label “Gerakan Sosial” lalu 

ditempelkan. Seolah sepenuhnya kesadaranlah yang mendeterminasi. Benarkah? 

Tulisan ini adalah sebuah sketsa ringkas dalam upaya mengurai gejala yang bernama 

‘gerakan sosial’. Tidak ada pretensi menjadi seorang sosiolog, melainkan elaborasi 

berbagai pengalaman empiris saya selama ini dalam satu-dua kerangka refleksi yang lebih 

mendalam atas beberapa notasi: (1) kebekuan institusi yang merupakan penghubung 

antara komunitas warga dengan negara (2) konsepsi gerakan sosial pada konteks akar-

rumput di Indonesia dan (3) mekanisme alternatif untuk menyuarakan kepentingan 

gerakan tersebut. Secara teknis, saya mencoba menghindari pemakaian catatan-catatan 

kaki yang mengganggu kelancaran membaca sketsa ini. 

 

Tumpulnya Pisau Analisis 

Tampaknya apa yang selama ini diyakini sebagai ‘hidup bersama’ (shared life) lebih berupa 

segumpal cita-cita dan bukannya sebuah kenyataan. Dalam sintesanya ‘Lima Paradigma’ 

Roem Tupatimasang (1994) mengidentifikasi akar ketidaksepahaman akan ‘hidup 

bersama’ terletak dalam cara memandang masyarakat atau hidup bersama itu sendiri. 

Ketika hidup bersama dipandang sebagai turunan dari hasil kesepakatan (konsensus), 

maka cara pandang terhadap gejala yang terjadi di dalamnya kontras terhadap cara 

pandang bahwa tata hidup bersama adalah hasil dari sebuah pertentangan (konflik).  



Ambilah contoh pada gejala kemiskinan. Penganut faham hidup bersama sebagai hasil 

dari kesepakatan akan melihat bahwa sebab kemiskinan terletak pada situasi dan kondisi 

di luar kuasa manusia (kondisi alam, takdir), atau rendahnya tingkat pendidikan dan taraf 

hidup, atau paling banter disfungsi/malfungsi struktur pendidikan, kesehatan dan lain-

lainnya. Atau, lihat bagaimana penganut faham konsensus ini melihat masalah 

demokra(tisa)si. Bagi mereka, masalah demokra(tisa)si adalah masalah kebodohan, 

kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan. Paling jauh, tidak berfungsinya tatanan 

pol-ek-sos-bud. Dengan kata lain, struktur atau tatanan hidup bersama itu sendiri tidak 

dipermasalahkan, bahkan dipertahankan. 

Lain soalnya bagi mereka yang melihat bahwa realitas hidup bersama adalah realitas 

pertentangan (konflik) dimana yang kuat adalah yang berkuasa. Maka masalah kemiskinan 

akan dilihat sebagai bentuk-bentuk penindasan, penghisapan dan dominasi. Bahkan, yang 

lebih ekstrem melihat kemiskinan sebagai ketidaksesuaian tatanan. Perkara 

demokra(tisa)si, bagi mereka, bukanlah perkara disfungsi atau malfungsi tatanan pol-ek-

sos-bud, melainkan perkara ketidakadilan dari tatanan itu. Ringkasnya, tatanan hidup 

bersama sebagai konsekuensi cara pandang ini adalah tatanan yang harus selalu 

dipertanyakan dan dipermasalahkan, karena merupakan hasil dari pemaksaan.  

Holland & Henriot (2002) menampilkannya secara ringkas di bawah ini sebagai penjelas. 

Misalnya:  

(a). mengenai kemiskinan:  

 



Tabel 1. Tipe-tipe Aktivitas & Berbagai Tanggapan Mengenai Masalah Kemiskinan 
Sumber : Holland & Henriot (2002) 

 



Dan (b). mengenai demokra(tisa)si: 

 
Tabel 2. Berbagai Tanggapan Mengenai Masalah Demokra(tisa)si 

Sumber : Holland & Henriot (2002) 
 
 

Apakah hanya di sini soalnya berhenti? Tidak demikian nampaknya, karena cara pandang 

akan mempengaruhi tindakan dan pilihan-pilihan yang menyertainya, sebagaimana juga 

jelas ditampilkan dalam kedua tabel di atas. Mungkin di sini letak perkaranya jika kita 

kemudian menggagas apa yang disebut gerakan dalam kerangka pikir dikotomik tegangan 

konsensus-konflik itu. Dalam sebuah refleksi filosofis, dengan menganut cara pandang 

tersebut segera kita akan terperangkap dalam jebakan-jebakan dualisme (1) atau 

subyektivisme – obyektivisme (2) atau voluntarisme – determinisme. Paradigma konsensus beserta 

semua derivatnya adalah tendensi logis dari subyektivisme dan voluntarisme. Sedangkan 

paradigma konflik, juga dengan semua turunannya, persis sebaliknya: obyektivisme dan 

determinisme. 

Menjelaskan fenomena sosial dan gerakan sosial di dalamnya, seperti apa yang ada dalam 

ilustrasi mengenai komunitas petani di Kalirase di atas –atau juga halnya di tempat-

tempat lain—dengan cara pandang dan pisau analisis sosial di atas, segera kita sadari tidak 

lagi memadai. Mengapa? Karena fenomena dan gerakan sosial di satu sisi bukan semata 



tergantung pada pelaku tindakan (niat, kehendak, subyektivitas) namun di sisi lain bukan 

pula struktur sosial itu sendiri (ideologi, nilai, keberpihakan) yang menjadi penentu 

adanya praktik dan gerakan sosial. Refleksi filosofis mengenai dualisme di atas bisa jadi 

self-evident, namun fakta mandegnya (atau justru berjalannya) berbagai gerakan sosial yang 

sulit diurai gugus analisisnya, menjadi bukti tak terbantah bahwa pisau analisis sosial itu 

sudah tumpul. Selain itu, tegangan tak kunjung usai para aktivis sosial antara yang 

memilih pendekatan advokasi (yang paradigmanya berdasar pada konflik) dan 

developmentalis (yang paradigmanya berdasar pada konsensus) –seperti halnya 

persaingan ‘gengsi’ antara mereka yang bergerak di level ‘wacana’ (discourse) dan 

‘praksis’—adalah bukti telak yang lain lagi. Cara pandang analisis sosial yang selama ini 

digunakan tidak lagi memadai –atau setidaknya: tidak lengkap. Mengapa? 

Nampaknya ada semacam ‘dosa asal’ dalam melihat obyek kajian dari ilmu-ilmu sosial. 

