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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

“Of course, I am small before the great, 
weak before the powerful, cowardly before the violent, wavering before the 

aggressive, expendable before It, which is so vast and durable that I sometimes 
think it is immortal. I don’t turn the other cheek to it. .... 

I look, and then I collect my words.” 
—George Konrad (1984) 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sabtu, 13 Oktober 2012, sebuah gerakan protes dengan nama Global 

Noise1dilaksanakan serentak di lebih dari 30 negara di dunia, menyuarakan 

tuntutan penghentian kebijakan pengetatan ekonomi (Austerity2 Policy3

Ratusan ribu peserta protes membanjiri jalanan di Spanyol dan Portugal 

sebagai bagian dari hari Global Noise, membawa papan bertuliskan, “Kami tidak 

berhutang, kami tidak akan membayar.” (Kilkenny, 2012) Di Porto, kota kedua 

terbesar Portugal, para pemrotes terkonsentrasi di Praça da Batalha dengan 

membawa panci dan penggorengan di tangan mereka, “ini simbol protes kami, 

) yang 

dilakukan oleh sejumlah pemerintah negara dunia. 

                                                           
1 Global Noise adalah gerakan protes sedunia dengan cara menciptakan kebisingan, atau 
worldwide cacerolazo/ casserole march. (#globalNOISE, 2012) Juga dikenal dengan nama ‘13O’ 
(karena pelaksanaannya ialah pada tanggal 13 Oktober 2012) dan ‘#GlobalNoise’ (istilah 
pencarian internet),. 
2“Austerity, ‘the quality or state of being austere’ and ‘enforced or extreme economy.’(McBride & 
Merolli, 2013) 
3Pada praktiknya, austerity policy atau kebijakan pengetatan ekonomi pemerintah adalah kebijakan 
ekonomi dan sosial berdasarkan anggaran seimbang yang harus dicapai dengan mengurangi 
anggaran belanja pemerintah, terutama pada kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan dan sosial, 
sebuah pendekatan yang konsisten seluruhnya dengan paradigma neoliberal yang mendominasi 
proses pembuatan kebijakan selama beberapa dekade terakhir. (McBride & Merolli, 2013) 
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supaya sup hari besok tidak hilang dari meja siapapun.” (globalvoiceonlineteam, 

2012)Melalui tulisan di papan, menyatakan “kami tidak akan diam saja” melawan 

tindakan austerity, ribuan orang di dunia turun ke jalan untuk bergabung dengan 

protes Global Noise. (Common Dream Staff, 2012) Sementara, di hari yang sama 

di belahan dunia lainnya, di Amerika Serikat, Caleb Maupin—representatif 

International Action Centre—menerangkan bahwa keikut-sertaan warga Amerika 

dalam protes Global Noise ini bukanlah semata rasa solidaritas kepada para 

pemrotes pengetatan kebijakan ekonomi di Eropa. Ada banyak alasan bagus di 

baliknya, antara lain: penghentian program pemerintah food stamps4

                                                           
4Food stamps adalah program yang ditawarkan oleh Supplemental Nutrition Assistance Program 
(SNAP), Amerika Serikat. SNAP adalah program terbesar dalam domestic hunger safety net atau 
jaring pelindung kelaparan domestik. SNAP bekerja sama dengan agensi-agensi Negara-negara 
bagian di Amerika Serikat, untuk menawarkan bantuan nutrisi kepada jutaan individu-individu 
dan keluarga-keluarga yang masuk dalam kategori berpendapatan rendah dan menyediakan 
sejumlah manfaat ekonomi kepada komunitas. (USDA, 2014) 

 yang 

diandalkan berjuta-juta orang untuk bisa mendapatkan makanan, juga biaya kuliah 

yang semakin mahal, dan ini semua terjadi di masa masih banyaknya 

pengangguran. (RT team, 2012)Di sini disebut juga bahwa kemarahan rakyat 

semakin membesar karena sudah terakumulasi. 

Di Malaga ,Spanyol selatan, pemrotes berkata, “They have the power, we 

have the strength to take it from them,” (mereka memikili kekuasaan, kami 

memiliki kekuatan untuk mengambilnya dari mereka). (Common Dream Staff, 

2012)Caleb Maupin, dari Pusat Aksi Internasional (International Action Centre) 

pada Sabtu, 13 oktober 2012 menjelaskan poin inti gerakan Global Noise. Kata 

Maupin: 
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“Basically, Global Noise is saying we are not going to be silent. 
Because right now the banks are coming for us — they are 
cutting all of the programs. There is mass unemployment. There 
is cutting in government spending and the governments of the 
world are just having to pay back the banks.... And in the 
process, our future is being destroyed. It is impossible to get an 
education in this country without a rising debt.  What we are 
saying is that we are going to be a global noise. We are the next 
generation, the youth part of the working class as our future is 
being destroyed. We are not going to silently sit back and let 
them destroy our future. We are going to be loud. We are going 
to be confrontational and we are going demand that this stop. 
Austerity is a crime against the people. These cuts are a crime 
against us, and we are going to demonstrate and we are going to 
oppose it.” 

