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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Fenomena globalisasi yang berkembang dengan pesat memberikan dampak 

bagi dunia internasional. Tidak semua masyarakat dapat menerima dengan baik 

adanya globalisasi. Terdapat pro dan kontra mengenai munculnya globalisasi 

karena beberapa golongan masyarakat percaya bahwa globalisasi tidak selalu 

menguntungkan semua pihak. Dalam dunia internasional, terjadi suatu perdebatan 

terhadap fenomena globalisasi dimana beberapa pihak beranggapan bahwa 

globalisasi telah memberikan dampak yang positif dan kemajuan bagi kehidupan 

manusia mulai dari aspek teknologi, komunikasi, transportasi, ekonomi dan lain 

sebagainya. Namun, beberapa pihak yang kontra melihat globalisasi sebagai suatu 

ancaman dan banyak menimbulkan kerugian. Berbagai permasalahan dunia 

seperti, kemiskinan, ketimpangan, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran 

lingkungan dianggap sebagai dampak negatif dari adanya globalisasi.  

  Diamond dan Mc Donald berpendapat bahwa globalisasi telah 

menciptakan dua paradigma dalam dunia internasional. Paradigma tersebut 

terbagi dalam gerakan yang mengarah pada timbulnya satu keseragaman atau 

unity yang menyatukan seluruh masyarakat dunia sehingga tidak ada lagi batasan 

– batasan yang memisahkan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya dan 

tercipta satu kesatuan yang disebut global village (masyarakat global). 

Berlawanan dengan hal tersebut, muncul gerakan lain yang lebih mengarah pada 

keberagaman atau diversity. Dengan adanya gerakan yang menuju global village 
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dalam dunia internasional¸tidak dapat dipungkiri identitas – identitas lokal pun 

akan muncul dan semakin menguat yang terbentuk dalam berbagai gerakan dan 

tuntutan yang berpotensi menimbulkan suatu konflik. Tuntutan datang dari warga 

negara asli yang merasa tidak terima dengan kebijakan imigrasi yang berlaku di 

negaranya dan dirasa merugikan negara asli itu sendiri. Hal ini dapat berkembang 

dan memicu terjadinya prasangka rasial atau xenophobia (ketakutan yang 

berlebihan pada etnis asing).
1
 

 Nordic Resistance Movement (NRM) merupakan suatu gerakan sipil yang 

merupakan kelompok neo-Nazi di wilayah Eropa tepatnya negara-negara Nordik 

yaitu Swedia, Finlandia, Norwegia, Denmark dan Islandia. Pada mulanya, NRM 

terbentuk di Swedia pada tahun 1997.
2
 Kemudian, NRM berubah menjadi gerakan 

Transnasional karena gerakan ini tidak hanya berada di Swedia namun turut 

berkembang di regional Eropa Utara. Mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2011, 

NRM memperluas jaringannya di negara Finlandia dan Norwegia.
3
 Pada tahun 

2019, tercatat bahwa NRM memiliki anggota atau aktivis sejumlah 400-500 orang 

di Swedia, 100 orang di Finlandia dan Denmark, serta 30-40 orang di Norwegia. 

Sebagian besar anggota tersebut merupakan orang dewasa dengan kisaran umur 

20 sampai 50 tahun.
4
 

 Tujuan dari NRM adalah untuk menggabungkan semua negara Nordik 

menjadi satu negara nasional-sosialis, baik melalui pemilihan umum atau melalui 

                                                             
1
 Ibid. 

2
 Counter Extremism Project. Nordic Resistance Movement (NRM). Diakses dari 

https://www.counterextremism.com/threat/nordic-resistance-movement-nrm pada 14 Maret 2019 
3
 Ibid. 

4
 Bjørgo, Tore. Right-Wing Extremism in Norway: Changes and Challenges. Diakses 

dari https://www.sv.uio.no/c-rex/english/news-and-events/right-now/right-wing-extremism-in-

norway.html pada 25 Juni 2019 

javascript:void(0);
https://www.sv.uio.no/c-rex/english/news-and-events/right-now/right-wing-extremism-in-norway.html
https://www.sv.uio.no/c-rex/english/news-and-events/right-now/right-wing-extremism-in-norway.html
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revolusi. Kelompok ini menunjukan sikap rasis, anti-imigran, anti-semit, dan pro 

terhadap Hitler. Dalam melakukan kegiatannya, NRM turut menggunakan 

kekerasan yang menargetkan gay, kelompok lain dengan ideologi yang 

berseberangan dan juga pengungsi muslim yang masuk ke wilayah Eropa.
5
 NRM 

ingin menyatukan kekuatan negara-negara Nordik agar terlepas dari pengaruh 

perusahaan multinasional dan intitusi internasional seperti European Union, 

United Nation dan North Atlantic Treaty Organization. Globalisasi yang terjadi 

pada dunia internasional dipandang oleh NRM dapat menggusur orang-orang 

Nordik. Mereka dapat kehilangan identitas dan menjadi bagian yang tidak 

dianggap keberadaannya. Oleh karena itu, NRM berupaya untuk menjaga 

kedaulatan negara-negara Nordik agar tetap dapat berdiri teguh, serta 

mengamankan kelangsungan hidup penduduk asli, bangsa dan budaya Nordik. 

Gerakan NRM juga ingin menjadi contoh yang dapat diikuti negara-negara lain 

agar dapat mencapai potensi penuh dan membebaskan diri dari pengaruh asing.
6
  

 NRM dapat dikatakan sebagai resistance movement di wilayah Eropa Utara. 

Resistance movement sendiri memiliki pengertian yaitu suatu upaya gerakan 

perlawanan terorganisir oleh beberapa bagian dari populasi sipil di suatu negara 

untuk menentang pemerintah yang berdiri secara sah. Resistance movement juga 

digambarkan sebagai upaya kolektif dalam menduduki kekuasaan di suatu 

wilayah dimana aktivitasnya dapat mengganggu ketertiban dan stabilitas sipil. 

                                                             
5
 Counter Extremism Project. Op.Cit. 

6
 Lindberg, Simon. A United North. Diakses dari https://nordicresistancemovement.org/a-united-

north/ pada 28 Maret 2019 
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Untuk mencapai tujuannya kelompok resistensi dapat berupa perlawanan sipil 

yang menggunakan kekuatan dengan bersenjata maupun tidak bersenjata.
7
 

 Ideologi NRM sebagai resistance movement adalah sosialis nasional atau 

yang pengaruh dari Nazi yang pernah berkuasa di Jerman dan menjadi landasan 

pemerintahan yang kuat dan dapat mengancam kekuatan lain seperti Zionis yang 

menguasai dunia. Latar belakang terbentuknya NRM karena anggapan bahwa 

sejak tahun 1945 hingga hari ini, kekuatan-kekuatan destruktif dapat 

menyebabkan pemusnahan terhadap orang-orang Nordik dan etnis Eropa. NRM 

menentang keras imigrasi asing ke negara-negara Nordik. NRM menyatakan 

bahwa gerakan ini bukan saja berusaha untuk menghentikan imigrasi massal, 

tetapi untuk memulangkan orang-orang asing di wilayah Nordik kembali ke 

tempat asalnya. Jika NRM dapat mengambil alih jalannya pemerintahan di 

negara-negara wilayah Nordik maka hal utama yang akan dilakukan adalah 

memberhentikan secara total semua imigrasi di luar bangsa Nordik, Membentuk 

lembaga pemerintah yang efisien dan berfokus pada penilaian rasial serta 

mengembalikan sebagian besar orang asing dengan ras berbeda dari penduduk asli 

yang terletak di dalam perbatasan wilayah Nordik.
8
 

 Fenomena NRM yang bersifat ultra kanan tersebut menjadi salah satu faktor 

yang menjelaskan bahwa saat ini politik kanan-jauh telah berpindah dari 

kelompok marginal menjadi kelompok utama dalam politik Eropa. Hal tersebut 

didasari oleh beberapa faktor. Pertama, meningkatnya suara partai-partai kanan-

                                                             
7
 Roberts, Adam. 1967. The Strategy of Civilian Defence: Non-violent Resistance to Aggression. 

London: Faber. Hal. 136 
8
 Counter Extremism Project. Nordic Resistance Movement (NRM). Diakses dari 

https://www.counterextremism.com/threat/nordic-resistance-movement-nrm pada 05 Januari 2020 
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jauh dalam pemilu lokal, nasional, maupun regional. Kedua, bangkitnya 

organisasi-organisasi kanan-jauh dan terjadinya beberapa kekerasan atas nama 

kanan-jauh. Ketiga, adanya upaya normalisasi dan pengembalian wacana politik 

kanan-jauh ke masyarakat Eropa. Dengan demikian, keberadaan politik kanan-

jauh dapat mengancam stabilitas di Eropa mengingat basis ideologi ultra-

nasionalis yang mereka anut. Eksistensi dari European Union (EU) juga dapat 

terancam karena cara pandang organisasi supranasional ini cenderung euro-

skepticism dan berseberangan dengan politik kanan-jauh.
9
 NRM dapat 

digolongkan sebagai kelompok ekstrim kanan yang merupakan kelompok 

eksklusif dan hanya menerima keanggotaan secara terbatas dan mengedepankan 

kebijakan diskriminatif kepada etnis minoritas dan imigran yang dianggap sebagai 

musuh. 

Globalisasi dalam tulisan ini merujuk pada proses globalisasi yang terjadi 

sebagai akibat revolusi teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. 

Globalisasi sering dipahami sebagai proses menipisnya batas-batas negara, karena 

dunia semakin terintegrasi dan interdependensi antar negara semakin tinggi.
10

 

Indikator utama dari globalisasi adalah peningkatan yang cepat dalam segala 

bentuk perpindahan atau aliran. Bukan saja aliran uang dan perdagangan, tetapi 

juga nilai-nilai demokrasi, produk kultural dan media, serta yang menjadi 

perhatian utama adalah munculnya migrasi penduduk yang merupakan bentuk 

aliran orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Globalisasi membuka akses sarana 

                                                             
9
 Hikmawan, Rizki. 2017. Kebangkitan Politik Kanan-Jauh dan Dampaknya bagi 

Multikulturalisme  di Eropa. Journal Dauliyah vol. 2 no. 1. Diakses dari 

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/808 pada 05 Januari 2019 
10

 Li, Peter S. 2008. World Migration in the Age of Globalization: Policy implications and 

challenges. New Zealand: New Zealand Population Review. 
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dan prasarana transportasi yang seluas-luasnya, sehingga memudahkan penduduk 

untuk pergi ke wilayah yang lebih jauh dengan biaya yang terjangkau. Revolusi 

teknologi dan transportasi tersebut telah menurunkan biaya migrasi secara 

signifikan sehingga mempermudah dan mempercepat migrasi penduduk hingga 

wilayah yang jauh.
11

 Banyak Negara-negara di dunia yang dipengaruhi secara 

signifikan oleh migrasi internasional. Lebih lanjut dikemukakan bahwa negara-

negara penerima imigran tersebut semakin diwarnai oleh migran dari berbagai 

negara dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya yang semakin beragam. 

Swedia merupakan salah satu negara yang membuka perbatasannya 

terhadap migran, menyediakan suaka, hingga membuka lapangan pekerjaan. 