Apa yang dikaji dalam ilmu sosial bukanlah peran sosial seperti dalam fungsionalisme 

(Parsons, 1942) yang melihat pelaku dan tindakannya seperti bawahan yang bertindak 

“menurut petunjuk Bapak”. Realitas sosial bukan pula realitas yang terbentuk dari kode-

tersembunyi, seperti dalam strukturalisme Levi-Strauss yang melihat pelaku dan tindakannya 

serupa dengan polisi lalu lintas yang sudah punya “jadwal rahasia” ketika melakukan 

razia. Ia bukan juga keunikan-situasional seperti dalam interaksionisme (Goffman, 1974) yang 

misalnya menggagas pelaku dan tindakannya mirip pemain drama-komedi yang bermain 

spontan tanpa naskah. Realitas sosial sebagai kajian bukanlah keseluruhan – bukan pula 

bagian, bukan struktur – bukan pelaku-perorangan, melainkan titik-temu keduanya, yaitu 

praktik sosial yang berulang serta terpola dalam lintas ruang dan waktu. 

 

Gerakan Sosial sebagai Praktik Sosial 

Sebagai sebuah praktik sosial, gerakan sosial jelas mengandaikan adanya pelaku dan 

struktur gerakan sebagai faktor. Namun hubungan keduanya bukanlah dualisme seperti 

dikatakan pisau analisis selama ini, melainkan dualitas. Apa artinya? Bahwa pelaku dan 

struktur gerakan sosial saling mengandaikan dan tidak dapat dilepaskan satu dari lainnya 

begitu saja. Dualitas struktur-pelaku dalam gerakan sosial ini terletak dalam proses di 

mana struktur gerakan sosial merupakan hasil (outcome) dan sekaligus sarana (medium) 

berlangsungnya gerakan sosial itu. Proposisi ini mungkin tidak begitu akrab di telinga, 

namun sebenarnya tidak sesukar itu memahaminya. 



Apa yang disebut ‘pelaku’ merujuk pada orang kongkret dalam arus kontinu tindakan dan 

peristiwa sosial. Sedangkan ‘struktur’ ialah segenap aturan dan sumber-daya yang terbentuk 

dari dan membentuk keterulangan praktik sosial. Struktur bukanlah sebuah benda ataupun 

entitas sebagaimana kita bayangkan dalam wujud aturan, undang-undang, tata tertib, 

melainkan sebuah ‘skemata’ –sebagai prinsip yang mengatasi ruang dan waktu—yang 

mirip dengan ‘aturan’ yang hanya tampil dalam praktik-praktik sosial. Misalnya, praktik 

sosial penyebutan kepala desa sebagai ‘lurah’, menyimpan uang di bank, pemungutan 

suara dalam pemilu, mengandaikan adanya skemata itu. Itulah yang dimaksud dengan 

struktur. Ini berlaku persis dalam gerakan sosial sebagai sebuah praktik sosial. Bukankah 

gerakan sosial bertujuan mengubah praktik-praktik sosial yang tidak sesuai dengan 

semangat gerakan itu? 

Herry Priyono (1999) dalam “Strukturasi Kondisi Modernitas”, secara sistematik 

menguraikan pemikiran mengenai teori strukturasi (Giddens, 1984). Teori ini membantu 

menjelaskan fakta praktik sosial sebagai sebuah kondisi dualitas pelaku-struktur. Ada dua 

inti penjelasan ini. Pertama mengenai gugus-gugus struktur dan kedua mengenai 

relasinya.  

Mengenai gugus struktur, ada tiga gugus besar di dalamnya. Satu, struktur ‘signifikasi’ 

(signification) menyangkut skemata simbolik, penyebutan dan wacana. Dua, struktur 

‘dominasi’ (domination) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan 

barang/hal (ekonomi). Terakhir, struktur ‘legitimasi’ (legitimation) menyangkut skemata 

peraturan normatif yang terungkap dalam tata-hukum. Dari contoh di atas, menyebut 

kepala desa sebagai ‘lurah’ merupakan praktik sosial pada gugus struktur-signifikasi. 

Menyimpan uang di bank  merupakan praktik dalam bingkai struktur-dominasi 

(penguasaan atas barang dalam ekonomi). Pemungutan suara dalam pemilu juga 

merupakan praktik pada lingkup struktur-dominasi, tetapi menyangkut penguasaan atas 

orang (politik).  

Prinsip ‘signifikasi’ akhirnya juga mencakup skemata ‘dominasi’ dan ‘legitimasi’, karena 

skemata signifikasi ‘orang yang memimpin desa disebut lurah’ pada gilirannya menyangkut 

skemata dominasi ‘kekuasaan lurah atas warga’ dan juga skemata legitimasi ‘iuran desa’. Hal 

yang sama juga berlaku bagi struktur ‘dominasi’ dan ‘legitimasi’. Secara ringkas, dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

 S-D-L   : tata simbolis/cara wacana - (lembaga bahasa/wacana) 



 D (autorisasi)-S-L : tata politik    - (lembaga politik) 
 D (alokasi)-S-L  : tata ekonomi    - (lembaga ekonomi) 
 L-D-S   : tata hukum    - (lembaga hukum) 
   
  (S: Signifikasi, D: Dominasi, L: Legitimasi)  

 

Bagaimana hubungan antara ketiga gugus struktur ini dan kaitannya dengan pelaku dalam 

praktik sosial? Diagram di bawah ini mencoba memberikan gambarannya. 

 
Gambar 1. Gugus Struktur dalam Praktik Sosial 

Sumber : Herry Priyono (1999) 
 

Dalam skema di atas, dualitas struktur dan pelaku berlangsung sebagai berikut:  

1. Dalam konsepsi struktur sebagai ‘sarana’ (medium) praktik sosial: tindakan dan 

praktik sosial ‘berkomunikasi’ selalu mengandaikan struktur ‘signifikasi’ tertentu, 

misalnya tata-bahasa. ‘Penguasaan’ atas barang (ekonomi) dan orang (politik) 

melibatkan skemata ‘dominasi’, sebagaimana penerapan ‘sangsi’ mengandaikan 

skemata ‘legitimasi’. Dan demikian pula sebaliknya, struktur sebagai ‘hasil’ 

(outcome) praktik sosial. 

2. Namun seperti jelas dari skema, dualitas selalu melibatkan sarana-antara. 

Ambillah contoh korporatisme-otoriter Orde Baru yang mengandaikan adanya 

‘bingkai-interpretasi’ tertentu atas arti wacana asas-tunggal. Maka lalu jelas 

misalnya, mengapa tak boleh ada SBSI di samping SPSI, atau AJI disamping 

PWI.  