 (RT team, 2012) 

Terdapat berbagai alasan dan dasar para pemrotes bergabung dalam 

gerakan protes Global Noise. Salah satu pemrotes meneriakkan: “None of us 

pushed the banks to lend huge sums of money to greedy property speculators, yet 

we are being asked to pay for other’s mistakes.” (Kilkenny, 2012) Dari begitu 

banyaknya alasan dan keberatan yang diaspirasikan, terdapat satu kesamaan tema 

yang berlangsung di seluruh even #globalNOISE, yaitu menarget elit-elit politik 

dan keuangan yang bertanggung jawab karena telah menghancurkan komunitas 

dunia dan planet, meneruskan gelombang protes anti-austerity di Eropa dan di 

seluruh dunia. (#Occupy Worldwide, 2012) 

Sistem Global (merujuk kepada istilah Hubungan Internasional) terus 

meningkat dalam hal lapisan instirusi politik, individu-individu, kelompok, 

bahkan perusahaan-perusahaan, sama halnya dengan institusi internasional dan 

negara-negara. (Kaldor, 2003) Seiring dengan peningkatan dan perkembangan 

lingkup subjek dalam Hubungan Internasional, lingkup aktivitas tiap subjek pun 

bertambah banyak. Karena pesatnya perkembangan teknologi, tinggi sekali 
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kompleksitas hal-hal yang berlangsung di dunia internasional sekarang—

perkembangan pesat interkoneksi antar negara-negara di dunia, munculnya sistem 

pemerintahan global, serta luar biasa banyaknya jumlah gerakan-gerakan, 

kelompok-kelompok, jaringan-jaringan dan organisasi-organisasi yang terlibat 

dalam debat publik transnasional atau global. (Kaldor, 2003) Bersamaan dengan 

hal tersebut, akibat yang ditimbulkan ialah meningkatnya bentuk-bentuk 

aktivisme transnasional dalam hubungannya dengan perkembangan dan politik 

internasional terkait perdagangan di beberapa dekade terakhir. (Rugendyke, 2007) 

Kaldor menjelaskan bahwa politik sangat menentukan apa yang terjadi 

dan apa yang mungkin terjadi, dan agen pelaku politik adalah faktor penentu 

penting. (Kaldor, 2003) Di sini, ide masyarakat sipil global muncul sebagai ide 

emansipatoris, yang mengijinkan individu siapapun terlibat dalam perdebatan 

politik yang menentukan kemaslahatan hidup masyarakat dunia. Kaldor, dalam 

penelitiannya menyinggung tentang Global Noise ini dan menggolongkannya di 

dalam label Subterranean Politics.5

                                                           
5 Subterranean politics adalah terminologi yang digunakan Mary Kaldor bagi tipe-tipe kelompok 
politik, inisiatif politik, dan peristiwa atau ide yang tidak biasanya tampak dalam politik 
mainstream di spektrum politik, contohnya: gerakan Occupy, dll. (Kaldor & Selchow, 2012) 

Dalam analisisnya bersama dengan Sabine 

Selchow yang berjudul Subterranean Politics in Europe: an introduction, 

mencoba menganalis tentang partai-partai politik baru dan protes-protes publik, 

mengemukakan bahwa ada tiga penemuan pentingnya yang mendasari 

pembentukan gerakan-gerakan masyarakat sipil global, yaitu: 1. kondisi frustasi 

atau kecewa terhadap politik formal (sistem demokrasi) yang dipraktikkan, 2. 

bukan ketidakpuasan terhadap kesalahan dalam sistem demokrasi representatif, 

tetapi ketidakpuasan dengan kondisi yang ada yang dipraktikkan sebagai 
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‘demokrasi’ (mereka menyebutnya demokrasi, tetapi nyatanya tidak demokratis) 

yang menjadi slogran pemrotes di Spanyol, 3. ada kaitannya dengan peran internet 

tentang etos web 2.06

Dalam diskusi peran ‘masyarakat sipil’ dalam komunikasi global 

pembuatan kebijakan, seperti dipaparkan dalam tulisannya ‘masyarakat sipil’ 

dalam komunikasi global pembuatan kebijakan, seperti dipaparkan dalam 

tulisannya yang berjudul The Promise of Civil Society: a Global Movement for 

Communication Rights oleh Andrew Calabrese, ditunjukkan bahwa diskursus 

mengenai masyarakat sipil global menetapkan tantangan terhadap negara dengan 

menarik perhatian kepada porositas kekuatan negara dan memberi penekanan, 

bersama dengan scholar kapitalisme global, kemunduran radikal kedaulatan 

negara (Calabrese, 1999) Kemerosotan sovereignty atau kedaulatan negara 

semakin dirasa, terutama ketika semakin banyaknya pesaing yang muncul, seperti 

kapital global dan gerakan-gerakan sosial global.Gerakan global untuk hak-hak 

—etos web 2.0 berperan sebagai konteks budaya yang 

berkembang dari model demonstrasi, terwujud ke manifestasi politiknya dan 

aktor-aktornya, 4 singkatnya, bukan mengenai sejumlah inovasi teknologi tertentu 

dan aplikasi-aplikasinya, tetapi mengenai etos bagaimana ’melakukan sesuatu.’ 

