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ABSTRAK 
 
Pasca era reformasi, wacana kiri kembali mengemuka setelah sekian lama dibungkam. 
Pemikiran kiri, yang identik dengan pemikiran Karl Marx, selama ini mengalami 
deteritorialisasi dalam khasanah pengetahuan. Padahal, sebagai sebuah gerakan, wacana kiri 
pernah mendapat tempat tersendiri di Indonesia. Tradisi kiri muncul di Indonesia pada masa-
masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, awal abad ke-20, dimana pemikiran kiri menjadi 
kerangka analisis para pemikir pejuang perlawanan penjajah saat itu.  
Pada perkembangannya, tercatat betapa tekanan politis, ”mengharamkan” pemikiran kiri. Hal 
ini terutama dilakukan melalui praktik hegemoni Soeharto pada masa Orde Baru. Stigma kiri 
dilekatkan dengan perusuh yang mengancam stabilitas nasional. Tetapi, pasca era reformasi 
1998, pemikiran kiri muncul kembali, meskipun stigma yang melekat belum sepenuhnya 
hilang.  
Marxisme, dalam kerangka analisisnya menawarkan cara baca baru terhadap fenomena 
sosial, yang secara langsung mempengaruhi kajian sosial politik. Selain itu, semangat 
pembebasan dan emansipasi yang ditawarkannya menjadi tulang punggung bagi gerakan 
sosial. Namun, dalam perkembangannya, tradisi kiri mengalami krisis. Sebagai sebuah 
gerakan, tradisi kiri memiliki keterbatasan teoritik yang membuatnya tidak lagi mampu 
membaca fenomena sosial secara komprehensif.  
Skripsi ini menjelaskan fenomena gerakan kiri di masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh 
para teoritisi marxis. Akan tetapi, justru dalam kondisi inilah, Ernesto Laclau dan Chantal 
Mouffe, mengembangkan konsepsi teoritiknya sendiri. Pembacaan ulang yang dilakukan 
terhadap sejarah Indonesia, memungkinkan re-konseptualisasi pemikiran kiri.  
Melalui konsepsi barunya tentang hegemoni, Laclau-Mouffe menyediakan analisis teoritik 
baru bagi gerakan kiri, dan memberikan strategi baru bagi gerakan sosial, sebagai bentuk 
perjuangan melawan segala bentuk penindasan, dengan menunjukan bahwa antagonisme 
merupakan kategori inheren dalam masyarakat Indonesia.   
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