3. Dalam dualitas struktur-dominasi dan praktik-penguasaan, misalnya, jabatan 

menteri menjadi ‘fasilitas’ si Menteri untuk memerintahkan seorang Dirjen agar 

selanjutnya mengharuskan semua anak buahnya memilih Golkar. Tentang dualitas 

legitimasi dan sanksi, ‘norma’ bahwa “pegawai negeri = anggota 

KORPRI/Golkar” bisa menjadi dasar untuk mengucilkan atau bahkan mem-

PHK seorang pegawai negeri yang menjadi pimpinan PDI atau PPP.  

 

Karena itu, untuk mengkaji gerakan sosial sebagai sebuah praktik sosial diperlukan 

pemahaman atas relasi dualitas struktur-pelaku seperti tersebut di atas. Dari pijakan itulah 

kemudian konsepsi gerakan sosial bisa ditranslasikan dalam berbagai konteks struktur dan 

pelakunya. Dari sini semoga jelas bahwa menjelaskan gejala gerakan sosial tidaklah 

sesederhana mendikotomikan ‘yang advokasi’ dari ‘yang developmentalis’, sebagaimana 

halnya ‘wacana’ dari ‘praksis’ atau sama membabi-butanya, memisahkan ‘struktur’ dari 

‘pelaku’nya. 

 

Perkara Ruang-Waktu, Kekuasaan dan Hidup Bersama 

Sebagaimana halnya dengan semua praktik sosial, gerakan sosial berlangsung dalam 

waktu dan ruang. Waktu dan ruang selama ini dipahami sebagai arena (panggung) 

tindakan, yaitu: ke mana kita masuk, dari mana kita keluar. Dalam konteks gerakan sosial, 

konsepsi tersebut perlu dipertajam dari perspektif ini: waktu-ruang bukanlah sekedar arena 

tindakan, melainkan unsur konstitutif dari tindakan pengorganisasian sosial. Karena itu 

waktu dan ruang menjadi unsur integral dalam setiap praktik sosial, termasuk di 

dalamnya: gerakan sosial. Apa implikasinya? Kembali ke awal soalnya: cara pandang 

mengenai realitas sosial –kini dan di sini. 

Realitas sosial ‘jaman ini’ nampaknya berupa kemajuan dunia yang terlihat sangat pesat. 

Dalam Runaway World, dunia berlari tunggang-langgang (Giddens, 1999). Di satu sisi, kita 

menikmati berbagai kemudahan yang tidak dialami oleh generasi-generasi sebelumnya 

seperti kemajuan telekomunikasi, transportasi dan komputasi yang membantu 

mewujudkan berbagai kemudahan hidup. Dengan satu kata dideskripsikan: kemajuan 

jaman. Namun, ada sesuatu yang walaupun mungkin kita alami, tetapi jarang kita 

pertanyakan, yaitu soal ‘wajah mendua dari kemajuan jaman’ itu sendiri.  



Kemenduaan ini bisa dilihat dari fakta bahwa kemajuan yang sama ternyata membawa 

sebuah kegelisahan atas berbagai krisis yang dulunya tidak pernah ada. Semakin langkanya 

bahan bakar minyak, polusi global, melonjaknya angka kematian, wabah, penyakit yang 

tak tersembuhkan, perubahan iklim, rusaknya lahan pertanian hanyalah sebagian dari 

deretan panjang krisis-krisis yang menghantui kehidupan kita. Krisis yang lain juga tengah 

berlangsung, yaitu semakin terpinggirkannya manusia dan tata hidup bersama oleh 

ekspansi modal secara besar-besaran. 

Maka ketika raison d’etre gerakan sosial mutakhir saat ini digali, mungkin bisa dirunut dari 

pertanyaan ini: di mana letak masalah dari kemajuan jaman itu? Sebagaimana kekuasaan 

pemerintah yang tidak terkontrol menjadi bencana seperti dalam era orde baru, begitu 

juga arogansi tak terkontrol pada proses kemajuan ini akan menjadi malapetaka. Dari titik 

ini, sekali lagi kita perlu mempertajam sudut pandang kita akan berbagai praktik sosial. 

Kalau tidak, wacana dan praksis atas gerakan sosial akan kehilangan substansi. Substansi 

apa yang hilang? 

Selain berbagai retorik keutamaan (solidaritas, belas-kasih, dsb.), nampaknya tak ada 

substansi yang lebih menentukan kondisi hidup bersama daripada dinamika kekuasaan. 

Bisa dikatakan bahwa setiap upaya gerakan sosial dalam merekonstruksi dan 

mendekonstruksi ‘hidup bersama’ mengandaikan kepekaan terhadap bagaimana dinamika 

kekuasaan berlangsung di masyarakat dalam konteks ruang dan aliran sungai waktunya. 

Kekuasaan muncul dari setidaknya tiga proses, yaitu: legal-formal, informal dan 

pembentukan preferensi (Priyono, 2002a). Dalam roses legal-formal, bisa dilihat misalnya 

otoritas gubernur atau presiden untuk mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan 

pemerintah. Kategori kedua contohnya adalah kapasitas seorang konglomerat untuk 

membeli walikota dan mendesak para polisi untuk melakukan penggusuran suatu 

kawasan demi kepentingan investasinya. Sedangkan kategori terakhir berkaitan misalnya 

dengan kapasitas seorang jenderal korporasi dan para kapten iklannya untuk membentuk 

corak dan selera atau pilihan masyarakat.  

Dari sudut pandang praktik sosial, bisa kita telusuri bahwa struktur yang terlibat dalam 

perkara kekuasaan ini melibatkan berbagai gugus: signifikansi-dominasi-legitimasi. Jika 

jeli, segera bisa kita lihat bahwa masing-masing kategori kekuasaan tak lebih-tak kurang 

penting dibandingkan lainnya, walau kategori pertama, proses pembentukan kekuasaan 

legal-formal, adalah yang paling gampang diamati.  



Dari mana kapasitas pembentukan kekuasaan itu muncul? Kembali dari gugus struktur 

terlihat jelas bahwa ‘sarana antara’ memungkinkan proses dan struktur kekuasaan itu 

dirupakan dalam praktik sosial. Dengan kata lain, kapasitas strukturasi kekuasaan berasal 

dari pemilikan-kontrol sumber-daya beserta perangkatnya: fasilitas, modal, senjata, 

doktrin, ketrampilan, proses administratif, dan sebagainya. Tapi lalu mengapa muncul 

perkara ‘ketidakadilan’ dalam praktik sosial kekuasaan? Mengapa ada ‘illegitimate power’? 