Kaldor, meminjam istilah Piere Levy, berkenaan dengan mengenai ‘peniadaan 

tanda tangan,’ yang memburamkan pembedaan antara penulis dan pembaca, 

membawa gagasan mengenai produksi dan reproduksi kolektif. (Kaldor & 

Selchow, 2012) 

                                                           
6 Terciptanya Ethos of web 2.0 ialah karena meningginya signifikansi internet dengan kehidupan 
harian, terutama aplikasi jaringan sosial seperti facebook, dan situs bloggin-mikro, twitter. Namun, 
lebih dari itu, peran internet, tepatnya ethos web 2.0, sebagai konteks budaya yang berkembang 
dari, dan kembali ke dalam dan dan merupakan manifestasi dalam subterranean politics sementara 
dan diantara aktor-aktornya.  
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komunikasi masa kini beroperasi dalam berbagai front, terlibat dalam forum-

forum resmi yang dijalankan birokrasi-birokrasi pemerintah, sambil membawa 

persoalan-persoalan (causes) dengan cara berdemonstrasi atau protes di jalan-

jalan, mempraktikkan segala usaha tidak mematuhi pemerintah (ketidaktundukan 

sipil atau civl disobedience) dan menggunakan ‘politics of shame’ untuk menekan 

pemerintah serta korporasi global dan semacamnya. (Calabrese, 2004)Yang 

mencolok mengenai gerakan-gerakan sosial, seperti dikatakan Alberti Melucci 

(1985), ialah bahwa mereka tidak mencoba merepresentasikan diri mereka di 

dalam struktur institusional, justru, sebaliknya, lebih menekankan pada usaha agar 

masyarakat luas ‘mendengar pesan-pesan mereka dan mewujudkannya ke dalam 

pembuatan kebijakan politik.’ (Calabrese, 2004) Dalam Deklarasi Masyarakat 

Sipil Global di World Summit on The Information Society (Geneva 2003 - Tunis 

2005) 

“we reaffirm that communication is a fundamental social 
process, a basic human need and a foundation of all social 
organizations. Everyone, everywhere, at any time should have 
the opportunity to participate in communication processes and 
no one should be excluded from their benefits.  

(Calabrese, 2004) 

Fokus penelitian ini adalah ingin melihat secara khusus signifikansi 

kontribusi gerakan Global Noise dalam konteks austerity. Ini kemudian 

dilaksanakan dengan cara mengaitkan antara Global Noise, posmodernisme, 

diskursus—dan di dalamnya termasuk formasi diskursif—serta ruptureterkait 

austerity.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Melihat ide utama dan sifat dasarnya, Global Noise muncul sebagai 

wadah dan proses pewacanaan berbagai isu dan persoalan dalam lingkup 

Hubungan Internasional—dengan demikian memenuhi kriteria pembentukan 

diskursus—maka permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana 

signifikansi gerakan Global Noisedalam diskursusausterity? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti signifikansigerakanGlobal 

Noisedalam diskursus austerity. 

1.4. Kerangka Pemikiran 

1.4.1 Landasan Pemikiran  

1.4.1.1 Masyarakat sipil global 

Mulai muncul sebagai kekuatan sosial ketika akhir milenium 

kedua, berfungsi utamanya dalam melawan praktik-praktik pelanggaran 

terhadap demokrasi dan kehidupan oleh institusi-institusi korporat 

globalisasi. (Vujadinovic, 2009) Sejak dari awalnya—tepatnya sebelum 

labelnya mendapat penambahan kata ‘global’ yang menunjukkan 

meluasnya skala ranahnya—hingga saat ini, karakteristik utamanya 

masih tetap sama, yaitu sebagai wadah dan alat yang dapat 

memungkinkanindividu-individu, melalui asosiasi-asosiasi volunter, 

gerakan-gerakan, partai, partai, serikat-serikat (unions), untuk beraksi di 

wilayah publik. (Kaldor, 2003) 
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Perkembangan ide ‘masyarakat sipil’ tersebut, pada prosesnya 

mengarah pada terbentuknya gerakan global untuk hak-hak 

komunikasi—seperti terlihat pada banyak model gerakan protes 

masyarakat global di waktu-waktu terakhir. 

Pada awalnya, berdasar pada pemikiraan politik barat di era 

modern, konsep masyarakat sipil adalah fondasi artikulasi kepentingan-

kepentingan ekonomi kaum borjuis yang mulai menuntuk 

kemerdekannya dari negara. Lebih jauh lagi, perkembangannya ialah 

ketika abad kedelapan belas pada masa pencerahan Skotlandia. 