Pemerintah di negara tersebut membentuk kebijakan yang cenderung mendorong 

keberadaan migran di Swedia. Sejak akhir tahun 1940, Swedia dikenal sebagai 

negara dengan komunitas multikultural yang sebelumnya bersifat homogen.
12

 

Dalam lingkup internasional, Swedia memiliki reputasi dalam menghormati hak 

asasi manusia dan untuk menawarkan perlindungan bagi pencari suaka, termasuk 

dalam isu pengungsi. UNHCR mencatat bahwa setidaknya 78.000 pengungsi 

tercatat di Swedia hingga Oktober 2015, dengan 10.000 pencari suaka tiba setiap 

minggu. Swedia bahkan menerima banyak pengungsi dan secara aktif mendorong 

para pekerja migran baru.
13

  

                                                             
11

 Castles, S, De Hass, H., dan Miller, M.J. 2014. The Age of Migration: International Population 

movements in the modern world. New York: The Guilford Press. 
12

 Eger, Maureen. 2010. Even in Sweden: The Effect of Immigration on Support for Welfare state 

Spending, dalam European Sociological Review. Oxford: Oxford University Press. 
13

 Parusel, Bernd. 2009. Focus Migration Country Profiles: Sweden. Hamburg: Hamburg Institute 

of International Economics. 
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Keterbukaan Swedia dalam menerima migran menyebabkan kelompok  

politik kanan-jauh mulai muncul kembali pada tahun 1988, terutama ketika 

imigran dari Perang Balkan pada 1990-an datang dan semakin memunculkan 

gerakan sayap kanan sebagai sebuah fenomena global yang difasilitasi oleh 

internet. Kemudian pada tahun 2010, sebuah partai anti-imigran yaitu Demokrat 

Swedia dengan akar gerakan neo-Nazi mengalami kebangkitan dan memunculkan 

lingkungan di mana supremasi kulit putih merasa terdorong untuk menunjukan 

kekuasaannya. Selain itu kehadiran pengungsi terutama dari Suriah yang dilanda 

perang, memberikan peluang baru untuk perekrutan bagi NRM sebagai gerakan 

resistensi globalisasi yang menolak datangnya migran ke Swedia dan negara 

sekitar di Eropa Utara.
14

 

 NRM mengeluarkan sebuah artikel berjudul Our Path dimana dalam artikel 

tersebut terdapat penjelasan mengenai arah gerak serta ide dan gagasan yang 

dimiliki kelompok ini sebagai suatu resistensi terhadap globalisasi. Our Path 

tersebut menjadi suatu wadah untuk menampung aspirasi politik gerakan ini 

dalam mencapai tujuan politis nya. Apabila dirangkum, terdapat sembilan poin 

yang dapat menjelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh gerakan NRM. 

Sembilan poin tersebut antara lain, Pertama, melakukan pemberhentian adanya 

imigrasi dalam jumlah besar di wilayah Eropa utara. Pemulangan harus segera 

dilakukan ke negara asal masing-masing migran atau negara tetangga yang dapat 

                                                             
14

 Lindahl, Julie. How One City In Sweden Fought Back Against White Supremacy. Diakses dari 

https://www.wbur.org/cognoscenti/2019/08/13/neo-nazi-sweden-europe-nationalism-julie-lindahl 

pada 10 Januari 2020 
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menerima migran tersebut. 
15

 Hal itu menunjukan upaya NRM dalam mengurangi 

pengaruh budaya asing yang berkembang di wilayah negara-negara Nordik. 

Kedua, gerakan ini berupaya untuk merebut kembali kekuasaan dari elit 

zionis global dalam bidang ekonomi dan militer yang meliputi dunia 

internasional. Ketiga, saling menyatukan kekuatan negara-negara Nordik dengan 

membentuk militer, mata uang dan bank sentral serta hukum dan aturan bersama 

sehingga dapat mundur dari European Union serta koalisi lain yang bertentangan 

dengan negara-negara Nordik. Keempat, membangun pemerintahan dengan 

pengawasan yang kuat dari rakyat negara-negara Nordik. Kelima, merebut 

kepemilikan media massa di wilayah Eropa Utara sehingga dapat dikelola oleh 

penduduk lokal serta dominasi media yang dilakukan oleh individu dan 

perusahaan harus ditinjau kembali. 
16

  

Keenam, menciptakan masyarakat moderen yang hidup sejahtera 

berdampingan dengan alam, hukum yang melindungi hewan akan dikembangkan 

sehingga tidak menyalahi aturan dalam meraup keuntungan, seluruh sumber daya 

alam akan dimanfaatkan sebaik mungkin dengan memikirkan generasi 

mendatang. Ketujuh, membangun paham Nasional Sosialis di tengah masyarakat 

agar segala sumber daya yang dimiliki dapat didistribusikan secara merata dan 

memberi manfaat bagi seluruh masyarakat di negara-negara Nordik dan mereka 

memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi. Kedelapan, 

melaksanakan kembali wajib militer nasional dan meningkatkan kinerja angkatan 

                                                             
15

 Nordic Resistance Movement (NRM). Our Nine Political Points. Diakses 

dari https://nordicresistancemovement.org/our-nine-political-points/ pada 25 Juni 2019 
16

 Ibid.  
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bersenjata. Poin terakhir adalah membangun negara-negara Nordik menjadi 

negara konstitusional di mana semua warga negara sama di mata hukum.
17

 

NRM menyatakan gerakan mereka sebagai kelompok Nasional Sosialis 

revolusioner yang juga terdaftar sebagai partai politik. Akan tetapi, NRM 

mengakui bahwa aktivitas dari gerakan ini tidak berfokus pada kemenangan 

dalam pemilihan, tapi lebih mengutamakan perjuangan di luar dari parlementer 

dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuannya. NRM memang mencalonkan 

diri untuk pemilihan umum di Swedia pada tahun 2018, akan tetapi hal tersebut 

sama sekali bukan inti dari kegiatan yang dilakukan oleh gerakan NRM. Dalam 

mencapai tujuan politis nya, NRM lebih banyak bergerak sebagai gerakan 

perlawanan sipil.
18

 Kegiatan utama yang menonjol yang dilakukan oleh NRM 

pada saat ini adalah menyebarkan propaganda kepada masyarakat luas. Dalam 

melakukan kegiatan untuk menyebar propaganda, NRM mengoptimalkan situs 

web yang dimiliki oleh gerakan ini.  

NRM juga menggunakan media lain agar pesan yang ingin disampaikan 

dapat tersebar luas di masyarakat melalui saluran TV dan Radio. NRM 

membentuk beberapa program yang diisi oleh anggota inti serta partisipan dari 

gerakan ini, kemudian menyiarkan program tersebut melalui media-media yang 

dapat terjangkau oleh NRM. Propaganda yang dilakukan oleh NRM juga 

disebarkan melalui selebaran, stiker, plakat, sepanduk yang dibagikan kepada 

masyarakat luas. Anggota NRM serta pendukungnya melakukan aksi turun ke 

                                                             
17

 Ibid. 
18

 Nordic Resistance Movement. 2019. Who are the Nordic Resistance Movement?. Diakses 

dari https://nordicresistancemovement.org/who-are-the-nordic-resistance-movement/ pada 01 

Agustus 2019 
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jalan dengan mengadakan demonstrasi, unjuk rasa, pidato dan lain sebagainya.
19

 

NRM juga memperhatikan kegiatan internal yang dapat memberikan manfaat bagi 

anggotanya. Secara konsisten, NRM berupaya untuk meningkatkan kualitas 

aktivis-aktvis yang tergabung dalam gerakan ini dengan memberikan pelatihan 

secara fisik, psikologis serta pendidikan yang dapat meningkatkan intelektualitas 

dalam rangka penguatan anggota NRM sebagai individu.
20

  

NRM memiliki kaitan erat dengan radikalisme dan ekstrimisme yang penuh 

dengan kekerasan sehingga pada bulan November 2017, pengadilan Finlandia 

telah mengecam dan melarang aktivitas NRM dan kelompok lain yang berafiliasi. 

Tetapi NRM meminta izin untuk mengajukan banding kasusnya ke Mahkamah 

Agung.
21

 Pada tanggal 28 Maret 2019 Mahkamah Agung menetapkan larangan 

terhadap NRM bersifat sementara sejak pengadilan mengizinkan gerakan tersebut 

untuk mengajukan banding, dan putusan akhir akan dilakukan pada awal 2020.
22 

Meskipun pergerakan NRM mendapat tekanan di Finlandia akan tetapi 

pemerintah Finlandia belum dapat membubarkan total gerakan tersebut. NRM 

tetap dapat melakukan kegiatannya dengan mengubah nama, simbol dan 

melakukan demonstrasi di jalan dengan lebih berhati-hati.
23

 

 Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat lonjakan jumlah migran dan 

pengungsi yang diterima oleh European Union yang disebabkan oleh perang 
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saudara, bencana alam, dan globalisasi yang terjadi di berbagai negara. Dimulai 

dari tahun 2013, Eropa mengalami krisis pengungsi yang tersebar luas karena 

adanya konflik kekerasan dan kemiskinan di Suriah, Irak, Aganistan, Afrika dan 

Asia Selatan. Hal tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2015.
24

  

 

Gambar 1. Data peningkatan aktivitas NRM.
25

  

Aktifitas NRM meningkat tajam setelah terjadinya krisis pengungsi pada tahun 

2013-2015, tepatnya pada tahun 2016 aktivitas yang dilakukan oleh NRM 

terdaftar sebanyak 3.064 kegiatan, diikuti 3.660 pada tahun 2017 dan 3.938 pada 

tahun 2018.
26

 

NRM menyatakan semua jenis kegiatan meningkat, mulai dari optimalisasi 

website agar dapat menyebarkan gerakan melalui dunia maya, berbagai program 

                                                             
24
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dan event yang digelar oleh gerakan ini, serta aksi di jalan-jalan. Demonstrasi 

yang dilakukan NRM meningkat secara signifikan dimana pada tahun 2017 

terdapat 177 aksi demonstrasi yang meningkat menjadi 370 pada tahun 2018.
27

 

Hal tersebut menunjukkan gerakan yang lebih terbuka dan terlihat dari NRM 

sebagai resistensi terhadap globalisasi dalam menghadapi gelombang migran.  

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota NRM juga semakin agresif. Pada 

November 2016, anggota NRM telah melakukan tiga kali serangan dengan 

menggunakan bom rakitan. Pihak berwenang di Swedia menuturkan bahwa 

peledakan bom tersebut terjadi di sebuah kafe dan dua pusat pengungsian.
28

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian 

terhadap gerakan Nordic Resistance Movement (NRM) karena gerakan ini berhasil 

muncul di tengah masyarakat Eropa Utara sebagai resistensi globalisasi yang 

menentang gelombang migran dan aktivitasnya semakin meningkat ditandai 

dengan masuknya pengungsi dalam jumlah besar ke wilayah Eropa pada tahun 

2013. Selain itu meskipun gerakan ini merupakan gerakan radikal, ekstrimis dan 

bersifat agresif dimana hal tersebut sangat dekat dengan tindak kriminal dan 

kekerasan, namun pemerintah di negara – negara Nordik, khususnya Swedia, 

Norwegia dan Denmark tidak melarang dan membubarkan NRM. Selain itu, 

setelah adanya krisis pengungsi di Eropa, aktivitas NRM menjadi semakin agresif 

terhadap migran dan penyebaran gerakan ini juga lebih berkembang dibandingkan 

sebelumnya. 

                                                             
27
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28
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https://www.counterextremism.com/threat/nordic-resistance-movement-nrm pada 14 Maret 2019 
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1.2. Rumusan Masalah 

                 Bagaimana menjelaskan fenomena gerakan Nordic Resistance 

Movement (NRM) sebagai resistensi terhadap globalisasi dalam menghadapi 

gelombang migran di wilayah negara-negara Nordik pada tahun 2013? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui fenomena gerakan Nordic Resistance Movement (NRM) 

sebagai resistensi terhadap globalisasi dalam menghadapi gelombang 

migran di wilayah negara-negara Nordik pada tahun 2013? 