Mengapa ada yang digusur-ada yang menekan, mengapa seolah-olah harus tak ada pilihan 

lain? Nampaknya kita perlu alert dan aware bahwa ada sifat asimetri yang melekat dalam 

struktur kekuasaan, khusunya pada ‘sarana -antara’nya. Sifat asimetri itu sendiri netral, 

dalam arti tidak dengan sendirinya melahirkan abuse, penyalahgunaan. Soal ‘ketidakadilan’ 

baru muncul ketika praktik dan pelaksanaan ‘kekuasaan’ punya implikasi yang menihilkan 

hidup bersama.  

Dari proses pembentukan kekuasaan di atas, segera kelihatan bahwa pusat kekuasaan di 

masyarakat bukanlah tunggal, melainkan jamak. Maka memang menyesatkan untuk 

menganggap ‘pemerintah’ atau ‘negara’ sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan. Tetapi, 

kalau memang bukan tunggal, apakah siapapun punya kekuasaan? Tidak juga. Beberapa 

sentra kekuasaan jauh lebih digdaya dibanding lainnya. Seorang Megawati jelas lebih 

berkuasa daripada seorang buruh pabrik, tetapi seorang direktur Freeport juga lebih 

berkuasa daripada seorang Bupati Timika. Tentu pola itu bukanlah keseluruhan cerita. 

Dalam real politics, mana lebih digdaya: Salim group ataukah BPPN?  

Pokok mengenai kekuasaan ini rupanya penting untuk dikenali. Demikian juga dengan 

pergeseran-pergeserannya dalam sungai sejarah yang perlu dicermati terus-menerus. 

Ambil contoh soal retorik kebanyakan kita tentang globalisasi. Retorik itu tidak punya isi 

kecuali dianggap serius bahwa kekuasaan modal merupakan pusat kekuasaan yang telah 

bertambah secara dramatis dan menguasai arus perdagangan, investasi dan keuangan 

antar negara. Dalam 25 tahun (1968-1992), nilai ekspor dunia bertambah 17 kali. FDI 

(foreign direct investment) naik dari 17% (1981-1990) menjadi 32% (1991-1995). Volume 

perdagangan mata uang dunia bertambah dari 15 milyar dollar pada tahun 1973 menjadi 

900 milyar dollar di tahun 1992 dan lebih dari satu triliun dollar di awal abad ini 

(Ellwood, 2001). Inilah bentuk kekuasaan modal itu, yang kini menjadi bentuk kekuasaan 

baru yang harus terus diperhatikan. 

 



Implikasi atas Wacana Kekuasaan 

Apa implikasi dari wacana menyoal kekuasaan ini? 

Pertama adalah cara pandang terhadap ‘negara’ dan ‘pemerintah’ yang selama ini 

mungkin dianggap sebagai satu-satunya sumber kekuasaan dalam hidup bersama. Alur 

pikir di atas menunjukkan bahwa bukan demikianlah halnya. ‘Negara’ dan ‘pemerintah’ 

memang masih memegang kekuasaan, tetapi bukan satu-satunya. Apa yang lain? Untuk 

saat ini, setidaknya ada dua lainnya: ‘pasar’ dan ‘komunitas’, sebagai pusat-pusat 

kekuasaan yang harus diperhitungkan di luar negara. Dengan demikian, kekuasaan adalah 

fungsi kesetimbangan pusat-pusat kekuasaan ini dalam tata hidup bersama. Lihat juga 

(Priyono, 2002b) 

 
Gambar 2. Tiga Poros Sentra Kekuasaan 

Sumber: sintesa dari (Priyono, 2000b) 
Dominasi salah satu dari ketiganya akan membawa malapetaka. Ambil contoh dominasi 

‘pemerintah’ sebagai badan publik yang meremuk ‘komunitas’ dan ‘pasar’ akan 

melahirkan model Stalinisme. Dominasi primordial ‘komunal’ yang merusak kinerja 

‘pemerintah’ dan ‘pasar’ menghasilkan konflik tribal primordial yang panjang tak 

berkesudahan seperti di Siera -Leone. Sedangkan domunasi ‘pasar’ yang meremuk hidup 

‘komunitas’ dan kapasitas ‘pemerintah’ memunculkan kedangkalan konsumeristik. 

Globalisasi, yang lolos dari kontrol demokrasi, telah melahirkan gejala terakhir ini.  

Asimetri kekuasaan pasar bisa dilihat misalnya dari fakta bahwa sekitar 200 perusahaan 

multi nasional menguasai lebih dari 5 triliun US dollar, atau lebih dari seperempat GDP 

dunia (Ellwood, 2001). Di sisi lain, Bank Dunia mencatat rata-rata pendapatan 20% 

penduduk termiskin ada lah kurang dari sepersepuluh rata-rata 20 orang terkaya. 

Seperlima dari penduduk dunia hidup dibawah garis kemiskinan satu dollar sehari dan 

20.000 orang mati karena kelaparan tiap harinya. Kemakmuran dan penderitaan adalah 

sisi yang berbeda dari koin globalisasi. Maka, lebih nyata terlihat bahwa negara makin 

kehilangan kedaulatannya dan demikian juga dengan para politisinya ketika semakin 



sedikit orang mau mendengarkan mereka. Dalam The End of The Nation State , Kenichi 

Omahe (1995) bahkan menggambarkan bahwa globalisasi ini menandai berakhirnya era 

negara sebagai sentra kekuasaan tunggal dalam masyarakat.  

Kedua, mengenai demokra(tisa)si. Demokrasi dan demokratisasi beranjak dari 

pengandaian bahwa proses dalam hidup bersama melibatkan masalah kekuasaan. Jadi, 

tanpa adanya masalah kekuasaan dalam hidup bersama, gagasan dan gerakan 

demokra(tisa)si kehilangan seluruh alasan keberadaannya. Secara substansial, demokrasi 

merupakan gagasan dan gerakan untuk membuat akuntabelnya kekuasaan yang 

praktiknya punya dampak luas terhadap hidup bersama. Perkaranya dimulai ketika 

dilanjutkan ke pertanyaan berikut: pusat dan praktik kekuasaan mana yang menjadi target 

demokratisasi?  