Spesifiknya, di dalam The Wealth of Nations, Adam Smith 

mengungkapkan fondasi konsep masyarakat sipil-nya sebagai ‘economic 

man’ (manusia ekonomi) yang secara aktif mengejar ‘the necessaries, 

conveniences, and amusements of human life’ (keperluan-keperlun atau 

kebutuhan-kebutuhan, kesenangan-kesenangan hidup, dan hiburan-

hiburan)  (Smith, 1993, p.36) (Calabrese, 2004). Di sini ditunjukkan 

bahwa yang mendorong masyarakat adalah pengejaran terhadap 

keuntungan. Lalu, Immanuel Kant, datang dengan keberatannya terhadap 

fondasi materialisme yang ditawarkan Smith tersebut. Kant menyatakan 

bahwa pencarian untuk kepentingan diri sendiri tersebut tidak cukup 

untuk menjadi dasar untuk membangun orde moral karena tidak 

didasarkan pada respek dan kewajiban mutual. Dua hal tersebut, yaitu 

mutualisme respek dan kewajiban, signifikan. Fondasi moral konsep 

masyarakat sipil Kant mewajibkan bahwa akhir pencarian yang 
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diusahakan seseorang tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan 

kesejahteraan yang lain. Bagi Kant, bidang publik adalah tempat dimana 

kepentingan-kepentingan privat para anggota masyarakat sipil dibuat 

kompatibel dengan kewajiban-kewajiban moral universal para anggota di 

dalam ‘kingdom of ends,’ ‘kerajaan’ dimana para individual dan segala 

relasi diperlakukan sebagai ‘akhir’ di dalam mereka, dan tidak semata-

mata cara untuk akhir lain.(Calabrese, 2004) 

Kelemahan konsep Kant adalah bahwa ia tidak mengikut 

sertakan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk menciptakan 

kemungkinan efektivitas partisipasi (individu) dalam ruang publik. 

Masuk di sini, Hegel dengan teori politiknya yang memperlakukan 

kebutuhan-kebutuhan manusia tidak hanya sebagai suatu hal yang 

penting tetapi juga sebagai fitur menentukan dalam masyarakat sipil. 

Bagi Hegel, adalah masyarakat sipil, dan bukan negara, yang paling 

cocok dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan dan kebutuhan 

manusia dengan jangkauan luasnya tersebut. (Calabrese, 2004)  

Selanjutnya, Karl Marx, berpendapat bahwa garansi formal liberal 

citizenship (kewarganegaraan liberal) didasarkan pada pemikiran 

kondisi-kondisi ketidak setaraan ekonomi yang yang melekat mejadi 

anggota kaum borjuis dan mengambil alih tenaga kerja yang dimiliki 

pihak lain, daripada memiliki hak hanya karena perikemanusiaan 

seseorang. Di abad dua puluh, ide masyarakat sipil memperoleh status 

aspirasi radikal, oleh karena Gramsci, yang menunjukkan bahwa di 
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dalamnya merupakan situs perebutan atau perjuangan penggunaan sah 

atas kekuatan negara.(Calabrese, 2004) Gramsci memberi karakteristik 

sebuah perjuangan politik dalam masyarakat sipil dengan menggunakan 

istilah militer, sebagai ‘war of position’ yang strategis, kontras terhadap 

‘war of movement’ yang taktis—ditunjukkan melalui revolusi-revolusi 

kekerasan untuk mendapatkan kekuasaan atas negara (Gramsci, 1971, 

pp.229-245). (Calabrese, 2004) Poin penting di sini, adalah kesuksesan 

baru dapat dicapai ketika ada keterkaitan antara ‘war of movement’ dan 

‘war of position.’ (ini selanjutnya akan dapat dimengerti lewat penjelasan 

keterkaitan antara power dan subject position oleh Michel Foucault, di 

bagian-bagian berikutnya) 

Agen atau pelaku—di sini, aktivis, anggota partai, kelompok-

kelompok yang termasuk di dalam payung masyarakat sipil global—

memegang peranan penting. Mereka yang memiliki kesempatan untuk 

menjadi agen penuntut perubahan di dalam berbagai situasi yang di 

dalamnya terdapat  tindak atau kebijakan pemerintah yang jelas-jelas 

merugikan rakyat dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Terdapat 

tiga dimensi di dalam masyarakat sipil global, seperti yang disebutkan 

oleh Vujadinovic, antara lain: 1) Fenomena empiris mengenai relasi-

relasi sosial yang mengglobal, interkoneksi-interkoneksi, 2) 

memobilisasi, kekuatan formatif visi atau proyek, 3) aktor-aktor sosial 

(gerakan-gerakan) di level global/ transnasional. (Vujadinovic, 2009) 
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Masyarakat Sipil Transnasional, terminologi lain yang sering 

digunakan bergantian dengan masyarakat sipil global, menjalankan 

pengaruhnya melalui kemampuannya untuk membuat seseorang, para 

pembuat kebijakan atau publik mendengarkannya dan beraksi karenanya. 

(Florini & Simmons, 2000)Alternatif yang ditawarkan oleh masyarakat 

sipil global adalah dengan cara menyuarakan, membuka perbincangan 

mengenai segala malpraktik yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi 

dan yang mengancam masyarakat—termasuk hak-haknya—global, dan 

terus melakukannya sampai ada respon dan solusi atas persoalan tersebut. 

Dalam The Global Civil Society Yearbook: Lessons And 

Insights 2001-2011, Anheier, Kaldor dan Glasius (Anheier, et al., 2012), 

disebutkan bahwa ada lima perubahan penting yang merupakan empirical 

portraits of Global Civil Society atau gambaran-gambaran empiris 

Masyarakat Sipil Global. 

