
 
 

Abstraksi 
 

Perkembangan ilmu sosial selama hampir dua ratus tahun terakhir telah 
ditandai oleh gejala dualisme. Pokok persoalannya terletak pada pertanyaan 
apakah struktur mendeterminasi individu, atau sebaliknya, eksistensi individu 
yang tampil mendeterminasi struktur. Di tengah sengketa dualisme itulah teori 
strukturasi hadir menawarkan ide baru, bahwasannya obyek kajian ilmu sosial 
bukanlah struktur, bukan pula pelaku, tetapi praktik sosial yang terjadi melalui 
proses dualitas di mana struktur dan individu/pelaku saling mengandaikan. 

Demikian halnya menyangkut kajian tentang kekuasaan. Teori struturasi 
memahami kekuasaan sebagai sebuah praktik sosial – hasil dari proses dualitas 
yang melibatkan sifat mengekang (constraining) dan memberdayakan (enabling) 
dari struktur, serta kapasitas individu untuk instropeksi dan menjaga jarak 
(reflexive monitoring of conduct). Artinya, betapapun kekuasaan memiliki      
sifat-sifat struktural, namun perubahannya dimungkinkan oleh eksistensi 
individu/pelaku sebagai faktor penentu de-rutinisasi. 

Dalam konteks globalisasi sekarang, banyak ilmuwan politik percaya bahwa 
kekuasaan tersebar pada sekurang-kurangnya tiga entitas yang saling 
berkontestasi yaitu negara (state), pasar (market), dan masyarakat sipil           (civil 
society). Terkait hal ini, banyak pendapat muncul meramaikan perdebatan dalam 
khasanah akademis. Sejumlah kalangan bersepakat bahwa globalisasi adalah tanda 
berakhirnya dominasi negara. Sebagian yang lain beranggapan bahwa negara 
masih memegang kendali. Sementara itu kelompok yang lebih moderat melihat 
bahwa negara memang jauh diperlemah oleh tata ekonomi yang terintegrasi secara 
global, namun bukan berarti telah hilang sama sekali. 

Pada gilirannya, Indonesia di era reformasi mengindikasikan pentingnya 
perdebatan diatas. Posisi negara yang sebelumnya sangat dominan telah bergeser. 
Pada tahun-tahun awal transisi demokrasi, gejala penyingkiran negara 
(decentering state) dari berbagai urusan publik yang penting begitu kentara. Tapi 
bukan rakyat, melainkan ‘pasar’ yang tampil mendominasi persaingan. Reformasi 
yang tadinya didesakkan sebagai jalan untuk mengantar rakyat Indonesia pada 
kedaulatannya belum banyak mengubah posisi relatif masyarakat terhadap negara, 
maupun pasar. Pada fase inilah teori strukturasi menyediakan pisau analisis untuk 
membaca peta struktural yang membingkai relasi kuasa antara negara, pasar dan 
masyarakat sipil, sekaligus menjanjikan harapan bagi terciptanya hubungan yang 
lebih seimbang di antara ketiganya. 
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