Meneruskan logika butir pertama, maka tak ada ‘rumus baku’ menjawab pertanyaan itu, 

misalnya bahwa target demokra(tisa)si adalah ‘negara’ atau ‘pemerintah’. Mengapa? 

karena bentuk dan praktik kekuasaan yang punya dampak pada hidup bersama bergeser 

dalam aliran sungai waktu. Panta rei, semuanya mengalir, kata Heraclitus (500 SM). Selama 

ini, pembicaraan mengenai demokrasi dilakukan dengan pengandaian bahwa negara 

(dalam rupa pemerintah) adalah pemegang kekuasaan tertinggi masyarakat. Namun ingat, 

bahwa gagasan ini muncul dari sejarah melawan monarki pada abad 17-18. Dalam tata 

kekuasaan waktu itu, demokrasi merupakan gerakan untuk mengontrol kekuasaan 

monarki, karena kekuasaan merekalah yang punya konsekuensi paling besar terhadap 

hidup bersama. 

Namun apa yang konstan dari target demokratisasi bukanlah sultan, raja, presiden, kaisar 

atau bahkan militer, melainkan setiap penggunaan kekuasaan yang punya konsekuensi 

pada hidup bersama. Bahwa pada saat itu sosok kekuasaan tersebut berupa raja, presiden 

atau perdana menteri, adalah ‘kontingensi historis’ (historical contingency) dan 

bukan ‘keniscayaan logis’ (logical necessity). Tuntutan logis dari gerakan demokrasi adalah 

kontrol terhadap bentuk-bentuk praktik kekuasaan yang punya konsekuensi pada hidup 

bersama.  

Saat ini, dalam kontingensi historis yang bertumpu akumulasi modal, muncul berbagai 

kekuasaan baru yang praktiknya punya konsekuensi besar pada hidup masyarakat. Maka, 

pembicaraan mengenai tata dunia global tanpa mempersoalkan praktik kekuasaan bisnis 

adalah wacana tanpa substansi. Namun, sebaliknya juga konsekuensinya: setiap wacana 



demokrasi tanpa mempersoalkan praktik kekuasaan modal adalah wacana yang 

kekurangan isi. 

Ketiga, pokok ini punya akibat penting bagi gagasan ‘masyarakat sipil’ (civil society) dan 

proses demokratisasi. Selama ini, pemahaman mengenai masyarakat sipil adalah “anti-

state”, antitesa negara. Padahal, gagasan ini muncul dari konteks sejarah abad 17-18 tadi. 

Kalau civil society di jaman baru ini bukanlah lawan negara, lalu apa? Sebagai sebuah 

kondisi, civil society adalah matriks perimbangan kinerja pusat-pusat kekuasaan yang sudah 

disebutkan di atas, yaitu: (1) komunitas, (2) pasar dan (3) badan publik (pemerintah, LSM, 

organisasi-organisasi pemantau, dll). Sebagai sebuah tindakan, civil society merupakan 

gerakan untuk mengusahakan matriks perimbangan tiga poros kekuatan itu. Maka, 

demokrasi menuntut akuntabilitas dari berbagai praktik kekuasaan terhadap matriks 

perimbangan tersebut. Konsekuensinya, apa yang konstan sebagai target gerakan civil 

society dan proses demokratisasi adalah semua bentuk praktik kekuasaan yang punya 

konsekuensi pada hidup bersama. Ia bisa berupa kekuasaan tak terkontrol dari kelompok 

bisnis, militer, maupun fundamentalisme agama. Mematok target demokratisasi pada 

bentuk kekuasaan tertentu (misal: kekuasaan pemerintah semata), sementara konstelasi 

kekuasaan dalam perjalanan sejarah selalu bergeser, adalah sebentuk fundamentalisme. 

Pergeseran cara pandang ini sedemikian dibutuhkan karena banyak masalah di sekitar kita 

tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal ‘anti-negara’. Demikian pula 

kemandegan-kemandegan gerakan mahasiswa, gerakan petani atau gerakan buruh. Mungkin 

benar bahwa KKN menjadi subur di jaman Orde Baru. Demikian juga sebaliknya dengan 

macetnya gerakan mahasiswa, petani atau buruh. Cuma, juga saat ini ketika Orde Baru 

sudah digulung, KKN akan tetap tumbuh subur, sedemikian halnya juga dengan rendetnya 

gerakan mahasiswa, petani atau buruh selama kita tidak mengenali bahwa gejala itu juga 

berakar dari berbagai pelaku bisnis yang bisa membeli polisi, walikota, gaya hidup kaum 

muda, bibit-benih tanaman pangan dan peraturan perundangan mengenai perburuhan. 

Bahkan seluruh jajaran pengadilan pun bisa terbeli. Karena itu, misalnya, menembak isu 

KKN hanya dari pembersihan aparatur negara, atau isu pertanian organik dari lemahnya 

kebijakan Departemen Pertanian, adalah solusi berat sebelah karena praktik sosial lainnya 

pada struktur kekuasaan yang terkait tidak menjadi sasaran isu itu (misal praktik bisnis 

insustri benih ketika menggagas gerakan petani). Gerakan sosial, suka atau tidak, ada pada 

pusat perkara ini: menjamin akuntabelnya praktik sosial.  

 



Arah dan Kepedulian  

Jika pola kausalitas kekuasaan di atas punya basis empiris, imajinasi kita rasanya kelewat 

sempit kalau menganggap bahwa hanya kekuasaan pemerintah dan negaralah yang 

menjadi target gerakan sosial, apapun bentuk gerakannya. Tentu banyak sebab yang 

menjelaskan. Salah satunya, model tradisional ‘kekuasaan tunggal’ itu mungkin 

merupakan cara paling mudah untuk mendekati berbagai persoalan, karena rapi, jelas dan 

sudah menjadi pemahaman umum. Contoh: model tata-hidup bersama dari pendekatan 

dualisme konflik-konsensus yang sudah diuraikan di depan. Dalam berbagai workshop 

mengenai “Analisis Sosial”, sangat jarang model dualisme ini absen dari kerangka 

teoretiknya. Bukankah demikian? Implikasinya akan terlihat dari tidak operasionalnya 

berbagai pendekatan gerakan sosial yang kemudian dimunculkan sebagai produk analisis 

sosial yang demikian itu. 