Pertama, kenaikan secara jumlah Organisaasi-organisasi 

Internasional non-govermental (INGOs) berlanjut tetapi melambat. Ini 

ditunjukkan di data  Union of International Associations (UIA) tahun 

2010 mendaftar ada sekitar 56.ooo INGOs, dibandingkan data tahun 

1990 jauh lebih sedikit, yaitu sekitar 22.200 saja. Setelah tahun 2000, 

jumlahnya terus naik hanya saja secara perlahan. Dengan kata lain, 

pertumbuhan di angka jumlah INGOs yang didokumentasi oleh UNIA 

menunjukkan pola pertumbuhan yang stabil dan terkonsolidasi. 
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Kedua, berkaitan dengan bentuk perkembangan-perkembangan 

Masyarakat Sipil Global yang baru. NGO yang tidak lagi merupakan 

organisasi-organisasi keanggotaan konvensional, dan yang tidak juga 

merupakan NGO korporasi meningkat dari 7 persen di tahun 1981 

menjadi 15 persen di tahun 2001 dan lebih jauh ke 18 persen di tahun 

2011. 

Ketiga, peningkatan dalam ranah nilai-nilai kosmopolitan telah 

berada pada level yang tetap setelah kenaikan yang drastis.  Pertumbuhan 

dan perluasan Masyarakat Sipil Global  sebagai sebuah fenomena di 

tahun 1990-an tampaknya berhubungan dekat dengan pergeseran penting 

dalam nilai-nilai sosial dan budaya yang mulai berpengaruh  di sebagian 

besar ekonomi-ekonomi pasar maju di era tahun 1970-an. Pergeseran ini 

melihat suatu perubahan dalam penekanan dari keamanan materil kepada 

perhatian mengenai demokrasi, partisipasi dan meaning, dan terlibat, 

diantara yang lainnya, formasi terhadap nilai-nilai kosmopolitan seperti 

toleransi dan rasa hormat  untuk hak-hak asasi manusia (Inglehart, 

1990)Dijelaskan bahwa nilai-nilai tersebut membantu menyokong 

penyebaran lintas-nasional gerakan-gerakan sosial di luar partai 

konvensional spesifiknya di Eropa dan Amerika Latin dan mendorong  

mobilisasi luas lingkup gerakan-gerakan sosial.(Diani & McAdam, 2003) 

Keempat, perubahan pola peristiwa. Di sini disoroti dinaamika 

sifat dasar Masyarakat Sipil Global, yang menunjukkan peningkatan 

yang berangsur-angsur dalam mobilisasi populer selama dekade terakhir. 
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Penting untuk diikut sertakan pula di sini ialah peran teknologi digital 

yang membantu perkembangan dokumentasi peristiwa-peristiwa yang 

terjadi. 

Kelima, inovasi-inovasi dan positioning. Di awal abad ke dua 

puluh satu, dapat disaksikan mobilisasi dan gerakan-gerakan masyarakat 

yang diperbarui (dengan versi setelah diperbarui), dan penekanan yang 

diperbarui pula mengenai aktivisme dan self-organisation.Inilah yang 

menjadi kasus terutama dalam lingkup bentuk-bentuk baru komunikasi 

dan pengorganisasian yang didukung oleh teknologi-teknologi baru yang 

belum ada sampai beberapa tahun lalu. Dalam dekade yang baru saja 

dimulai, kami memprediksi bakal adanya pergolakan politik 

berkesinambungan—bukan periode konsolidasi, tetapi periode mobilisasi 

dan eksperimen, dimana civility dan uncivility, emansipasi dan reaksi 

berjuang membentuk diskursus fase perkembangan manusia berikutnya.  

1.4.1.2 Posmodernisme 

Terminologi ‘posmodernisme’ bukan saja merujuk kepada 

pembabakan waktu ‘setelah modernisme,’ tetapi juga berarti menolak 

klaim modernisme bahwa modernisme menyebabkan kemajuan dan 

kehidupan yang lebih baik bagi semua. (Jackson & Sorensen, 1998) 

Klaim sentral Posmodernisme terhubung sangat dekat dengan 

dua hal, 1. Kekuatan, dan 2. Politik. Terminologi ‘posmodernisme,’ itu 

sendiri terkadang digunakan bergantian dengan beberapa terminologi 

lain, yaitu ‘posstrukturalisme,’ dan ‘dekonstruksi.’ Beberapa hal yang 
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termasuk di dalam ruang bahasan posmodernisme adalah hubungan 

antara kekuatan dan pengetahuan dalam studi Hubungan Internasional, 

strategi tekstual yang digunakan dalam pendekatan posmodern, cara 

posmodern berurusan dengan negara, dan usaha posmodernisme 

memikirkan ulang konsep ‘politis.’ (Devetak, 1996)Multiplisitas 

diskursus adalah inti dari posmodernisme—there is no truth, only 

competing perspectives.Ini masuk di dalam gagasan genealogy (silsilaah) 

oleh Michel Foucault. Di dalam ide silsilah inilaah signifikansi relasi 

power-knowledge ditampilkan. Sejarah, dari perspektif silsilah Foucault, 

tidak menyingkap perlahan-lahan fakta-fakta truth (kebenaran) dan 

meaning (arti). Justru, sejarah mementaskan apa yang disebut Foucault 

‘the endlessly repreated play of dominations.’ (Foucault, 1987) 

Pendekatan silsilah menegaskan ide bahwa segala pengetahuan 

diskondisikan di waktu tertentu, di tempat tertentu, dan dibentuk oleh 

konteks historis dan politik, serta dibatasi supaya berfungsi di konsep-

konsep tertentu dan di kategori-kategori pengetahuan tertentu—dengan 

begitu, pengetahuan tidak pernah tidak terkondisi. 