2. Memberikan hasil analisis dari sisi penulis terkait fenomena gerakan 

Nordic Resistance Movement (NRM) sebagai resistensi terhadap 

globalisasi dalam menghadapi gelombang migran di wilayah negara-

negara Nordik pada tahun 2013 

3. Menjelaskan fenomena gerakan Nordic Resistance Movement (NRM) 

sebagai resistensi terhadap globalisasi dalam menghadapi gelombang 

migran di wilayah negara-negara Nordik pada tahun 2013 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Memperoleh ilmu pengetahuan serta wawasan baru mengenai gerakan 

sosial transnasional 

2. Membantu dalam pengembangan keilmuan Hubungan Internasional 

khususnya bagi mahasiswa Universitas Brawijaya 
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3. Menjadi referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya dalam kajian 

Hubungan Internasional, terutama yang berhubungan dengan gerakan 

sosial transnasional 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1. Studi Terdahulu 

 Studi terdahulu yang akan digunakan penulis adalah tulisan yang membahas 

isu yang sama yaitu Nordic Resistance Movement sebagai subjek gerakan sosial 

yang diteliti dalam tulisan. Akan tetapi, tulisan tersebut lebih mengutamakan 

refleksi kritis dalam meneliti Nordic Resistance Movement (NRM). Studi 

terdahulu tersebut ditulis oleh Tina Askanius dengan judul Studying the Nordic 

Resistance Movement: three urgent questions for researchers of contemporary 

neo-Nazis and their media practices, dan diterbitkan pada tahun 2019. 

 Tulisan ini menjelaskan bahwa dalam mengakses informasi terkait NRM 

terdapat beberapa bentuk yang bisa ditemukan. Secara umum, peneliti memiliki 

akses hanya untuk artikel yang telah disetujui oleh organisasi untuk disebar 

kepada publik, serta materi yang dianggap sesuai untuk ruang publik. Terkait 

dengan NRM, artikel dan bahan diskusi dapat diakses melalui website 

nordfront.se, video yang diunggah oleh NRM dalam channel youtube nya, atau 

program radio yang juga tersebar luas dalam podcast dan beroperasi di bawah 

NRM, seperti Spreaker.com. Wacana yang terdapat dalam media tersebut 

merupakan versi Nazisme yang telah melalui proses edit atau telah disensor. 

Konten berkaitan dengan NRM telah dirancang untuk menghindari tuduhan hate-

speech atau penghapusan konten tersebut.
29

 

                                                             
29

 Askanius, Tina. 2019. Studying the Nordic Resistance Movement: three urgent questions for 

researchers of contemporary neo-Nazis and their media practices. Media, Culture & Society 1–

11, hal. 2-9 
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 Di sisi lain, terdapat juga beberapa podcast yang dijalankan oleh NRM dan 

mengandung ekspresi yang lebih kuat seperti heiling (Nazi-saluting) dan ekspresi 

lain yang termasuk dalam kategori hate-speech. Salah satu podcast yang paling 

eksplisit yang dimiliki NRM ialah Mer än Ord. Dalam acara ini, anggota NRM 

yang dikatakan sebagai foot soldiers atau mereka yang melakukan aktivitas 

sehari-hari di jalan seperti membagikan selebaran dan mengatur berbagai acara 

dan kegiatan NRM, melantangkan suaranya dalam podcast ini dan berbicara lebih 

banyak dibandingkan pada media lain. Mereka secara eksplisit mendorong batas-

batas apa yang bisa dan tidak bisa dikatakan saat siaran.
30

 

 Sebelumnya, para peneliti mengalami kesulitan mengakses gerakan atau 

kelompok ultranasionalis karena ekstrimis cenderung berusaha menyembunyikan 

identitas mereka dan menutupi kegiatan dan tujuan gerakan mereka karena takut 

terjadi penangkapan atau penyerangan oleh aktivis anti-rasis. Namun, hal ini tidak 

menjadi kekhawatiran bagi NRM. Sebaliknya, dalam sebuah acara bernama More 

Than Words, masing-masing pengisi acara memberikan informasi terperinci 

meliputi nama lengkap, kota tempat tinggal, posisi dalam organisasi, pemimpin 

kelompok, berapa lama mereka menjadi anggota dan sebagainya. Pada episode 

dua, mereka turut menampikan nomor ponsel agar masyarakat dapat memberikan 

sumbangan untuk kegiatan NRM. Anggota NRM beralasan bahwa untuk 

mendapatkan kepercayaan rakyat Swedia maka mereka perlu melakukan 

transparansi, dan menunjukkan keberanian untuk mengidentifikasi diri mereka. 

Alasan lainnya adalah berdasarkan keputusan untuk maju di muka umum dengan 

                                                             
30
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asumsi bahwa mereka tidak perlu takut lagi. Keterbukaan dan keberanian ini 

merupakan perubahan signifikan dari bagaimana kelompok ultranasionalis 

menjalankan kegiatannya beberapa tahun silam sebagai anonim dan penuh 

kerahasiaan.
31

 

 Tina menjelaskan kekerasan dari ekstrimisme, proses radikalisasi dan 

kaitannya dengan media, telah menarik minat lembaga-lembaga donor. Di 

Swedia, muncul pusat-pusat penellitian baru yang didedikasikan untuk masalah-

masalah ini, seperti Segerstedt Institute di Universitas Gothenburg dan badan-

badan negara seperti the Swedish Civil Contingencies Agency. Lembaga tersebut 

menyiapkan skema pendanaan untuk memetakan dan meneliti kelompok-

kelompok anti-demokrasi dan propaganda mereka.
32

 

 Terdapat persamaan antara studi terdahulu yang ditulis oleh Tina Askanius 

dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana objek yang diteliti 

berkaitan dengan aktifitas gerakan sosial kolektif ultranasionalis yaitu Nordic 

Resistance Movement. Tulisan yang ditulis oleh Tina membantu penulis dalam 

meneliti gerakan ini dengan menggambarkan bagaimana kegiatan NRM 

berlangsung di Eropa dalam mencapai kepentingannya. Sementara hal yang 

membedakan adalah fokus dan tujuan dari penelitian. Penulis bertujuan untuk 

melihat bagaimana NRM dapat muncul menjadi gerakan transnasional yang 

berkembang di negara-negara Nordik, sementara studi terdahulu tersebut melihat 

bagaimana para peneliti melakukan penelitian terkait NRM dan mengkajinya 

dalam refleksi kritis. 
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 Selanjutnya, penulis menggunakan tulisan milik Douglas Kellner dan 

Richard Kahn yang berjudul “Resisting Globalization” yang diterbitkan pada 

tahun 2017 sebagai studi terdahulu. Tulisan ini memiliki kesamaan dalam hal 

gagasan yang diangkat yaitu mengenai resistensi terhadap globalisasi, sehingga 

penulis menjadikan tulisan ini sebagai studi terdahulu. Dalam tulisan ini terdapat 

penjelasan mengenai bentuk resistansi globalisasi yang mulai berkembang pada 

akhir abad ke-20 dan lebih dikenal dengan gerakan anti globalisasi.
33

 

 Gerakan anti-globalisasi yang ditujukan kepada perusahaan, mulai 

mendapat perhatian dunia pada tahun 1999, ketika terjadi protes berskala 

internasional seperti J16 atau Battle of Seattle yang dilakukan bersamaan dengan 

dilaksanakannya pertemuan politik dan ekonomi internasional. Para pengunjuk 

rasa melihat lembaga pembentuk kebijakan ekonomi seperti World Trade 

Organization (WTO), World Bank, International Monetary Fund (IMF), serta 

konferensi internasional seperti Davos World Economic Forum dan the G8 

Summits, dimana hasil kebijakan mereka menciptakan pusat pertumbuhan dan 

perencanaan globalisasi yang tidak adil di masa depan. Oleh karena itu, 

masyarakat dunia memprotes pertemuan besar mereka.
34

 

 Selain itu, sejak peristiwa 9/11, gerakan anti-globalisasi bukan saja hanya 

berkaitan dengan politik dan ekonomi internasional namun juga menargetkan 

kebijakan militer. Salah satunya pada masa pemerintahan Bush dan Blair, muncul 

sebuah gerakan akar rumput anti perang. Pada 15 Februari 2003, gerakan anti-

                                                             
33

 Kellner, Douglas, Kahn, Richard. 2017. Resisting Globalization. University of California, Los 

Angeles, hal. 1. Diakses dari https://www.hate-speech.org/wp-content/uploads/2017/03/neo-nazis-

in-the-north.pdf pada 25 April 2019 
34
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globalisasi yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap perang, berhasil 

menyatukan sekitar 15 juta orang di sekitar 60 negara di seluruh dunia untuk 

melakukan unjuk rasa. Media seperti New York Times menyatakan bahwa pada 

saat itu perlawanan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan menganggap 

bahwa perlawanan tersebut merupakan kekuatan super lain yang berbeda.
35

 

 Resistensi terhadap globalisasi juga terjadi dalam bentuk gerakan politik 

ekstrem kanan yang memiliki tujuan untuk mempertahankan ide-ide yang mereka 

yakini untuk melawan terjadinya pertumbuhan tata kelola global, atau budaya 

liberal dan sekuler moderm. Sejak 1990-an, ada peningkatan yang signifikan 

dalam pertumbuhan kelompok-kelompok fasis dan politik ultra-nasionalis dan 

xenophobia di negara-negara Eropa, yaitu negara-negara seperti Prancis, Italia, 

Austria, Belgia, dan Norwegia. Politisi yang mewakili tujuan ideologis ini 

mendapat sekitar 15 persen suara dari rakyat. Xenophobia atau rasa takut yang 

berlebih pada etnnis asing juga berkembang di Amerika Serikat dimana muncul 

kelompok seperti Minutemen, sebagai penjaga bersenjata yang berpatroli di zona 

perbatasan dengan Meksiko untuk mencegah masuknya imigran secara ilegal dan 

juga memantau perusahaan asing dan pemerintah yang melakukan pelanggaran 

pajak, imigrasi, dan hukum ketenagakerjaan.
36

 

 Kemudian, dalam beberapa dekade terakhir, mulai muncul suatu bentuk 

fundamentalisme agama yang bersifat sangat konservatif dan reaksioner dalam 

melawan globalisasi budaya barat dan norma-norma politik. Hal tersebut 

digambarkan sebagai penentang utama adanya globalisasi seiring munculnya 

                                                             
35
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kelompok-kelompok seperti Taliban di Afganistan yang menandakan bentuk 

perlawanan ekstrim terhadap globalisasi budaya sekuler modern dan politik 

demokratis. Taliban juga dikaitkan dengan Osama bin Laden dan jaringan Al-

qaeda yang secara aktif menggunakan teknologi media baru untuk 

mempromosikan kepentingan mereka dan mencari citra mereka sendiri sebagai 

“Gerakan Jihad Gobal”,  dimana resistensi terhadap globalisasi dalam hal ini 

menjadi lebih kompleks dan kontradiktif.
37

  

 Dengan demikian, proses globalisasi dan perlawanan yang muncul dalam 

menentang globalisasi, terdapat sisi positif dan negatif. Agar dapat memahami 

resistensi terhadap globalisasi, maka harus dilihat konteks dan tampilan yang 

spesifik dari gerakan atau bentuk perlawanan, termasuk praktik individual yang 

bersangkutan dalam menjalankan gaya hidup dan politik nya, kelompok-

kelompok sipil dan jaringan aktivis akar rumput, NGO dan organisasi atau 

gerakan sosial transnasional, begitu juga dengan kelompok domestik dan partai 

dimana hal tersebut seringkali saling berkaitan dalam munculnya suatu resistensi 

terhadap globalisasi.
38

 

 Studi terdahulu tersebut menjelaskan bahwa resistensi terhadap globalisasi 

terjadi dalam berbagai aspek. Selain itu, studi terdahulu ini menggambarkan 

bentuk-bentuk resistensi globalisasi yang terjadi di dunia salah satunya berkaitan 

dengan gerakan ultra-nasionalis sehingga membantu penulis untuk lebih 

memahami dalam melakukan penelitian mengenai kemunculan gerakan Nordic 

Resistance Movement sebagai resistensi terhadap globalisasi dalam menghadapi 
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gelombang migran di wilayah negara-negara Nordik sejak tahun 1997. Konsep 

yang digunakan memiliki kesamaan dengan penulis, namun pada studi terdahulu 

ini konsep resistensi globalisasi milik Mittelman yang akan diaplikasikan oleh 

penulis kurang dibahas lebih lanjut dan dikaitkan dengan isu. Perbedaan lainnya 

yaitu studi terdahulu tersebut tidak membahas tentang gerakan Nordic Resistance 

Movement.  