Namun rupanya pengalaman dan memori kita tentang Orde Baru juga berperan merawat 

anggapan itu. Tetapi –seperti terlihat dari berbagai kemandegan institusi gerakan—

mungkin segera terlihat bahwa pendekatan seperti itu akan semakin menderita sembelit 

analitis dan empiris. Artinya, tidak sesuai baik dengan proses nyata yang memang terjadi 

di lapangan maupun dengan keketatan refleksi analitis. Ambil contoh model gerakan 

advokasi penduduk lokal di Timika, Freeport, Irian Jaya. Jika gerakan itu berpusat pada 

upaya-upaya intervensi kekuasaan legal-formal Bupati Timika atau Gubernur Papua atau 

bahkan BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah), yang berangkat dari 

pengandaian ‘negara’ dan ‘pemerintah’ adalah pusat kekuasaan tertinggi di sana, maka 

terjadilah epistemic lag yang amat serius. Hanya yang tidak peka akan kausalitas dinamika 

kekuasaan yang tidak melihat bahwa Freeport jauh lebih berkuasa daripada sang Bupati. 

Maka ada konsekuensi yang menyertainya: target advokasi itu tidak hanya perlu diarahkan 

ke pemerintah daerah, melainkan juga harus diarahkan ke direksi Freeport. 

Maka, sebagaimana sumber kekuasaan bersifat jamak, dan sebagaimana pusat kekuasaan 

yang punya dampak luas pada hidup bersama juga bersifat jamak, target gerakan sosial 

juga bersifat jamak. Panduannya bukan dogma, melainkan pembacaan atas pergeseran-

pergeseran konstelasi dinamika kekuasaan dalam proses sejarah. Karena itu, gerakan 

sosial tidak anti kekuasaan, bukan anti pasar, dan bukan juga anti pemerintah. Kalaupun 

ada sebuah ‘musuh’ yang dilabrak oleh gerakan sosial, dengan lugas mesti dibilang bahwa 

gerakan ini punya satu musuh: praktik kekuasaan yang tidak akuntabel dalam tata hidup 

bersama. Tidak akuntabel terhadap apa/siapa? Terhadap rekonstruksi hidup bersama 



yang terdiri atas badan publik, pasar dan komunitas. Arah gerakan sosial adalah 

mengupayakan perimbangan ketiga poros kekuatan masyarakat tersebut.  

Lalu kembali soalnya: dalam jaman yang sedemikian ini, bagaimana mekanismenya? 

Ketika menukik pada distingsi antara ‘klarifikasi konseptual’ seperti yang sudah 

disampaikan di atas dan ‘klarifikasi praktikal’ mengenai implikasinya dalam gerakan sosial, 

ada benturan yang muncul mungkin karena dua hal. Pertama, kesadaran diri bahwa kita 

lebih dekat sebagai orang ‘lapangan’, ‘aktivis’ daripada seorang ‘pemikir’, ‘teoretisi’. Dan 

kedua, tarikan kenyamanan (convenience) untuk hanya melakukan tanpa mempertanyakan 

daripada validity untuk mempertanyakan, tentu dengan konsekuensi harus menggali 

sampai ke akar. Atas dasar ini, mungkin bisa ditemukan titik akur kompromi, yaitu 

kepedulian (concern) sebagai tempat bertemunya logical validity dan psychological convenience. 

Dimana kepedulian itu terletak? 

Banyak kisah sejawat aktivis pendamping masyarakat yang mendeskripsikan bagaimana 

tat-hidup bersama ini direcoki oleh sebuah aliansi (atau kolusi) antara sektor bisnis dan 

pemerintah. Di masa lalu, aliansi macam ini disebut ‘fasisme’ (mungkin perlu dicatat bahwa 

‘nazisme’ Hitler pada mulanya adalah aliansi sempurna antara otoritarianisme negara dan 

kekuasaan terpusat sektor bisnis/kapital). Di sini, korbannya komunitas. Kini, ketika 

pemerintah semakin kehilangan kapasitas untuk melakukan tawar menawar dengan sektor 

bisnis (dan karena itu pemerintah dengan mudahnya dicaplok oleh sektor bisnis), 

fenomena ini disebut ‘neo-liberalisme’. Di sini, kembali korban-korbannya adalah 

‘komunitas’ dan ‘agensi legitim dari pembuat kebijakan publik’.  

Masalah ini menjadi sentral. Kini mari kita layangkan imajinasi kita ke situasi konflik suku 

di banyak negara di Afikra. Apa yang terjadi di sana? Adalah negara dan pemerintahan 

bisnis yang sudah selama ini dijarah oleh konflik kepentingan tribal-komunal tiada 

berkesudahan. Para korbannya adalah pemerintahan negara dan spontanitas pasar dalam 

transaksi ekonomi. Tetapi, dalam kebanyakan kasus di Afrika, jala pintas kepada proses 

ini adalah sebuah aliansi dari suku yang menang dengan sektor bisnis yang selalu berganti 

rupa laksana bunglon. Mirip seekor bunglon, kepentingan bisnis bisa beradaptasi pada 

rejim jenis apa saja. Maka, bagi mereka, otoritarianisme atau demokrasi bukanlah soal. 

Jika laba bisa dikeruk lebih banyak dibawah rejim otoritarian, that is fine. Jika laba bisa 

ditimbun dibawah kepemimpinan demokratik, itu juga tidak menjadi masalah. Bahkan, 

seringkali ditemui literatur yang mengandaikan bahwa ‘mencari laba’ dan ‘demokrasi’ 



adalah konsekuensi benefisial satu sama lain persis karena mereka tidak membedakan 

antara ‘kebebasan dalam terminologi filosofis’ dan ‘kebebasan untuk mencari 

laba’. Sementara keduanya kadang sukar dipisahkan (seperti halnya kita tidak bisa 

memisahkan fisiologi dan materialitas), mereka tetaplah berbeda. Jika mereka tidak 

berbeda, perusahaan-perusahaan pencari laba sehaursnya sudah mati di bawah Pinochet, 

Marcos, Hitler atau Soeharto, bukan? Fakta bahwa neo-liberalisme tidak mati (bahkan 

jadi jauh lebih digdaya) dibawah Pinochet atau Soeharto malah membuktikan yang 

sebaliknya. 

Maka semua ini membuktikan bahwa ‘demokrasi’ adalah variabel bebas, bukan 

tergantung pada kapitalisme (sebagaimana dijargonkan oleh pendukung neo liberal) dan 

bukan pula pada sosialisme (sebagaimana diasumsikan secara luas oleh para aktivis kiri). 