Perspektivisme dalam posmodernisme. Perspektivisme di sini 

adalah tidak adanya konsepsi ‘kebenaran’ atau truth, yang ada hanyalah 

berbagai perspektif yang berkompetisi. Keseluruhan dan keutuhan ‘real 

world’ (dunia nyata) ditenun dari banyak perkspektif dan interpretasi, 

yang tak ada diantaranya dapat mengklaim dirinya cocok dengan realitas 

itu sendiri, dan menjadi sebuah pandangan yang tidak berasal dari 
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manapun, atau yang mendalam. Perspektif adalah objek-objek komponen 

dan sejumlah peristiwa yang berangkat ke arah pembentukan ‘real 

world.’ Bagi posmodernisme, representasi apa pun atau mana pun 

terhadap sebuah peristiwa politik  akan selalu rentan terhadap kompetisi 

banyak interpretasi. 

Salah satu wawasan penting posmodernisme, dengan fokusnya 

pada neksus power-knowledge dan pendekatan silsilahnya, adalah banyak 

dari antara persoalan-persoalan dan isu-isu yang dipelajari dalam Ilmu 

Hubungan Internasional ialah bukan semata mengenai permasalahan 

epistemologi dan ontologi, tetapi power dan otoritas; mereka berjuang 

untuk mengganggu sejumlah interpretasi otoritatif hubungan 

internasional. 

Posmodernisme peduli tentang menyingkap ‘textual interplay 

behind power politics’ atau hubungan saling mempengaruhi antara 

entitas-entitas bersifat teks di belakang kekuatan politik.Tekstualitas 

adalah tema umum dalam posmoderninsme. Yang dimaksud dengan 

Derrida dengan teks adalah tidak hanya membatasinya dalam arti literatur 

dan dunia ide saja, tetapi ia juga menyatakan secara tidak langsung 

bahwa dunia adalah teks—lebih bagus lagi, dunia yang’real’ (nyata) 

adalah teks, dan siapapun tidak dapat merujuk kepada ‘real’ ini kecuali di 

dalam pengalaman interpretatif.  (Derrida, 1988) ‘Textual interplay’ atau  

hubungan saling mempengaruhi tekstual ini mengarah kepada hubungan 
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konstitutif secara mutual dan suplementer antara berbagai interpretasi 

yang berbeda dalam representasi dan konstitusi dunia. (Devetak, 1996) 

Dekonstruksi, salah satu cara posmodernisme untuk mengorek 

‘textual interplay’ tersebut ialah lewat dekonstruksi. Dekonstruksi ada 

hubungannya dengan keduanya baik konstitusi, maupun dekonstitusi 

totalitas apa pun, entah teks, teori, diskursus, struktur, bangunan, 

perkumpulan, atau institusi. (Devetak, 1996) Selain dekontruksi, cara 

lainnya yang menjadi cara penting posmodernisme ialah double 

reading—yang tugasnya ialah memahami bagaimana sebuah diskursus 

atau institusi sosial disatukan. 

Posmodernisme memberi sejumlah kontribusi terhadap studi 

hubungan internasional. Diawali dengan kontribusi metode silsilah  yang 

berusaha menyingkap kaitan erat antara banyak klaim terhadap 

pengetahuan dan sejumlah klaim terhadap otoritas dan kekuatan politik. 

Kedua, melalui strategi tekstual dekonstruksi berusaha 

mempermasalahkan seluruh klaim epistemologis dan totalisasi politik. 

Ketiga, posmodernisme berusaha kembali memikirkan konsep politis 

tanpa menarik berbagai asumsi kedaulatan negara dan 

reterritorialization. 

1.4.1.3 Diskursus, Formasi Diskursif dan Rupture 

Foucault, dalam karyanya The Archaeology of Knowledge, 

mengemukakan sejumlah ide dan konsep utama, diantaranya statement, 

formasi diskursif, rupture (perputusan), dan deskripsi arkeologis—
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kesemuanya itu berhubungan dengan sejarah diskursus.Dalam kacamata 

diskursus, dunia (termasuk di dalamnya sejarah, peristiwa, dll) terdiri 

dari banyak perspektif yang berbeda dan bahkan saling berbenturan satu 

dengan yang lain, dan selamanya akan tetap seperti itu. Cara pandang 

tersebut ialah karakteristik yang senada dengan karakteristik 

postmodern—yang tentunya, menentang gagasan utama modernisme 

yang menjunjung tinggi homogenisme perspektif. Di bawah adalah 

penjelasan diskursus, formasi diskursif dan ruptureyang menjadi 

pembahasan penting dalam penelitian ini dan digunakan di bagian-bagian 

selanjutnya dalam penelitian ini. 

