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ABSTRAK 


Keunggulan Teori Strukturasi Anthony Giddens tak lepas dari 
kemampuannya dalam merekonstruksi dualisme ilmu sosial serta cara penjelasan 
bam dari perubahan yang ditimbulkan modemitas yang selama ini tidak mampu 
dijelaskan meskipun dengan grand theory sekelas Marx ataupun Parson. 
Perdebatan dualisme ilmu sosial mengemuka ketika paradigma dihadapkan pada 
pilihan saling menisbikan (dualisme) antara cara pandang yang memprioritaskan 
tindakan/pengalaman individu diatas gejala keseluruhan ataupun sebaliknya. 

Berbeda dengan pemikir sosial yang lai~ interaksi struktur dan agen dalam 
sistem dilihat Gidden sebagai relasi dualitas. Hubungan keduanya dianggap 
tindakan dan struktur yang saling mengandaikan. Dualitas struktur-pelaku terletak 
dalam proses dimana "struktur sosial merupakan hasil dan sekaligus sarana praktik 
sosial". Dualitas terjadi pada "praktik sosial yang berulang dan terpola dalam 
ruang dan waktu". Selanjutnya, konsepsi "perenggangan ruang dan waktu" dalam 
globalisasi menurut Giddens mempercepat integrasi sistem yang terbentuk 

Dalam dudukan modernitas. praktek Neoliberalisme dianalisis. Perubahan 
dari manajemen Keynes yang menekankan pada keseimbangan supply dan demand 
dalam memenuhi full employment menuju stabilitas bergerak pada aspek monetaris 
(yang menjadi ciri khas Neoliberalisme) tentu tak lepas dari interaksi agensi dan 
struktur. Dengan mengadopS'i "struktur" sebagai "aturan" dan "sumberdaya". 
Giddens melihat properti struktur (Signification, Domination, Legitimation S-D-L) 
telah memberikan peran terhadap bentuk Neoliberalisme dewasa ini. 

Inflasi hebat tahun 1960-an sebagai kegagalan manajemen Keynes 
menyulut kembalinya kepercayaan akan pasar. Negara dianggap paling 
bertanggungjawab atas kegagalan ini. Welfare State mendapat serangan. Fordisme 
sebagai strateginya dibabat habis. Negara dianggap terlalu boros (karena subsidi 
dan tingginya upah) diselesaikan melalui cara moneter dimana uang dikontrol 
secara ketat. Kontrol negara dipangkas melalui konstitusionalisme ekonomi yaitu 
pemisahan aspek ekonomi dari aspek politik. Prakteknya. bank sentral menjadi 
badan otonom yang lepas dari pertanggunggugatan politik. 

Pola ini "merenggang" dalam ruang dan waktu menjadi semakin 
terintegrasi ketika globalisasi terjadi. Negara berkembang yang terjebak hutang 
mau tidak mau masuk dalam sistem yang telah diciptakan. Pergeseran dari area 
produksi menjadi uang mumi karena lebih menguntungkan (akibat pengaturan 
globalisasi keuangan) makin mengintegrasi menjadi sistem monetaris. 

De-rutinisasi yaitu dimana proses prinsip/skemata yang selama ini menjadi 
"aturan" dan "sumber daya" tidak lagi memadahi sebagai prinsip pengorganisasian 
Keynes. Daur pendulum bergerak ke arah liberalisme bergabung dengan aspek 
modemitas yang melahirkan "perenggangan" ruang dan waktu menggambarkan 
bagaimana pelembagaan Neoliberalisme itu terjadi. 

Kata kunci: Dualitas struktur-agensi, prinsip struktur (signifikasi, dominasi, 
legitimasi), perenggangan ruang dan waktu, de-rutinisasi , 
pelembagaan. 
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