2.2. Kerangka Konseptual  

2.2.1. Resistensi Globalisasi 

 Penulis melakukan penelitian mengenai gerakan Nordic Resistance 

Movement (NRM) sebagai resistensi terhadap globalisasi dalam menghadapi 

gelombang migran di wilayah negara-negara Nordik sejak tahun 2013 ini 

berdasarkan pada suatu konsep yaitu resistensi globalisasi. Sebelum masuk pada 

pembahasan konsep resistensi globalisasi, Mittelman meninjau konsep dari 

globalisasi itu sendiri. Meskipun banyak literatur yang menawarkan banyak 

definisi dari globalisasi, namun terdapat dua penjelasan utama yang lazim 

diketahui terkait globalisasi. Pertama, globalisasi menunjuk pada peningkatan 

interkoneksi, atau saling ketergantungan, peningkatan aliran transnasional, dan 

intensifikasi proses sedemikian rupa sehingga dunia menjadi satu tempat. Kedua, 

globalisasi hadir melalui munculnya teknologi baru dan kemudahan dalam 

transportasi dan komunikasi. 

Mittelman tidak menolak salah satu dari interpretasi ini, tetapi ia berusaha 

mengembangkan konsep globalisasi lainnya. Seperti yang dialami dari bawah, 
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globalisasi juga meliputi transformasi historis. Dalam istilah ekonomi, ini berarti 

perubahan drastis dalam mata pencaharian masyarakat. Mittelman memberi 

contoh kemunculan tiba-tiba pekerja industri migran di China yang telah 

meninggalkan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di "zona ekonomi 

khusus" negara itu. Dalam istilah politik, globalisasi telah mengakibatkan 

hilangnya tingkat kontrol yang dilakukan secara lokal. Fokus kekuasaan secara 

bertahap bergeser dalam berbagai proporsi di atas dan di bawah negara teritorial. 

Akhirnya, globalisasi memiliki dampak budaya, yang mengakibatkan devaluasi 

prestasi atau persepsi masyarakat adat terhadap mereka. Selain itu, globalisasi 

adalah domain pengetahuan. Ini bukan paradigma yang lengkap tetapi pendekatan 

kritis yang membantu menjelaskan kerumitan dan variabilitas cara dunia 

terstruktur. Dengan demikian, Mittelman menjelaskan bahwa kerangka globalisasi 

saling terkait dalam berbagai tingkat analisis, meliputi ekonomi, politik, 

masyarakat, dan budaya.
39

 

Mittelman mengajukan tiga argumen tentang konsekuensi dari globalisasi. 

Pertama, globalisasi bukan suatu fenomena yang menyatukan masyarakat dunia 

tetapi sebuah sindrom proses dan aktivitas. Istilah sindrom menunjukkan pola 

karakteristik terkait kondisi manusia khususnya dalam ekonomi politik global. 

Globalisasi telah menjadi normal sebagai seperangkat gagasan dan kerangka kerja 

kebijakan yang dominan, sebagaimana terlihat dengan menjamurnya liberalisasi, 

deregulasi, dan privatisasi di seluruh dunia.
40
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Kedua, Mittelman mengatakan bahwa salah satu sindrom globalisasi 

adalah interaksi antara The Global Division of Labor and Power (GDLP), new 

regionalism dan resistance politics. Dia menyajikan interaksi ini dalam struktur 

segitiga sebagai berikut
41

:  

 

Gambar 2. Bagan interaksi The Global Division of Labor and Power (GDLP), 

new regionalism dan resistance politics. 

GDLP adalah anatomi ekonomi politik global yang terdiri dari 

reorganisasi spasial produksi di antara wilayah dunia, aliran migrasi skala besar, 

jaringan-jaringan kompleks yang menghubungkan proses produksi, konsumsi dan 

distribusi, serta munculnya jaringan budaya transnasional (contohnya ikatan 

keluarga) yang menengahi di antara proses-proses ini. GDLP telah 

memanifestasikan dirinya dalam regionalisme baru. Contoh-contoh regionalisme 

sebelumnya, seperti selama periode awal abad kedua puluh dan Perang Dingin 

yaitu didirikannya aliansi keamanan dan militer yang berbasis regional, seperti 

dengan The North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Pakta Warsawa. 

Namun, new regionalism yang hadir di dunia internasional kini lebih kompleks.
42

 

Globalisasi berkembang melalui proyek-proyek makro regional yang 

disponsori oleh negara dan kekuatan ekonomi yang berupaya membuka pasar 
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yang lebih besar sebagai sarana menuju daya saing yang lebih besar. Dengan 

demikian, di seluruh dunia saat ini ada dorongan untuk bergabung, seperti yang 

terlihat dengan munculnya pengelompokan ekonomi regional, seperti North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) dan Mercosur. Akhirnya, GDLP dan 

regionalisme baru memprovokasi politik yang resisten. Konfigurasi khusus 

kekuasaan yang dimanifestasikan melalui GDLP dan new regionalism, 

memunculkan resistance politics dengan lahirnya gerakan-gerakan yang 

menentang hal tersebut.
43

 

Terakhir, Mittelman menjelaskan bahwa globalisasi mendorong sejumlah 

ketegangan dan gesekan global yang ada di balik perdebatan kebijakan. Meskipun 

globalisasi menawarkan manfaat besar termasuk peningkatan produktivitas, 

kemajuan teknologi, standar hidup yang lebih tinggi, lebih banyak pekerjaan, 

akses yang lebih luas ke produk konsumen dengan biaya lebih rendah, penyebaran 

informasi dan pengetahuan secara luas,  namun globalisasi juga mengarah pada 

masalah global. Ketika globalisasi ekonomi melaju lintas batas, aliran modal 

horizontal sulit dikendalikan. Muncul ketegangan antara kekuatan globalisasi 

ekonomi horizontal, yang jauh dan tentu saja tidak demokratis, dan meningkatnya 

tuntutan global untuk akuntabilitas yang lebih besar.
44

 

Ada juga bentrokan antara globalisasi dan marginalisasi. Sementara 

beberapa wilayah di dunia telah mendapat manfaat dari globalisasi, terdapat 

beberapa wilayah lain yang tertinggal dari proses tersebut. Oleh karena itu, 

muncul pertanyaan mendasar yang diajukan oleh gerakan resistensi, apakah 
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globalisasi bekerja dengan berkelanjutan secara etis? Gerakan resistensi menuntut 

perubahan struktural dalam globalisasi. Pada spektrum politik sebelah kanan, para 

politisi dan intelektual berargumen untuk penegasan kembali identitas 

berdasarkan keanggotaan dalam komunitas agama, ras, etnis, atau bahasa yang 

tunduk pada kekuatan global. Gerakan sayap kanan, terutama di Eropa dan 

Amerika Serikat, telah menentang elemen struktural utama globalisasi yang 

menantang budaya dan kedaulatan nasional, dan memfasilitasi aliran imigrasi 

yang lebih besar. Kelompok-kelompok xenophobia tidak hanya memunculkan 

rasa nativisme, tetapi mereka juga menentang pakta regional seperti NAFTA, 

dengan alasan bahwa mereka adalah pendahulu pemerintah dunia.
45

 

Kemudian, pengertian dari resistensi terhadap globalisasi dipengaruhi oleh 

bagaimana resistensi atau perlawanan itu dikonseptualisasikan. Istilah resistensi 

atau perlawanan seringkali dikaitkan sebagai sinonim untuk tantangan, protes, 

kekerasan atau bahkan penghindaran. Namun, terdapat penjelasan alternatif 

tentang resistensi yang dibahas oleh Mittelman dengan menyoroti kompleksitas 

teori resistensi globalisasi. Arti resistensi dalam konteks globalisasi dapat ditinjau 

dengan melihat proporsisi utama yang melingkupi globalisasi yaitu level ekonomi 

dan politik. Proyek hegemoni dari globalisasi adalah neoliberalisme dan 

demokrasi liberal tidak berjalan sesuai dengan penyebaran hal tersebut. Dengan 

adanya ketidaksesuaian itu, maka resistensi terhadap globalisasi mulai meningkat. 

Resistensi terhadap globalisasi tidak bisa hanya dipahami sebagai suatu reaksi 
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politik, melainkan terdapat proses budaya yang membentuk gerakan resistensi dan 

dapat bersifat konstitutif.
46

 

 Dalam manifestasi resistensi terhadap globalisasi tidak ada kelangkaan 

unsur budaya. Dapat dilihat pada pemilihan Pemerintahan Persatuan Nasional di 

Afrika yang dipimpin oleh Kongres Nasional Afrika pada tahun 1994, 

menandakan runtuhnya sistem apartheid karena gerakan anti-apartheid yang 

berkembang di seluruh dunia dalam melawan monopoli sarana produksi 

berdasarkan rasial. Hal tersebut merupakan salah satu contoh penting adanya 

mobilisasi dalam menentang globalisasi yang muncul dari atas. Gerakan anti-

apartheid adalah gerakan dari bawah yang melawan globalisasi dari atas dalam 

artian, Afrika Selatan merupakan situs investasi asing dan banyak pendatang atau 

Transnational Network Corportions (TNCs) yang mengelola serta menguasai 

wilayah tersebut. Apartheid merupakan suatu sistem yang dibentuk untuk 

mempertahankan peran dan kekuasaan ras kulit putih, akan tetapi gerakan anti-

apartheid berhasil meruntuhkan kekuasaan tersebut melalui aksi kolektif skala 

besar mulai dari lingkup domestik dan termasuk perlawanan bersenjata yang 

menghubungkan dengan jaringan kelompok pendukung transnasional.
47

 

 Hancurnya sistem apartheid juga dapat dipahami sebagai gerakan dari atas 

dalam melawan globalisasi dari atas dimana perpecahan kapitalisme di Afrika 

Selatan menyebabkan modernisasi dan globalisasi di Afrika Selatan tidak lagi 

bergantung pada kapitalisme lama karena keuntungan dari ekploitasi segregasi 

rasial semakin berkurang setelah adanya bentuk perlawanan. Maka pada tahun 
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1985, Gavin WH Relly, pensiunan ketua Anglo American Corporation, 

konglomerat terbesar di Afrika Selatan yang menentang kebijakan resmi 

pemerintah, mewakili delegasi pimpinan bisnis melakukan pertemuan pribadi 

dengan Kongres Nasional Afrika untuk membahas transisi ke tatanan baru.
48

 

 Selain itu, terdapat beberapa contoh lain terkait perlawanan domestik, 

seperti pemberontakan bersenjata Zapatista di antara orang-orang Indian Maya 

terhadap reformasi neoliberal pemerintah Meksiko, sebuah perjuangan di mana 

para pemberontak dengan cepat beralih ke teknologi modern, termasuk Internet, 

untuk menggalang dukungan transnasional. Untuk memahami resistensi terhadap 

globalisasi, kehidupan politik dan budaya suatu masyarakat, aktivitas individu dan 

kelompok sehari-hari, perlu dipelajari lebih dalam. Begitu juga dengan potensi 

dan kemungkinan apa yang dapat menyebabkan terjadinya transformasi 

struktural.
49

  Menurut James Mittelman dan Christine B. N. Chin konseptualisasi 

kontemporer dari resistensi terhadap globalisasi berkaitan dengan beberapa hal 

yaitu forms of resistance, agents of resistance, sites of resistance, dan strategies of 

resistance.
50

 

1. Forms of Resistance 

 Ketika dimensi tertentu dari kekuatan politik dan ekonomi menjadi lebih 

tersebar dan kurang terinstitusionalisasi, maka begitu juga dengan bentuk 

resistensi yang ada. Bentuk-bentuk resistensi yang tidak ditunjukan secara 

langsung, dilakukan oleh individu dan kelompok dalam jaringan-jaringan yang 

bersifat tertutup selain adanya bentuk-bentuk resistensi yang dinyatakan secara 
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terbuka seperti perang dan serangan pembalasan. Sesuatu yang dikategorikan 

umum dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa yang dikenakan seseorang 

