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ABSTRAK 

 
Penelitian ini secara umum menganalisis persoalan dinamika gerakan anti-

globalisasi di Indonesia. Berdasar tinjauan pustaka yang disusun, ditemui bahwa 
prakondisi yang dibutuhkan terhadap gerakan anti-globalisasi di antaranya adalah 
political opportunity structure (POS), sumber dana, jejaring komunikasi, teknologi, 
grievance dan koneksitas agen asing dan lokal. Di beberapa negara yang memenuhi 
prakondisi tersebut, setidaknya gerakan anti-globalisasi mampu mencapai tahapan 
mengubah kebijakan secara non-substansial. Indonesia sendiri pasca Soeharto, telah 
memenuhi prakondisi-prakondisi tersebut. Namun faktanya, gerakan anti-globalisasi di 
Indonesia masih berputar pada masalah framing issue maupun konsolidasi internal, alih-
alih mengubah kebijakan non-substansial seperti di negara-negara lainnya. Atas dasar 
itulah penelitian ini mempertanyakan mengapa gerakan anti-globalisasi di Indonesia 
hanya mampu berada pada tingkatan konsolidasi internal dan konstruksi wacana 
sekalipun telah memenuhi prakondisi yang ada. 

Permasalahan tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan metode deskriptif-
kualitatif yang menggunakan pola berpikir induktif. Dengan menggunakan kerangka 
analisis strukturasi Anthony Giddens, penelitian ini mengumpulkan data-data terlebih 
dulu dari para narasumber yang berkaitan dengan gerakan anti-globalisasi. Data-data 
yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis melalui proses reduksi dan klasifikasi 
sesuai kerangka strukturasi Giddens. Hasil klasifikasi tersebut kemudian dikonfirmasi 
menggunakan metode konfirmasi melalui data-data sekunder.  

Hasil analisis tersebut kemudian menunjukkan bahwa gerakan anti-globalisasi di 
Indonesia menghadapi permasalahan-permasalahan dari sisi agensi yaitu tidak adanya 
leadership, afinitas preferensi antar organisasi atau individu yang tinggi, kurangnya 
insiator gerakan, ketidakmampuan aktivis dalam melokalisasi masalah, inkoneksitas 
antara isu yang diadvokasi aktivis dengan problem riil masyarakat dan ketidakmampuan 
aktivis dalam mengemas isu di media. Sementara dari sisi struktural permasalahan yang 
dihadapi adalah dealiranisasi yang menyebabkan afinitas ideologi cenderung homogen, 
bentuk dasar masyarakat neo-gemmeinschaft yang didukung kebijakan desentralisasi 
serta transformasi click activism menuju real activism yang rendah. 

Implikasi dari penelitian ini secara empirik tentu menunjukkan persoalan-
persoalan yang dihadapi gerakan anti-globalisasi di Indonesia. Sementara, secara 
teoritik maupun metodologi, hasil dari penelitian ini menunjukkan perlunya 
rekonsiderasi terhadap konsep-konsep maupun cara pandang terhadap persoalan analisis 
kelas Marxian, gerakan sosial transnasional, ide anti-globalisasi dan ide global civil 
society secara umum. 
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