Masalahnya adalah ini: karena baik kapitalisme dan sosialisme melibatkan praktek 

kekuasaan dan karena praktek kekuasaan hanya akan bermanfaat bagi kebaikan bersama 

jika dikontrol oleh kriteria demokrasi, maka demokrasi bukan secara inheren adalah 

bagian dari kapitalisme dan sosialisme, namun, lebih merupakan variable bebas. Nampak, 

konsepsi klarifikasi konseptual atas sifat jamak ‘kekuasaan’ dan pandangan mengenai 

demokrasi ini netral. Konsekuensi logisnya: gerakan sosial bisa dibangun lebih fleksibel 

dalam kejelasan ini karena konsepsi itu bisa diterapkan baik pada sosialisme maupun 

kapitalisme. Ia juga bisa diterapkan pada situasi di Indonesia, baik jika ada di bawah 

bendera Partai Komunis maupun di bawah komite konglomerasi bisnis. Terhadap apa 

yang demokrasi (dan karenanya: gerakan sosial) menjadi tidak netral, adalah terhadap 

praktek kekuasaan yang tidak terkontrol dan tidak bertanggung jawab terhadap publik, 

baik di bawah kapitalisme maupun sosialisme (Giddens, 1994).  

Maka mungkin menjadi lebih jelas kemana concern itu mengarah: mereka yang 

dipinggirkan, yang dikorbankan dalam praktik-praktik sosial yang tidak adil. Implikasi 

dari konsepsi strukturasi kekuasaan, basis teoretik mengenai tiga poros (badan publik-

pasar-komunitas) ataupun dari fakta-fakta empirik yang dipaparkan, adalah tak ada yang 

lebih dikorbankan daripada mereka yang tidak mempunyai pilihan kecuali meng-iya-kan. 

Terpaksa ‘iya’ untuk digusur, ‘iya’ untuk diusir, ‘iya’ untuk diupah rendah, ‘iya’ ketika 

tanahnya dijadikan pabrik dan ‘tidak bisa mengatakan tidak’ ketika harus menanam padi 

bibit unggul dan menyemprotkan racum pembasmi serangga. ‘Iya’ yang sama juga terjadi 

ketika tidak ada pilihan lain dalam membeli minuman, memilih produk lainnya dan keter-



‘iya’-an tunduk pada mode dan kecenderungan pasar. Sama halnya ‘iya’ dalam konflik 

primordial tak berkesudahan macam di Ambon, Sampit, atau Poso. 

Bagi mereka yang difait accompli seperti itulah gerakan sosial menempatkan kepeduliannya. 

Karena mereka kalah digdaya, karena mereka powerless. 

 

Meng-akar-rumput 

Dalam kebanyakan kasus, mandegnya berbagai gerakan perlu dipahami bahwa hal tersebut 

lebih melibatkan isu psikologis daripada isu-isu ekonomis yang menjadi masalah 

kebanyakan orang di lapis bawah masyarakat. Harus kita lihat bahwa kecerdasan 

eksploitatif neo-liberalisme adalah dia memasuki cara kita menilai apapun dengan 

menanamkan terlebih dahulu prinsip kriteria ‘kenikmatan-prestise-status-kemewahan’ 

dalam masyarakat. Hal ini bukan bahwa prinsip tersebut salah, tetapi bahwa upaya 

mencapainya seringkali dilakukan dengan merugikan orang atau pihak lain (di sinilah 

muncul masalah lingkungan, pemaksaan PHK, dll). Mereka, kaum neo liberal ini 

mengontrol semua media masa dan cara para jurnalis menulis beritanya pun didikte 

dengan apa yang ‘pantas ditulis’ agar laku dijual. Ditambah lagi, tentu, bahwa apa yang 

pantas ditulis adalah yang merepresentasikan gaya hidup yang paling mewah (mobil, 

mode baju, tempat peristirahatan, rumah, telepon genggam, dan merk).  

Di sinilah muncul hubungan langsung antara advertensi-iklan yang sembarangan (mindless) 

dengan konsumerisme (inilah mengapa dikatakan bahwa proses ideologi yang dibawa 

oleh neo-liberal adalah budaya konsumeristik). Mereka mengontrol media dan cara 

jurnalis menulis kisah dengan memfatwakan bahwa perjuangan buruh Shangri-La, Serikat 

Buruh, PHK massal, dll kurang menguntungkan jika ditulis sebagai berita. Atau, kalaupun 

harus ditulis juga, kepentingan profit harus diperhitungkan. Seorang aktivis pendamping 

pengungsi di Maluku berkisah, bahwa dari hasil investigasi, dua surat kabar yang menjadi 

‘koran kaum muslim’ dan ‘koran kaum kristen’ di sana sebetulnya dimiliki oleh satu grup 

bisnis media yang sama di Pulau Jawa. Kekagetan yang ditimbulkan oleh kisah ini 

mungkin senada dengan kekagetan yang disebabkan oleh informasi bahwa pejabat pemda 

DKI Jaya yang menggusur warganya juga adalah komisaris perusahaan yang akan 

menginvestasikan uangnya di atas tanah yang penduduknya harus digusur itu.  



Maka menukik ke akar rumput adalah salah satu pilihan. Memulainya dari bawah, 

bergerak dari akar, seperti ilustrasi mengenai dusun Kalirase di awal tulisan ini. Namun 

melihat nature dari apa yang dilawan, gerakan sosial tidak bisa hanya berupa pendekatan 

tunggal bottom-up. Melainkan,  ia haruslah berupa sinergi dan membutuhkan penetrasi 

gradual, juga pada sektor-sektor yang nampaknya tidak berhubungan langsung dengan 

agenda pemberdayaan atau advokasi, termasuk di dalamnya media masa. Mungkin jika 

dikotomi-dikotomi (yang lahir karena dualisme itu) antara advokasi-developmentalis, di 

dalam-di luar sistem itu bisa dihilangkan dengan kesadaran seperti coba telah 

diungkapkan di depan, berbagai sektor bisa mengambil bagian dalam gerakan sosial ini: 

media masa, kantor-kantor pemerintahan, dosen-pengajar universitet, peneliti, dan lain-

lain.  

 

Pokok-pokok Penegasan 

Sampai dengan sintesa teoretis dan praksis-empirik ini, saya menawarkan beberapa pokok 

sebagai finale. 

Pertama , dalam konteks waktu saat ini, adalah salah sebuah cara pikir (analisis sosial) yang 

melulu state-centris atau berpusat pada negara, yaitu semata-mata melihat negara sebagai 

biang keladi. Mengapa? Karena itu berarti kita tidak bisa membedakan antara kapasitas 

negara sebagai badan publik dengan sebuah rejim yang punya potensi menjadi otoritarian. 

Lebih mendasar lagi, karena itu mengindikasikan tidak pekanya kita akan dinamika 

kekuasaan dalam aliran sungai waktunya. 