(Kerudung dalam masyarakat Muslim atau dashiki dalam komunitas Afrika-

Amerika), membeli atau mengkonsumsi barang tertentu dapat dikualifikasikan 

sebagai resistensi, sama halnya seperti pemogokan terorganisir, boikot dan 

pemberontakan bersenjata melawan negara dan Transnational Network 

Corportions (TNCs) di seluruh dunia. Tantangan utama yang dihadapi adalah 

semakin berkurangnya bentuk resistensi secara terbuka. Hal tersebut menjelaskan 

suatu perubahan makna politik sebagai hasil dari perubahan kekuatan yang terjadi 

pada tingkat lokal, nasional, regional dan global.
51

 

2. Agents of Resistance 

 Di masa lalu, agen-agen yang melakukan resistensi sebagian besar identik 

dengan pekerja serikat, pemberontak bersenjata (biasanya datang dari petani), dan 

pembangkang politik termasuk mahasiswa dan kelompok intelektual tertentu 

karena pertikaian antar kelas dipandang secara politis dan dalam beberapa kasus 

berkaitan dengan dimensi militer. Namun saat ini, agen-agen resistensi tidak 

terbatas pada aktor semacam itu. Mulai dari pegawai bawah hingga atasannya, 

tokoh agama, ibu rumah tangga dan berbagai kelas menengah. Bahkan pejabat 

negara pun dapat menolak arah pembangunan neoliberal dan implementasi politik 

demokrasi liberal seperti golongan yang menekankan “Demokrasi Gaya Asia” 

guna mengembangkan pasar terbuka dan perdagangan bebas. Hal tersebut 

menunjukan suatu kompleksitas dimana sumber daya simbolik dan nilai-nilai 
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dapat diartikulasikan sesuai dengan kondisi material yang berbeda di masyarakat 

dan menghasilkan berbagai intelektual yang menjadi bagian dari kelompok 

resistensi dalam globalisasi pada saat ini. Persaingan antar kelas tidak terlalu 

mempengaruhi dalam kemunculan resistensi dan digantikan dengan agen-agen 

resistensi yang muncul dari interaksi yang mengarah pada suatu persimpangan 

tertentu berdasarkan identitas seperti kelas, kebangsaan, ras, gender, etnis agama, 

orientasi seksual. Munculnya berbagai pihak tersebut sebagai agen resistensi 

menandakan sebuah perluasan dari batas-batas bidang politik sebelumnya.
52

 

3. Sites of Resistance 

 Proses terjadinya resistensi berada di tingkat lokal, regional dan global 

pada saat yang sama ketika globalisasi ekonomi melewati lintas batas geopolitik. 

Hal tersebut menunjukan bahwa sebagian besar dimensi kehidupan sosial 

dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan global dalam berbagai cara yang saling 

berhubungan. Kehidupan sehari-hari seperti di dalam rumah tangga atau pasar 

informal dapat memfasilitasi serta secara bersamaan dapat juga menjadi resistensi 

dari kekuatan global secara material dan simbolis. Fenomena yang dapat 

menjelaskan hal tersebut adalah berkembangnya dunia maya yang menjadi proses 

dari resistensi dalam menjaring audiensi secara instan melalui internet atau 

website. Meskipun negara-negara pada umumnya tidak mampu secara efektif 

memantau dan menyensor wacana cyberspatial, metode resistensi ini hanya 

terbuka bagi kelompok yang memiliki akses ke komputer, modem, dan internet.
53

 

4. Strategies Of Resistance 
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Melalui strategi, hal yang ditinjau adalah cara-cara aktual yang dilakukan 

oleh masyarakat yang mendapat ancaman dari globalisasi seperti kehilangan 

pekerjaan, mendapat penggusuran, atau integritas budaya yang menjadi rusak. 

Kemudian, terjadi respon secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Meskipun bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan berbeda, suatu kelompok 

dapat menggunakan beragam cara untuk saling terhubung dengan rekan-rekan di 

negara atau wilayan lain. Gerakan lokal berubah menjadi transnasional atau global 

dengan tersedianya akses berkelanjutan dalam teknologi dan komunikasi sehingga 

dapat membangun dan menjaga keberlangsungan suatu komunitas yang berpikiran 

sama. Misalnya, aktivis dari komunitas dan cendekiawan bertemu di berbagai 

forum untuk pertukaran informasi dan rencana. Strategi yang muncul dari 

"solidaritas tanpa batas" adalah untuk mengaitkan isu-isu seputar degradasi 

lingkungan, hak-hak perempuan, dan rasisme, serta untuk menyoroti keterkaitan 

berbagai dimensi kehidupan sosial.
54

 

Fenomena ini dapat memunculkan kondisi dan metode agar dapat 

mencapai tujuan yang sama meskipun terdapat perbedaan identitas dan 

kepentingan pada saat terjadinya globalisasi ekonomi dan bidang politik. Tetapi, 

strategi resistensi global yang terus berkembang tidak selalu mengacaukan negara. 

Dalam keadaan tertentu, strategi resistensi dapat menimbulkan konflik antar 

negara satu sama lain seperti dalam kasus pengiriman limbah beracun ke negara 

berkembang, lembaga negara yang bertanggung jawab atas perlindungan 

lingkungan dapat bergabung dalam protes, sementara golongan yang bertanggung 
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jawab untuk pengembangan industri terus mendorong jenis dan metode 

industrialisasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan). Studi resitensi global, 

transnasional, dan lokal kemudian harus memperhitungkan transformasi dalam 

struktur negara, apakah strategi perlawanan secara nyata melibatkan negara atau 

tidak.
55

  

2.3. Operasionalisasi Konsep 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Nordic Resistance 

Movement (NRM) adalah suatu gerakan sipil kelompok neo-Nazi yang hadir di 

wilayah Eropa. Gerakan ini muncul dari bawah sebagai bentuk resistensi 

masyarakat terhadap globalisasi yang masuk ke wilayah Eropa Utara. Maka dari 

itu, oleh penulis NRM dipahami sebagai gerakan sosial yang merupakan suatu 

resistensi terhadap globalisasi. 

 Aktifitas NRM menyebar mulai dari tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. Awalnya NRM terbentuk di Swedia, kemudian aktifitas NRM 

berkembang ke wilayah lain seperti Finlandia dan Norwegia. Pada penulisan ini, 

penulis memokuskan gerakan NRM sebagai resistensi globalisasi karena ideologi 

yang dibawa oleh gerakan ini untuk menyatukan negara-negara Nordik menjadi 

satu negara nasional-sosialis yang terlepas dari pengaruh luar. Gerakan ini juga 

menentang kebijakan open policy pemerintah Eropa yang menerima masuknya 

pengungsi Muslim yang mencari suaka ke wilayah Eropa.  Maka dari itu, penulis 

akan meneliti gerakan ini dengan mengkolaborasi konsep resistensi globalisasi 

milik James Mittelman dan Christine B. N. Chin yaitu forms of resistance, agents 
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of resistance, sites of resistance, dan strategies of resistance ke dalam 

operasionalisasi konsep berkaitan dengan gerakan NRM yang menjadi studi kasus 

pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Tabel Operasionalisasi Konsep Resistensi Globalisasi. 

 

Elemen 

 

Bahasan 

 

Operasionalisasi 

Forms of 

Resistance 

Bentuk – bentuk resistensi 

dapat dilakukan secara 

terbuka, dan ada juga yang 

bersifat tertutup. 

Mengidentifikasi bentuk-bentuk 

gerakan Nordic Resistance 

Movement (NRM) yang dapat 

dilakukan secara terbuka dan juga 

yang bersifat tertutup. 

Agents of 

Resistance  

Agen – agen resistensi datang 

dari berbagai kalangan dan 

lapisan kelas masyarakat. 

Mengidentifikasi agen – agen 

resistensi dalam gerakan Nordic 

Resistance Movement (NRM) yang 

datang dari berbagai kalangan dan 

lapisan kelas masyarakat. 

 

Sites of 

Resistance 

Proses resistensi yang 

melewati lintas batas negara 

Mengidentifikasi proses resistensi 

dari Nordic Resistance Movement 
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dan juga dapat berada dalam 

kehidupan sehari-hari. 

(NRM) yang melewati lintas batas 

negara dan juga dapat berada dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

Strategies 

of 

Resistance 

Strategi resistensi 

berkaitan dengan 

strategi atau cara- 

cara yang dilakukan 

aktor yang mendapat 

ancaman dari globalisasi. 

Mengidentifikasi strategi Nordic 

Resistance Movement (NRM) 

dalam melakukan resistensi 

terhadap globalisasi 

 

Forms of Resistance, bentuk-bentuk resistensi gerakan NRM dapat 

bersifat tertutup dilihat dari pola kegiatannya dalam menyebarkan ideologi atau 

menjaring anggota. Akses informasi terkait NRM terbatas. Gerakan ini juga 

membedakan persebaran informasi yang diterima oleh khalayak dan antar sesama 

anggota NRM, dimana NRM memiliki media sendiri dengan pembahasan yang 

lebih kuat dan berbeda dengan informasi yang dipublikasi untuk masyarakat luas. 

Agents of Resistance, agen-agen resistensi gerakan NRM datang dari 

berbagai kalangan masyarakat di wilayah Eropa Utara. Anggota NRM tidak 

berfokus dari satu kelas tertentu tetapi seluruh lapisan dapat menjadi agen 

resistensi. Kebanyakan anggota dari NRM merupakan kelas menengah yang 

memiliki pandangan dan pemikiran sama dengan gerakan ini, serta gaya hidup 

dan pemahaman politik yang serupa. 

Sites of Resistance, dimana proses resistensi dari gerakan NRM tersebar 

luas di tingkat lokal, regional, dan global. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan 

oleh anggota NRM dapat menjadi arena resistensi. Contohnya melalui media-

media yang dimiliki oleh NRM seperti video di youtube channel milik NRM, 
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podcast, artikel, website dan lain sebagainya. Gerakan NRM aktif melakukan 

kegiatannya melalui internet sebagai resistensi globalisasi. 

Strategies of Resistance, strategi resistensi dari gerakan NRM merupakan 

respon terhadap masuknya budaya asing di wilayah Eropa Utara. Gerakan ini 

menganggap hal tersebut dapat merusak budaya asli serta menjadi ancaman bagi 

kehidupan penduduk asli. Gerakan NRM menjaga interaksi dengan sesama 

anggotanya meskipun berada di wilayah yang berbeda agar mereka tetap saling 

terhubung dan terciptanya solidaritas dari gerakan ini berkaitan dengan isu-isu 

yang mereka angkat atau perjuangkan.  

 

 

 

2.4. Alur Pemikiran 
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Gambar 3. Alur pemikiran. 

2.5. Argumen Utama      

               Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Penulis menyatakan argumen 

utama dalam penelitian ini bahwa Forms of Resistance, Agents of Resistance, 

Sites of Resistance, dan Strategies of Resistance merupakan variabel daripada 

fenomena gerakan Nordic Resistance Movement (NRM) sebagai resistensi 

terhadap globalisasi dalam menghadapi gelombang migran di wilayah negara-

negara Nordik pada tahun 2013. 
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METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini 

adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan fakta yang ditemukan, serta proses kegiatan yang terjadi dari 

fenomena yang akan diteliti. Penulis berusaha menjelaskan secara rinci dan 

sistematis terkait fenomena gerakan Nordic Resistance Movement (NRM) sebagai 

resistensi terhadap globalisasi dalam menghadapi gelombang migran di wilayah 

negara-negara Nordik pada tahun 2013.  

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam 

Penelitian kualitatif, pendekatan yang dilakukan adalah berdasarkan usulan 

penelitian, proses, hipotesis, obervasi lapangan, analisis data, dan kesimpulan. 