1.4.1.3.1 Diskursus 

Dalam lingkup hubungan internasional dan berbagai aktor 

yang berperan di dalamnya, yaitu Negara, dan semua model aktor non-

Negara, studi mengenai diskursus memiliki ruang porsi penting. Hal ini 

terutama berkaitan dengan komunikasi antara aktor Negara dan aktor 

non-Negara. Walaupun komunikasi tersebut cenderung lebih banyak 

berkesan satu arah—yaitu pihak sipil yang bersuara, baik lewat NGO, 

INGO, ataupun gerakan-gerakan global—sedangkan dari pihak Negara, 

kebanyakan tidak memberikan tanggapan. 

Tidak ada proses berdialog dan pertukaran argument di situ, 

seperti yang dikemukakan oleh Weller (2008) yang mendeskripsikan 

negosiasi-negosiasi sebagai ‘dialogue of the deaf,’ tetapi, di sini justru 

kemudian menjadi arena pertarungan diskursif (Del Felice 2012). 
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Diskursus adalah arena primer dimana pengaruh power 

termanifestasi, dan Foucault mencatat bahwa: 

"Discourses are not once and for all 
subservient to power or raised up against it . . 
. discourse can be both an instrument and an 
effect of power, but also a hindrance, a 
stumbling-block, a point of resistance and a 
starting point for an opposing strategy "(ibid. 
: 100-101) . (Taylor 2011) 

 
Termasuk di dalam praktik-praktik yang dimaksud tersebut adalah aksi 

gerakan Global Noise yang menyuarakan berbagai isu, opini, keberatan 

yang merupakan aspirasi masyarakat sipil global. Studi diskursus dalam 

lingkup Hubungan Internasional terdiri atas tiga klaim teoritis: 1. 

Diskursus sebagai sistem signifikasi, 2. Produktivitas Diskursus, dan 3. 

‘play of practice’ (Milliken 1995). Yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah klaim teoretis diskursus yang kedua, yaitu produktivitas diskursus. 

Di dalamnya, ada sejumlah cara yang menjelaskan produktivitas 

diskursus, seperti yang dikemukakan Milliken: 

  "Discourses are productive in various ways: 
(1) making intelligible ways of being and 
acting; (2) defining subjects authorized to speak 
and to act; (3) defining knowledgeable 
practices; (4) disciplining and controlling social 
spaces; and (5) producing common sense 
(Milliken, 1999: 229). 

(Del Felice 2012) 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SIGNIFIKANSI GLOBAL NOISE ... ALETHEA AMANDA SUMANTI



19 
 

Diskursus tidak pernah terdiri dari satu kalimat/ pernyataan, satu teks, 

satu aksi atau satu sumber. (Hall, 2001) Multiplisitas adalah syarat 

mutlak dilaksanakannya penelitian menggunakan teori diskursus.  

Diskursus adalah sistem pemikiran, atau klaim pengetahuan, 

yang mengasumsikan keberadaan mandiri pembicara tertentu. Kita 

selalu terbiasa mengarah kepada banyak diskursus yang telah ada 

sebagai sumber dalam interaksi sosial dengan yang lain. Pengertian kita 

mengenai konsep ‘self,’ dibangun melalui hubungan kita dengan 

multitude (banyak) diskursus. Di dalam karya Foucault, konstruksi 

subjek posisi ini yang membentuk penerimaan kita tentang relasi 

kekuatan sosial yang tidak seimbang. (Stoddart, 2007) 

Di sini, produksi dan sirkulasi banyak diskursus adalah 

mekanisme-mekanisme kekuatan sosial secara berkelanjutan. Foucault 

menegaskan, bahwa,”mereka yang hendak menjalankan power, harus 

menggunakan diskursus dalam pelaksanaannya. (Stoddart, 2007) 

Regulasi diskursus berurusan dengan siapa yang diijinkan 

untuk berbicara mengenai suatu topik tertentu, sama seperti bentuk-

bentuk pengetahuan yang ditundukkan dalam produksi kebenaran. Pada 

akhirnya, jika diskursus adalah situs untuk menjalankan kekuatan 

sosial, maka produksi diskursus dapat mendesak dan menantang 

penggunaan kekuatan. (Stoddart, 2007) 
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1.4.1.3.2 Formasi Diskursif 

Diskursus ialah: 

“group[s] of sequences of signs, insofar as they 
are statements,’‘the term discourse can be 
defined as the group of statements that belong to 
a single system of formation’” 

(Foucault, 1972) 

“we shall call a discourse a group of statements 
insofar as they belong to the same discursive 
formation” 

(Foucault, 1972) 

“discursive formations are groups of 
statements” 

(Foucault, 1972) 

Formasi diskursif dapat dikenali melalui empat karakteristik, 

antara lain: formasi objek diskursus, formasi posisi atau mode 

pengucapan (enunciative positions or modes), formasi strategi-strategi 

teoretis, dan formasi konsep. (Foucault, 1972)Studi tentang statement 

atau kalimat adalah sentral dalam pemahaman formasi diskursif yang 

dimaksud Foucault.Di dalam bagian The Statement and The Archive, 

diutarakan Foucault mengenai unit terkecil lingkup diskursus adalah 

statement. 