Kedua,  kriteria demokratisasi (dan juga common good yang lain) bukan hanya harus 

diterapkan untuk negara, tetapi juga untuk segala bentuk praktik kekuasaan, oleh segala 

aktor. Karena itu, lawan civil society bukanlah state/negara, melainkan ‘praktik kekuasaan 

yang semena-mena, tidak bertanggungjawab pada publik’. Baik itu kekuasaan uang, 

senjata, agama, dll. (Karena itu, perlu kita waspada bahwa seringkali kita mencampur 

adukkan otoritarianisme Orde Baru dengan otoritarianisme negara. Orde baru dan orang-

orangnya boleh pergi, tapi sikap otoriter itu toh bisa tetap ada walau sudah bukan orba 

lagi disana.) 

Ketiga,  maka, apa yang diperlukan? Pergeseran paradigma, pembaruan gagasan dan cara pikir. 

Perkaranya bukan lagi melulu soal negara. Dalam tataran tindakan konkrit, diperlukan 



ketajaman untuk tidak tergoda melihat ‘musuh bersama’ atau ‘perkara’ sebagai sesuatu 

yang ‘kasat mata secara gamblang’. ‘Musuh bersama’ itu sekarang kalau ada adalah praktik 

kekuasaan yang tidak terkontrol dan tidak bertanggung jawab. Entah siapapun yang 

melakukannya. Itulah sasaran bidik demokratisasi dan gerakan sosial. 

Keempat, kalau kita salah menempatkan kontradiksi ini, maka kita akan terjebak untuk 

selalu mendekonstruksi negara. Padahal, negara juga punya kekuasaan yang sah, legitimate, 

justru untuk melindungi hak-hak warganya. Di sini, civil society mendapatkan makna baru: 

yaitu sebagai sebuah matriks perimbangan antara 3 kekuatan: masyarakat, pasar dan 

badan publik (pemerintah, LSM, paguyuban, dll yang melindungi kepentingan publik). 

Kelima,  dalam kontingensi sejarah saat ini, kekuatan yang tumbuh menjadi mengerikan 

dalam hal kekuasaan dan seharusnya menjadi target proses demokratisasi adalah sistem 

pasar. Komunitas bisnis dengan agenda neo-liberal-nya melindas dua kekuatan yang lain, 

yaitu masyarakat dan negara. Karena itu, dalam konteks Indonesia, kita bisa lebih mudah 

meletakkan dimana posisi militer, orde baru, pemerintahan otoriter, praktek bisnis yang 

semena-mena, fundamentalisme agama, dll sebagai ’lawan’ dengan pisau analisis ini. 

Implikasinya? Kerja bersama yang makin kompleks, tetapi juga luas, menembak segala 

bidang kehidupan yang sudah diremuk selama ini. Hal-hal ini secara inheren juga 

menunjukkan, bahwa masalahnya tidak terletak pada adanya kekuasaan, tetapi, praktek 

keuasaan di tangan yang tak terkontrol. Memang benar, kita bahkan tidak akan dapat 

melayani kebaikan bersama kecuali jika kita berkepentingan dengan praktek kekuasaan 

yang sah, legitimate. 

Terakhir, sebuah catatan untuk upaya mendorong gerakan sosial dan demokratisasi: sikap 

kritis untuk tidak termakan dengan definisi politik yang didorong oleh pendukung neo 

liberal, yang menyatakan bahwa politik itu selalu hanya bisa dihubungkan dengan negara atau 

praktik bernegara. Ini salah. Dari dasarnya, politik berhubungan dengan kekuasaan dan cara 

mempertahankannya.  Karena itu, bisnis atau kapital pun –karena menguasai modal dan 

ingin mempertahankannya—adalah sesuatu yang politis. 

Semoga dengan ini kita sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan dan demokratisasi bisa 

lebih jeli lagi membidik ‘musuh bersama’ itu dalam konteks perjuangan kita bersama-

sama di jaman baru ini. Demokrasi dalam konteks sumbu sejarah saat ini bukan hanya 

urusan mengontrol kekuasaan negara seperti kata Plato (428-354 SM), melainkan juga 

soal membuat kekuasaan dan praktik sosial apapun menjadi accountable. 



 

Jakarta, 29 April 2002 

*** 

 



Beberapa Rujukan  

 
 
(Blau, 1964),  

Blau, Peter M., Exchange and Power in Social Life, New York: John Wiley and 
Sons, 1964 

 
(Derrida, 1976),  

Jacques Derrida, On Grammatology, Baltimore: John Hopkins University Press, 
1976 

 
(Ellwood, 2001), 
 Ellwood, Wayne, The No-Nonsense Guide to Globalisation, Oxford: New 

Internationalist Publication, 2001 
 
(Englewood 1966), Englewood, Cliffs, Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives, 

Prentice-Hall, 1966 
  
(Giddens, 1979),  

Giddens, Anthony, Central Problems in Social Theory, London: Macmillan, 1979  
 

(Giddens, 1979),  
Giddens, Anthony, The Constitution of Society, Cambridge: Polity Press, 1984. 

 
(Giddens, 1994),  

Giddens, Anthony, Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics, 
Cambridge: Polity Press, 1994. 

 
(Giddens, 1979),  

Giddens, Anthony, Runaway World, London: Profile Books, 1999 
 
(Goffman, 1974),  

Goffman Erving, Frame Analysis, New York: Harper, 1974.  
  
(Holland & Henriot, 2002),  

Holland, Joe & Henriot, Peter; Analisis Sosial & Refleksi Teologis, Pustaka 
Teologi, Ed. 9, Yogyakarta: Kanisius, 2002 

 
(Parsons, 1949),  

Talcott Parsons, The Structure of Social Action, New York: Free Press, 1949. 
 
(Priyono, 1999) 
 Priyono, Herry, Strukturasi Kondisi Modernitas, makalah dalam seminar mengenai 

Anthony Giddens di Teater Utan Kayu, 1999 
 
(Omahe, 1995), 

Omahe, Kenichi, The End of The Nation State, New York: Prentice Hall, 1995 
 

(Priyono, 2002a) 



 Priyono, Herry, Menimbang Cara Pandang, makalah dalam studium generale “Fajar 
Kesadaran Indonesia”, Universitas Surabaya, 2002 

 
(Priyono, 2002b) 
 Priyono, Herry, Tiga Poros Indonesia, opini di harian Kompas, Rabu 9 Januari 2002 
 
(Saussure, 1960),  

Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, London: Peter Owen, 1960 
 
(Tupatimasang, 1993), Roem Tupatimasang, Lima Paradigma Dasar Organisasi, Jurnal 

LP3ES, 1993 
 
 