Penulisan yang dilakukan cenderung menggunakan aspek-aspek non-perhitungan 

numerik, situasional deskriptif, indepth-interview serta analisis isi.
56

 Terdapat 

beberapa tujuan dari penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penulis. 

Pertama, penulis berupaya untuk memperoleh pemahaman terkait isu 

gerakan sosial. Kedua, penulis berupaya untuk mengembangkan konsep resistensi 

globalisasi yang menjadi alat dalam melakukan penelitian. Ketiga, penulis 

berupaya menggambarkan realita kompleks yang meliputi fenomena gerakan 

Nordic Resistance Movement (NRM) sebagai resistensi terhadap globalisasi dalam 
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menghadapi gelombang migran di wilayah negara-negara Nordik pada tahun 

2013.  

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian yang penulis teliti dikelompokan ke dalam 

bahasan penelitian serta jangkauan waktu penelitian. Mengenai ruang lingkup 

batasan penelitian, penulis menggambarkan tentang bagaimana fenomena gerakan 

Nordic Resistance Movement (NRM) sebagai resistensi terhadap globalisasi dalam 

menghadapi gelombang migran di wilayah negara-negara Nordik pada tahun 

2013. Sedangkan, untuk jangkauan waktu penelitian adalah mulai dari tahun 2013 

karena tahun tersebut adalah tahun dimana terjadi krisis pengungsi yang 

menyebabkan NRM meningkatkan aktivitas sebagai resistensi terhadap 

globalisasi dalam menghadapi gelombang migran di wilayah negara-negara 

Nordik yaitu Swedia, Finlandia, Norwegia, Denmark dan Islandia. Hingga saat ini 

NRM terus berkembang dan masih melaksanakan kegiatannya wilayah Eropa 

Utara. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan 

melakukan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut 

dilakukan dengan melalui studi pustaka yang diperoleh penulis dari buku, jurnal, 

media cetak, dokumen resmi dan data – data lain yang ditemukan dari internet. 

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif merupakan data yang menggambarkan kualitas dari suatu 
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fenomena meliputi suatu proses, situasi dan kejadian yang dinyatakan dengan 

berupa bentuk kalimat.
57

  

3.4. Teknik Penulisan 

 Penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab secara berurutan 

untuk mempermudah penjelasan dan menjaga sistematika penulisan sehingga 

dapat dengan mudah dipahami secara jelas dan sistematis. Penulis membagi 

penelitian ini ke dalam V bab yaitu bab I yang berisi pendahuluan, bab II yang 

berisi penjelasan mengenai kerangka pemikiran dan bab III yang berisi penjelasan 

tentang metode penelitian. Selanjutnya pembahasan dari penelitian dengan 

menggunakan konsep resistensi globalisasi akan dibahas pada bab IV, kemudian 

bab yang terakhir yaitu bab V merupakan bagian penutup yang akan berisi 

mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 
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PEMBAHASAN 

4.1.  Dinamika Globalisasi Sosial dan Migran di wilayah Eropa 

Globalisasi bukanlah suatu fenomena yang baru dalam kehidupan sosial 

ekononi, tetapi merupakan kelanjutan dari perkembangan sosial ekonomi. 

Globalisasi erat kaitannya dengan aktivitas manusia untuk kelangsungan hidup 

dan keberadaannya di dunia. International Monetary Found (IMF) 

mendefinisikan globalisasi sebagai pertumbuhan dan peningkatan ketergantungan 

ekonomi secara timbal balik antara negara-negara dunia dalam meningkatkan 

volume dan struktur perdagangan dunia, transaksi barang dan jasa, aliran modal 

internasional serta penyaluran teknologi modern. Di bidang ekonomi, tenaga kerja 

migran telah menjadi hal utama dalam pasar tenaga dan tantangan produktivitas 

yang terjadi seiring tumbuhnya ekonomi global.
58

 

Migrasi saat ini berfungsi sebagai alat untuk dapat menyesuaikan 

keterampilan, usia dan komposisi sektoral pasar tenaga kerja nasional serta 

regional. Migrasi membantu memenuhi kebutuhan yang berubah dengan cepat 

terkait keterampilan dan tenaga kerja yang dihasilkan dari kemajuan teknologi, 

perubahan kondisi pasar, dan transformasi industri. Di negara-negara dengan 

populasi mayoritas warga berumur tua atau tidak produktif, migrasi menawarkan 

potensi untuk mengisi kembali angkatan kerja yang menurun serta menjadi 
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sumber datangnya pekerja yang lebih muda, sehingga dapat meningkatkan inovasi 

dan mobilitas yang lebih dinamis dalam angkatan kerja di suatu negara.
59

  

Perubahan ekonomi, demografi dan teknologi yang terjadi telah 

menyebabkan meningkatnya jumlah pekerjaan di negara industri yang tidak dapat 

diisi oleh pekerja dari penduduk asli. Faktor penuaan angkatan kerja dari 

penduduk asli suatu negara, ditambah dengan penurunan populasi telah menjadi 

permasalahan yang serius. European Union memberikan suatu gambaran dimana 

saat ini rata-rata ketergantungan jaminan sosial untuk dua orang pensiunan adalah 

setara dengan tujuh orang yang aktif secara ekonomi. Perkiraannya, pada tahun 

2050 rasio tersebut akan naik sehingga diperlukan kenaikan dua kali lipat 

kontribusi orang yang aktif bekerja atau pendapatan untuk pensiunan harus 

dikurangi.
60

 Imigrasi mungkin bukan menjadi solusi yang paling tepat dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, pilihan ini cukup diperlukan 

sehingga pemerintah cenderung mendukung adanya kegiatan imigrasi dan 

menerima migran dalam jumlah besar.  

Ancaman utama dari globalisasi dapat diidentifikasi dengan melihat 

persaingan dan tekanan pada perekonomian masyarakat dan beberapa dampak 

yang diakibatkan dari migrasi. Adanya sejumlah pembatasan dalam perdagangan 

dan kebijakan aliran tenaga kerja yang dilakukan European Union terhadap 

negara-negara anggotanya dianggap menimbulkan beberapa kerugian. Selain itu, 

negara-negara anggota European Union juga menanggung beban yang berpotensi 

serius terkait dengan proses globalisasi. Contohnya mengenai praktik dumping 
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dan kompetisi pajak. Hal tersebut dilakukan karena meningkatnya persaingan 

negara-negara untuk daya tarik investasi. Proses penurunan tarif pajak ke tingkat 

yang tidak optimal dapat memberikan dampak negatif bagi pendapatan negara.
61

 

Globalisasi dapat meningkatkan jumlah pengangguran untuk negara-

negara maju, khususnya negara-negara anggota European Union. Globalisasi 

mempengaruhi lapangan kerja dimana terjadi kesenjangan bagi pekerja 

berketerampilan rendah. Kemajuan teknologi yang membutuhkan tenaga kerja 

terampil dapat mengurangi permintaan akan tenaga kerja tidak trampil yang 

mengarah pada pengangguran jangka panjang yang lebih tinggi di antara para 

pekerja tidak terampil di Eropa. Pada saat yang sama, outsourcing internasional 

mengarah pada permintaan untuk tenaga kerja dari negara asal. Perusahaan 

berupaya menukar pekerja dengan keterampilan rendah pada bagian produksi 

intensif dan meningkatkan permintaan untuk tenaga kerja terampil. Migrasi dapat 

menurunkan upah dan meningkatkan pengangguran di negara asal, terutama jika 

keterampilan migran yang masuk ke dalam suatu negara tidak berbeda jauh 

dengan penduduk asli.
62

 

Jumlah migrasi yang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa 

tahun terakhir, menjadi sumber utama pertumbuhan populasi suatu negara. 

Integrasi antara migran dan penduduk asli tetap mengalami kendala meskipun 

negara tersebut telah berupaya dalam mengadaptasi kebijakan sosial dengan baik 

dalam kaitannya dengan tantangan globalisasi. Di beberapa negara di wilayah 

Eropa, tingkat partisipasi imigran dalam masyarakat terlihat rendah. Kemudian, 
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terdapat beberapa masalah lain seperti imigran yang tidak diterima oleh penduduk 

asli suatu negara, dan dianggap menjadi beban di negara tersebut.
63

 Hal tersebut 

dapat mendorong timbulnya kelompok yang kontra terhadap fenomena globalisasi 

atau resistensi terhadap globalisasi. 

Swedia merupakan salah satu negara di wilayah negara Nordik yang 

menerima masuknya migran dalam jumlah yang cukup besar. Setelah perang 

dunia ke-2, Swedia mulai membangun negara sosial demokrat, penerimaan 

Swedia dalam menyambut migran yang datang telah menjadi menjadi simbol 

komitmen nasional terhadap prinsip moral. Swedia membangun sistem yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan migran di Swedia seperti tempat tinggal, 

perawatan kesehatan, pendidikan berkualitas tinggi, cuti melahirkan, dan asuransi 

pengangguran. Pada 1980-an, Swedia menerima tidak hanya orang Iran dan 

Eritrea, tetapi juga orang Somalia dan Kurdi. Lebih dari 100.000 masyarkat bekas 

negara Yugoslavia, yang sebagian besar merupakan orang Bosnia, datang pada 

1990-an.
64

 

Ketika Swedia bergabung dengan kerja sama Schengen yang dilakukan 

oleh negara-negara anggota European Union (EU)  pada tahun 2001, maka 

perbatasan antar negara semakin terbuka dan banyak warga dari negara lain yang 

masuk ke Swedia untuk mencari pekerjaan dan menikah. Total migrasi mulai 

tumbuh pesat setelah tahun 2000. Sekitar 29.000 orang dari negara di luar EU dan 

European Economic Area (EEA) pindah ke Swedia untuk bekerja selama tahun 
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2000-an. Pada tahun 2011, penduduk yang melakukan emigrasi ke negara lain 

dari Swedia juga meningkat. Sebagian besar penduduk Swedia melakukan 

emigrasi ke negara tetangga seperti Norwegia, Denmark dan negara-negara Eropa 

lainnya, tetapi banyak juga penduduk yang menjadikan Amerika Serikat dan Cina 

sebagai negara tujuannya.
65

 

Terdapat lima alasan utama terjadinya migrasi ke Swedia. Pertama, 

banyaknya masyarakat yang bermigrasi ke Swedia memiliki tujuan untuk bersatu 

kembali dan tetap dekat dengan anggota keluarga yang menjadi salah satu migran 

di negara tsrsebut. Pada tahun 2014, lebih dari 40.000 orang diberikan izin ke 

Swedia untuk tinggal bersama keluarga dan kerabat dekat mereka, diantaranya 

paling banyak adalah warga Suriah, Somalia, dan orang-orang yang tidak 

memiliki kewarganegaraan. Pada tahun 2018, angkanya mencapai 23.000. Kedua, 

Swedia telah menandatangani UN Refugee Convention, dimana Swedia telah 

berjanji untuk memberikan suaka kepada orang-orang yang merupakan pengungsi 

yang telah diatur dalam konvensi tersebut. Sebagian besar pencari suaka pada 

tahun 2014 berasal dari Suriah, Eritrea dan orang-orang tanpa negara.
66

 

Ketiga, adanya peluang kerja di Swedia. Industri start-up dan teknologi di 

Swedia yang berkembang pesat mendorong banyaknya pekerja asing terutama 

dibidang teknologi dan informasi yang mencari peluang kerja di negara ini. Pada 

2012, sekitar 20.000 izin kerja diberikan. Mayoritas migran yang datang ke 

Swedia untuk mencari kerja adalah penduduk dari Thailand, India dan Cina. 

