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Bagian 2: GEOPOLITIK  Untuk Gerakan Sosial





Tujuan: memberikan pemahaman bagaimana analisa geopolitik dapat membantu sebagai alat analisa untuk gerakan sosial.


Definisi Geopolitik:
Pada kenyataannya istilah geopolitik merujuk kepada semua hal yang berhubungan dengan persaingan kekuasaan atau perebutan pengaruh di atas wilayah-wilayah tertentu dan masyarakat (populasi) yang hidup di atasnya (Yves Lacaste)

Mengapa analisa geopolitik?
Kekuasaan adalah salah satu perhatian terpenting dari gerakan sosial. Tuntutan-tuntutan perubahan yang diusung oleh gerakan sosial akan selalu berurusan dengan kekuasaan. Karenanya, para pelaku gerakan sosial berinteraksi dengan berbagai bentuk kekuasaan : negara, kapital, agama, partai politik, tokoh masyarakat sampai hansip dan satpam pabrik.

Di sisi lain, gerakan sosial juga adalah sebentuk kekuasaan. 

Kenapa?
Organisasi-organisasi gerakan sosial mengkomunikasikan kepentingan mereka, melakukan upaya perubahan material, dalam bentuk mobilisasi massa untuk tekanan politik: demonstrasi jalanan, mogok buruh, blokade, dst.
Organisasi-organisasi tersebut juga memberikan pengaruh konseptual ke dalam masyarakat dengan aktivitas kampanye (agitasi dan propaganda) untuk
memperbesar kekuatannya.

Pergerakan sosial berupaya memenangkan dukungan masyarakat yang lebih luas.

Artinya gerakan sosial adalah juga AKTOR GEOPOLITIK, yang terlibat sebuah
pertarungan/persaingan dengan aktor-aktor lain dalam memperebutkan perhatian, pengaruh dalam masyarakat.

Elemen-elemen Fundamental dalam Geopolitik
• Kekuasaan
• Wilayah
• Bangsa

Fundamental: Kekuasaan

Apa itu kekuasaan?
Kekuasaan
Penguasa
Individu Aksi/Diam
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atif
Legislatif
Masyarakat sebagai kesatuan berbagai relasi kekuasaan

Dalam sebuah masyarakat demokratis (per definisi liberal-parlementarian) kekuasaan menjadi memiliki banyak bentuk dan ada di mana-mana.
Model Trias Politica (eksekutif, legislatif, yudikatif) bukanlah pembagian kekuasaan sesungguhnya, namun malah menjadi pertaruhan/perebutan (stake atau enjeux) oleh berbagai macam kekuasaan, mulai dari klik militer dan militeris, partai politik, gerakan sosial, kasta-kasta berduit, dan seterusnya.

Fundamental: Wilayah
 Adakah masyarakat tanpa wilayah tinggal?
Adakah kekuasaan tanpa territori?

Makna Wilayah
Kata “Region” berasal dari kata “regere”, yang berarti “menguasai” (dalam bahasa Inggris “to rule” atau “to direct”).
Pembagian permukaan bumi ke dalam wilayah-wilayah (benua, negara, kawasan) sangatlah berhubungan dengan kekuasaan, bukan sebuah proses alami.

Jika benua Australia begitu jelas batasannya, bagaimana
dengan Eropa, Asia dan Afrika. Apakah penentuan batas-batas negara dilakukan secara alami?
Masyarakat
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pulasi)
Kekuasaan (Territori)
Pertarungan Antar Kekuasaan dan Pengaruh dalam sebuah masyarakat dan wilayah
Masyarakat (Populasi)
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Pertarungan antar kekuasaan dalam konteks konflik bilateral