1.4.1.3.3 Rupture 

Rupture berkenaan dengan hal formasi diskursif dan 

penggantian satu formasi diskursif dengan formasi diskursif yang lain. 

Michel Foucault dalam gagasannya mengenai power/knowledge 

menjelaskan bahwa tiap pengetahuan (knowledge) memuat kekuatan 

(power), dan juga sebaliknya. Gagasan tersebut mengimplikasikan 
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bahwa ada proses enabling di dalamnya. Proses enablingdalam gagasan 

power/knowledge Michel Foucault tersebut sejalan dengan hubungan 

antara rupture dan formasi diskursif.Gagasan Foucault mengenai 

rupture (perputusan)/ break(keretakan)/ discontinuity (diskontinuitas) 

dapat berupa kontradiksi-kontradiksi internal, perubahan serta 

perbedaan dalam suatu formasi diskursif tertentu.Rupture adalah: 

“is the name given to transformations that bear 
on the general rules of one or several discursive 
formations” 

(Foucault, 1972) 

Dan perlu diperhatikan juga bahwa rupture: 

“we must not imagine that rupture is a sort of 
great drift that carries with it all discursive 
formations at once: rupture is not an 
undifferentiated interval—even a momentary 
one—between two manifest phases. It is not a 
kind of lapsus (a slip of tongue) without 
duration that separates two periods, and which 
deploys two heterogeneous stages on either side 
of a split; it is always a discontinuity specified 
by a number of distinct transformations, 
between two particular positivities” 

(Foucault, 1972) 

Gagasan Foucault mengenai rupture, break, discontinuity 

bermula dari sifat penekanan berlebih mengenai kontinuitas sejarah, 

dan kemudian berbalik arah untuk memberi perhatian pada studi 

diskontinuitas. Ciri khas penting rupture adalah perputusan (rupture) 

yang terjadi tidak terjadi sekejap/ instan, melainkan berangsur-angsur/ 

bertahap, istilah yang tepat untuk menggambarkannya ialah bersifat 

transformasional. 
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1.5 Hipotesis 

Berdasar pada latar belakang masalah, rumusan masalah dan 

kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah Global Noise 

memiliki arti penting, yaitu berfungsi sebagai formasi diskursif alternatif 

dalam isu austerity. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Definisi Konseptual dan Operasional 

1.6.1.1 Austerity 

kebijakan pengetatan ekonomi pemerintah adalah kebijakan 

ekonomi dan sosial berdasarkan anggaran seimbang yang harus dicapai 

dengan mengurangi anggaran belanja pemerintah, terutama pada 

kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan dan sosial. (McBride & Merolli, 

2013) 

1.6.1.2 Formasi Diskursif 

Definisi formasi diskursif yang digunakan di sini ialah yang 

dikemukakan oleh Michel Foucault, yaitu: 

“the general enunciative system that governs a 
group of verbal performances" 

(Foucault, 1972) 
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1.6.1.3 Rupture 

Definisi rupture yang digunakan di sini ialah yang dikemukakan 

oleh Michel Foucault, yaitu: 

“a transformation within the most general rules 
of a discursive formation, a transformation that 
is not instantaneous.” 

(Foucault, 1972) 

I.6.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, berusaha untuk 

menyajikan gambaran secara rincidan detail tentang situasi khusus, setting 

sosial. Penelitian deskriptif bertujuan menjelaskan ikhwal masalah atau 

obyek tertentu secara rinci. (Suyanto & , 2005) Dalam penelitian deskriptif, 

peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, dan tidak 

melakukan pengujian hipotesis.(Singarimbun & Soffian, 1989) 

I.6.3 Jangkauan Penelitian 

Peneliti menetapkan jangkauan penelitian ini dengan jangka waktu  

tahun 2012 hingga 2014. 2012 dipilih sebagai awal penelitian karena 

merupakan waktu pertama munculnya gerakan Global Noise (pelaksanaan 

gerakan ini), sampai tahun 2014. 

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan.(Suyanto & , 2005)Data yang diperoleh menggunakan teknik 

ini ialah berupa data sekunder—data-data tertulis dari buku, jurnal, artikel 

dan situs internet. 
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I.6.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis kualitatif. Menurut Silalahi, analisis data kualitatif dilakukan 

dalam penelitian yang data-data empirisnya berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau 

struktur klasifikasi (Silalahi 2009). 

1.6.6 Sistematika Penulisan 

BAB I berisi metodologi penulisan penelitian yang tersusun atas latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka 

pemikiran yang terdiri dari landasan teoritik, hipotesis, metodologi 

penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe 

penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data serta sistematika penulisan. BAB II membahas formasi diskursif 

mainstream tentang austerity. BAB III membicarakan gerakan Global Noise 

dan formasi diskursifnya mengenai austerity. BAB IV akan mendiskusikan 

rupture dalam formasi diskursif mainstream dan arti penting gerakan Global 

Noise sebagai formasi diskursif alternatif terkait austerity. BAB V akan 

menampilkan kesimpulan yang mengkonfirmasi hipotesis penelitian melalui 

temuan-temuan penelitian. 
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