Keempat, banyak warga yang pindah ke Swedia untuk melanjutkan studi mereka. 
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Pelajar asing di Swedia sebagian besar datang dari Jerman, Prancis, Cina, dan 

India. Namun pada tahun 2011, Swedia mulai membebankan biaya pendidikan 

untuk siswa dari luar EU, EEA atau Swiss, yang menyebabkan penurunan jumlah 

siswa asing yang datang ke Swedia. Kelima, terdapat imigran yang datang ke 

Swedia setelah jatuh cinta dengan penduduk asli Swedia saat mengunjungi 

Swedia, atau mereka bertemu di luar negeri kemudian kembali dan tinggal di 

Swedia. Mereka biasanya dikelompokkan dengan imigran atas dasar alasan 

pertama, tetapi kelompok imigran ini adalah kelompok yang berbeda karena 

alasan mereka untuk bermigrasi karena perasaan cinta ketika baru bertemu.
67

 

Selain karena faktor tersebut, kebijakan integrasi migran di wilayah 

Swedia cenderung didukung dengan ambisius oleh pemerintah dalam berbagai 

bidang kehidupan. Hal tersebut sehubungan dengan kebutuhan pendatang baru di 

negara Swedia, sama hal nya dengan negara-negara Eropa lainnya yang 

mengalami permasalahan pertumbuhan penduduk asli. Pemerintah Swedia 

menawarkan solusi berupa seperangkat kebijakan yang mengatur akses serta 

fasilitas yang ditargetkan untuk kebutuhan migran. Mereka harus dapat 

menggunakan hak yang diberikan tersebut dan berinvestasi dalam keterampilan 

mereka agar memperoleh peluang yang sama dengan penduduk asli di wilayah 

Eropa.
68

 

Kebijakan dari pemerintah Swedia tersebut antara lain hak dan peluang 

pekerja asing yang sebanding dengan penduduk asli dalam mengakses pekerjaan 

dan meningkatkan keterampilan. Hak lain yang didapat oleh migran di Swedia 
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ialah menerima pekerjaan sektor publik, akses dalam kegiatan wirausaha, akses 

dalam layanan ketenagakerjaan publik, sektor swasta, serta kesetaraan akses ke 

pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan. Migran di Swedia juga memiliki akses 

yang sama terkait jaminan sosial dan kondisi kerja yang aman dan sehat seperti 

perawatan jika terjadi pemecatan atau pemutusan hubungan kerja, dalam 

pembayaran upah, dan perpajakan.
69

 

 Swedia terkenal karena sikapnya yang ramah terhadap para pengungsi dan 

migran. Negara tersebut memegang komitmennya untuk penyatuan kembali 

keluarga migran di Swedia. Sampai saat ini, Swedia memiliki kebijakan imigrasi 

paling dermawan di Eropa. Pada tahun 2014, Perdana Menteri Fredrik Reinfeldt 

membuat pidato terkenal yang mendesak orang Swedia untuk "membuka hati 

mereka" bagi para pengungsi yang mencari perlindungan. Jumlah migran yang 

terus meningkat telah menantang perekonomian Swedia, selain itu datangnya 

migran dalam jumlah yang besar telah berkontribusi terhadap ketidakstabilan 

politik dan pemerintahan negara Swedia yang sebelumnya cenderung stabil.
70

  

Di wilayah Malmo, kota di Swedia yang ditempati banyak migran terdapat 

ketegangan dimana salah seorang penduduk asli menganggap bahwa kedatangan 

migran ke Swedia hanya untuk mendapat kesejahteraan dan mencari keuntungan. 

Banyak migran yang tidak memiliki keterampilan atau koneksi untuk memasuki 

dunia kerja. Swedia memiliki salah satu kesenjangan terbesar dalam pekerjaan 

antara pekerja asli dan pekerja asing. Hal ini mengganggu negara Swedia sebagai 

welfare state karena hanya sedikit pekerja dari luar yang mampu membayar pajak, 
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dan beberapa penduduk asli memiliki sentimen tinggi terhadap migran di sekitar 

mereka. Masyarakat Swedia kehilangan kepercayaan pada pemerintah karena 

dianggap gagal dalam mengatasi permasalahan terkait imigran.
71

  

Integrasi antara penduduk asli dan pendatang sulit tercapai. 48 persen 

imigran usia kerja tidak bekerja, bahkan setelah 15 tahun para imigran menetap di 

Swedia, tingkat pekerjaan mereka hanya mencapai sekitar 60 persen. Swedia 

memiliki kesenjangan pekerjaan terbesar di Eropa antara penduduk asli dan bukan 

asli. Pasar tenaga kerja Swedia membutuhkan pekerja dengan keterampilan tinggi, 

sehingga kesempatan untuk mendapat pekerjaan sangat sulit, bahkan penduduk 

asli Swedia yang berketerampilan rendah pun tidak dapat bekerja. Pemerintah 

Swedia memiliki harapan bahwa hanya dengan bekal sosialisasi yang tepat 

terhadap anak-anak pengungsi dan migran, mereka dapat tumbuh sendiri menjadi 

seperti penduduk asli Swedia. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak 

berhasil.
72

  

Data menunjukan bahwa imigrasi di Swedia telah menyebabkan 

bertambahnya populasi yang sangat besar di negara tersebut. Pada tahun 2014 

populasi di Swedia meningkat hingga 102.491 dibanding tahun sebelumnya, 

sekitar 127.000 orang melakukan migrasi ke Swedia dan pada akhir tahun 

terhitung jumlah seluruh penduduk negara Swedia mencapai 9.747.355.
73

 Selain 
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itu timbul permasalahan lain di Swedia terkait jumlah proporsi penduduk laki-laki 

dan wanita akibat arus imigrasi yang besar. Proporsi penduduk laki-laki di Swedia 

meningkat karena menurut perhitungan statistik Swedia, sebagian besar imigran 

yang masuk ke negara tersebut adalah laki-laki. Permasalahan ketimpangan 

gender ini, memiliki banyak konsekuensi negatif bagi masyarakat. Dengan 

berlanjutnya imigrasi massal di Swedia, maka distribusi gender penduduk yang 

tidak seimbang ini akan terus meningkat. Hal itu berdampak pada sulitnya 

penduduk laki-laki untuk mendapatkan pasangan wanita. Swedia menghadapi 

kerugian terkait imigrasi di negara tersebut dengan adanya permasalahan 

ketimpangan gender ini. Populasi yang seimbang dapat tercapai apabila setiap 

tahunnya tingkat kelahiran juga mencukupi, akan tetapi pada kenyataan hal 

tersebut juga sulit terjadi di negara Swedia.
74

 

Pada tahun 2005, kota Stolkhom di Swedia menerima 1.045 pencari suaka. 

Untuk menghadapi gelombang migran ini, pemerintah membangun gedung baru 

yang siap ditempati oleh para pencari suaka tersebut. Di lain sisi, sekitar 58 persen 

penduduk asli di daerah Stolkhom tidak memiliki perumahan sendiri.75 Hal 

tersebut memunculkan rasa iri bagi penduduk asli di Swedia terhadap para 

pendatang yang mendapat bantuan fasilitas dari pemerintah. Fenomena imigrasi 

yang terjadi di Eropa pada saat ini dianggap berbeda dengan imigrasi awal yang 

terjadi saat penduduk asing mulai masuk ke wilayah Eropa. Perlahan, Eropa telah 

                                                             
74

 Nordfront. 2015. Hans Rosling Warns of Gender Imbalance - Young Men May Find It Difficult 

to Find Partners. Diakses dari https://www.nordfront.se/hans-rosling-varnar-for-konsobalans-

unga-man-kan-fa-svart-att-hitta-partners.smr pada 8 November 2019 
75

 Nordfront. 2015. Immigration has Accounted for The Largest Increase in Population of All 

Time. Diakses dari https://www.nordfront.se/invandrare-far-nybyggda-lagenheter-medan-unga-

svenskar-blir-utan-2.smr pada 8 November 2019 

https://www.nordfront.se/hans-rosling-varnar-for-konsobalans-unga-man-kan-fa-svart-att-hitta-partners.smr
https://www.nordfront.se/hans-rosling-varnar-for-konsobalans-unga-man-kan-fa-svart-att-hitta-partners.smr
https://www.nordfront.se/invandrare-far-nybyggda-lagenheter-medan-unga-svenskar-blir-utan-2.smr
https://www.nordfront.se/invandrare-far-nybyggda-lagenheter-medan-unga-svenskar-blir-utan-2.smr


48 
 

dimasuki oleh pihak asing yaitu orang-orang dengan budaya yang jauh berbeda 

dari budaya Eropa dan tidak menunjukan kemauan untuk berasimilasi dengan 

budaya setempat. Akan tetapi, para imigran ini terus menuntut hak dan ingin 

mendapat kesejahteraan di wilayah Eropa. Apabila gelombang imigran yang 

masuk ke wilayah Eropa tidak dihentikan, maka hal tersebut dapat menjadi 

ancaman dan menghancurkan masyarakat Eropa.76 

Swedia telah menjadi contoh negara di wilayah Eropa yang mengalami 

kemunduran akibat penerimaan migran dalam jumlah besar. Negara Swedia yang 

sebelumnya tertata dengan baik, kini dipandang menjadi tempat yang tidak aman 

bagi penduduk nya sendiri.  Masuknya gelombang migran yang begitu besar telah 

menciptakan suatu kekacauan yang dirasakan oleh penduduk asli. Oang-orang 

dari budaya asing dianggap telah menjajah dan merampas kesejahteraan milik 

penduduk asli.
77

 Dampak dari globalisasi sosial dan migran ini tidak hanya 

dialami oleh negara Swedia, namun turut dirasakan oleh negara Nordik lain. 

Mereka mengalami keresahan yang sama terkait isu migran. Oleh sebab itu, 

muncul suatu kelompok yang berupaya untuk melakukan resistensi terhadap 

globalisasi yang dianggap sebagai pemicu segala permasalahan yang dialami 

penduduk asli bangsa Nordik.  

Resistensi globalisasi sendiri dilihat sebagai sesuatu yang sangat 

kompleks, kontradiktif, dan ambigu, mulai dari sikap progresif secara radikal 

hingga yang reaksioner dan konservatif, isolasionisme, fundamentalisme, neo-
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fasisme, dan ultra-nasionalisme. Kelompok yang menentang globalisasi 

cenderung menggambarkan globalisasi dalam sudut pandang negatif, akan tetapi 

sebenarnya mereka sendiri adalah produk dari globalisasi dimana mereka 

menjalani kehidupan dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti Internet. 

Ada beberapa perdebatan tentang apa yang disebut kelompok yang menentang 

globalisasi. Secara historis, mereka telah dianggap sebagai gerakan anti 

globalisasi, tetapi kelompok-kelompok perlawanan itu sendiri sering dalam 

lingkup global dan orientasi serta tindakan mereka menjadikan mereka bagian dari 

globalisasi.
78

 

Resistensi terhadap globalisasi tidak menentang semua aspek globalisasi. 

Kelompok yang mejadi bagian dari resistensi globalisasi dapat bertentangan 

dengan beberapa jenis globalisasi seperti globalisasi ekonomi neo-liberal namun 

tidak berokus untuk menentang hal lain seperti penyebaran global hak asasi 

manusia di ranah politik. Inti dari perlawanan terhadap globalisasi terletak pada 

individu, kelompok, dan organisasi yang dikaitkan dengan globalisasi dari bawah. 

Mereka muncul untuk menolak globalisasi karena merasa dianiaya atau ditindas 

oleh globalisasi dari kelas atas. Selain itu kelompok ini juga dapat muncul dari 

organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat yang terkena dampak buruk 

dari globalisasi seperti The Rainforest Alliance atau Greenpeace yang merupakan 

International Non-Governmental Organization (INGO).
79

 

Gerakan tersebut sering diasosiasikan dengan sayap kiri, namun ada 

elemen sayap kanan yang juga terlibat dalam gerakan ini. Pertama, ada kelompok 
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yang menekankan penentuan nasib sendiri dan menentang upaya global untuk 

membatasi kebebasan mereka atau yang mungkin dapat melanggar wilayah 

mereka. Kedua, ada kelompok lain yang dapat dianggap sebagai isolationists dan 

berupaya melindungi perbatasan negara mereka serta membatasi keterlibatannya 

dalam proses global. Ketiga, ada fundamentalis agama yang berpegang teguh pada 

visi murni dari agama mereka dan menentang proses global yang dianggap 

sebagai ancaman bagi kemurnian agama itu. Selain itu, ada sejumlah kelompok 

dan organisasi lain yang merupakan bagian dari sayap kanan termasuk kelompok 

yang memiliki orientasi ultra-nasionalis dan neo-fasis.
80

 Salah satunya adalah 

gerakan sosial Nordic Resistance Movement (NRM) yang menjadi resistensi 

globalisasi di wilayah negara-negara Nordik pada tahun 2013.  

4.2.  Nordic Resistance Movement (NRM) sebagai Gerakan Resistensi 

terhadap Globalisasi 

4.2.1. Sejarah dan Perkembangan Nordic Resistance Movement (NRM) 

Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai sejarah pembentukan dan 

perkembangan gerakan sosial serta aktivitas dari Nordic Resistance Movement 

(NRM) yang menjadi resistensi globalisasi di wilayah negara-negara Nordik pada 

tahun 2013. Cikal bakal terbentuknya NRM diawali pada tahun 1995 dimana 

terdapat sekelompok anak muda di Bromma, pinggiran kota Stockholm, yang 

mendirikan sebuah organisasi bernama Oberoende Unga Nationalister 

(Independen Nasionalis Muda). Pada saat itu, terdapat kelompok anak muda racist 

skinhead dan white power music yang mendominasi kelompok ekstremis di 
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Swedia. Kemudian, kelompok pemuda dari Bromma ini yang juga merupakan 

kelompok ultranasionalis muda, ingin menjadi suatu kelompok yang berbeda dari 

mayoritas kelompok pemuda di Swedia pada saat itu. Mereka tidak menggunakan 

narkoba dan juga bertentangan dengan kelompok skinhead. Mereka ingin menjadi 

suatu kelompok pemuda yang lebih serius.
81

 

Pada tahun 1997, Erik Hägglund dipilih untuk menjadi memimpin 

kelompok yang kemudian berganti nama menjadi Nationell Ungdom (Pemuda 

Nasional). Hägglund sebelumnya aktif dalam kelompok fasis bernama Rikfronten 

dan di bawah kepemimpinannya, Nationell Ungdom dengan cepat menjadi 

kelompok radikal. Gagasan awal tentang nasional demokrasi yang diusung oleh 

kelompok ini berubah menjadi rasisme menuju revolusi. Kemudian, sebuah 

organisasi baru terbentuk dengan nama Svenska Motståndsrörelsen, atau Swedish 

Resistance Movement (SRM). Organisasi ini bertujuan untuk menjadi organisasi 

elitis yang berfokus pada kesetiaan, kedisiplinan, dan keberanian dimana 

organisasi pemuda Nationell Ungdom melanjutkan gerakannya dalam SRM ini.
82

 

SRM menjadi cikal bakal gerakan yang kemudian dikenal dengan Nordic 

Resistance Movement (NRM). 

Terdapat dinamika yang terjadi dalam NRM pada saat Klas Lund menjadi 

pemimpin gerakan tersebut, ia menginginkan ideologi Nasional Sosialis yang 

murni. Akan tetapi beberapa anggota memiliki pandangan lain dimana mereka 
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terpengaruh dengan partai-partai politik yang memiliki kekuatan pada tahun 1930-

an seperti Italian Forza Nuova dan German NPD. Pada tahun 2001, terjadi 

konflik yang menyebabkan perpecahan sehingga Klas Lund dengan ideologi 

Nasional Sosialis mendapat kendali penuh dalam menguasai NRM. Sejak tahun 

2003, gerakan ini berkembang sesuai dengan arahan dari kepemimpinan Klas 

Lund yaitu berdasarkan ideologi Nasional Sosialis yang tidak hanya berfokus 

pada sifat tradisional anti-Semit, tetapi juga memiliki pandangan anti-imigran dan 

rasis seperti yang diungkapkan salah satu aktivisnya. Haakon Forwald 

mengungkapkan sebagai berikut: 

“The Nordics and the Nordic race are in imminent danger. Through the 

use of their power positions and their influence, traitors, big finance and 

enemy media have for many years made sure that the gates to the 

Nordics are wide open, thus enabling the ongoing, racially alien invasion 

of our lands.”83
 

NRM berusaha untuk menyebar ke negara-negara Nordik lainnya, pada 

tahun 2008 gerakan tersebut muncul di Finlandia, sementara di Norwegia muncul 

pada tahun 2011. NRM juga memiliki website berbahasa Rusia bernama Rusia 

VK, yang sebelumnya dikenal sebagai VKontakte. NRM juga menjalin hubungan 

dengan organisasi serupa di negara lain. Pada Oktober 2015, Juuso Tahvanainen, 

aktivis dari NRM Finlandia melakukan perjalanan ke Jerman untuk mengikuti 

sebuah konferensi. Konferensi ini diadakan oleh Deutsche Stimme, surat kabar 

resmi dari partai sayap kanan Jerman NPD. Sebelumnya, situs web NRM Swedia 

yaitu nordfront.se, memberikan laporan dokumentasi mengenai aktivitas 
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anggotanya di negara Yunani yang memegang bendera NRM untuk menunjukan 

simbol perlawanan.
84

 

Pada September 2015, Klas Lund mengundurkan diri sebagai pemimpin 

dari NRM dan digantikan oleh seorang mantan aktivis Front Nasional-Sosialis di 

wilayah Swedia. Ia memiliki jejak kriminal karena melakukan vandalisme, 

ancaman dan turut melakukan aksi penyerangan. Lindberg juga pernah bergabung 

dengan kelompok lain yang melakukan kejahatan seperti menyebar kebencian dan 

dan penyalahgunaan senjata untuk kekerasan.
85

 Berkaitan dengan krisis pengungsi 

yang terjadi di wilayah Eropa sejak tahun 2013, NRM memanfaatkan fenomena 

tersebut untuk mendapat dukungan dari masyarakat Eropa dalam menolak 

imigran. 

NRM telah menyusun beberapa strategi yang dilakukan untuk menolak 

imigran yang masuk ke wilayah negara-negara Nordik pada saat terjadi krisis 

pengungsi. NRM mempermudah persyaratan penerimaan anggota untuk 

bergabung dalam gerakan tersebut, mulai membangun partai politik, serta 

menyambut simpatisan yang turut melakukan demonstrasi yang dilakukan NRM. 

Pada 12 November 2016, NRM berhasil melaksanakan demonstrasi yang cukup 

besar di Stockholm dengan jumlah demonstran sebanyak 600 orang yang 

mengambil bagian dalam demonstrasi tersebut. Hal itu menunjukan pertumbuhan 

pada gerakan ini terutama di negara Swedia, ditambah dengan semakin gencarnya 

penyebaran berita terkait sayap kanan radikal. Di negara Swedia partai Demokrat 

Swedia yang memiliki pandangan serupa dengan NRM meraih peningkatan suara 
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sejak tahun 2010 dimana partai tersebut mendapat 5,7 persen suara, tumbuh 

hingga 12,9 persen pada tahun 2014, dan menarik rata-rata hampir 20 persen suara 

pada jajak pendapat Januari 2017.
86

 

Sementara partai itu sendiri yang turut memiliki paham ekstrim kanan, 

seiring perkembangannya telah berkontribusi pada debat yang sangat panjang 

berkaitan dengan imigrasi dan integrasi. Perdebatan ini pun menjadi semakin 

intens karena dipicu oleh masuknya pengungsi dengan jumlah besar ke wilayah 

Eropa sejak tahun 2013. Selain itu kejahatan juga meningkat di beberapa kota di 

Swedia yang munculnya diduga akibat dari tantangan ekstrimisme Islam yang 

menyebar di seluruh Eropa. Isu tersebut kemudian dilihat sebagai peluang bagi 

NRM dan kelompok-kelompok neo-Nazi lainnya dalam mempromosikan anti-

imigran dan anti-Muslim, dan juga anti-Semitisme.
87

 

Dalam spektrum politik, NRM dapat dikategorikan sebagai politik kanan 

jauh karena kelompok ini mencoba melakukan suatu perubahan atau revolusi 

dengan melakukan gerakan perlawanan untuk mengembalikan status quo bangsa 

Nordik di wilayah Eropa Timur. Ideologi yang dianut oleh gerakan ini adalah 

Nasional Sosialis dimana NRM memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah negara-negara Nordik berdasarkan identitas nasional 

bangsa Nordik. Selain itu NRM merupakan kelompok radikal ultranasionalis, 

xenophobia dan rasis yang merupakan komponen dari politik kanan jauh. 

Berkaitan dengan isu anti-imigran, NRM merupakan gerakan dengan 

paham Nativisme. Nativisme merupakan konstruksi nasionalisme yang dapat 
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muncul dalam berbagai macam bentuk politik akan tetapi selalu berkaitan dengan 

terjadinya imigrasi massal. Nativisme pada awalnya pertama kali diidentifikasi 

pada abad kesembilan belas di negara-negara tujuan imigrasi seperti Amerika 

Serikat, Kanada, dan Australia, dan mulai berkembang di wilayah Eropa pasca 

perang dunia. Menurut Stephen Castles dan Mark Miller, nativisme merupakan 

produk yang dihasilkan oleh fenomena migrasi sejak periode 1945 dimana terjadi 

peningkatan arus migrasi besar-besar dari negara asal yang beragam dan dengan 

tujuan bermacam-macam.
88

 

Nativisme memandang bahwa permasalahan terkait nasionalisme tidak 

terlalu fokus pada kendala dari luar atau pihak asing, akan tetapi lebih pada 

kelompok minoritas di dalam suatu negara yang diciptakan oleh imigrasi. Nativist 

beranggapan bahwa tantangan terhadap kebebasan dan kedaulatan mereka tidak 

muncul dari pengaruh negara lain, tetapi tantangan itu muncul dari kedatangan 

kelompok migran tertentu yang dianggap berbahaya untuk keberlangsungan 

bangsa yang menjadi tempat tujuan datangnya imigran. Kelompok nativist 

seringkali tidak menggambarkan diri mereka dengan istilah itu. Di Eropa sendiri, 

kebanyakan kelompok nativist tidak mengenali konsep tersebut dan 

menggunakannya.
89

  

Mereka cenderung menganggap diri mereka sebagai patriot, atau 

nasionalis. Kelompok nativist menggunakan konsep-konsep seperti kebanggaan 

nasional dan patriotisme untuk memperjuangkan bangsa mereka sendiri akan 

tetapi klaim yang mereka lakukan biasanya bertentangan dengan pemahaman 
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patriotisme. Kelompok nativist akan menganggap diri mereka sebagai patriot dan 

disaat yang bersamaan mereka turut mendukung pembatasan imigrasi.
90

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka gerakan NRM dapat dilihat sebagai 

kelompok nativist dimana gerakan mereka memperjuangkan ideologi Nasional 

Sosialis dengan melakukan penolakan imigran di  wilayah negara-negara Nordik. 

Tujuan utama mereka adalah untuk menghentikan imigrasi massal dan 

memulangkan sebagian besar dari imigran di  wilayah negara-negara Nordik yang 

bukan penduduk asli Eropa Utara.
91

 

4.2.2. Aktivitas Nordic Resistance Movement (NRM) 

 Aktivitas Nordic Resistance Movement (NRM) sebagai resistensi terhadap 

globalisasi dimulai sejak munculnya gerakan lokal di Swedia pada tahun 1997 

yang merupakan kelompok hirarki, tertutup dan disiplin dari ekstrim kanan di 

Swedia. Gerakan ini kemudian berkembang tidak hanya di Swedia, namun juga 

menjadi penggerak bagi kelompok serupa di Finlandia, Norwegia dan Denmark. 

Tetapi, intensitas anggota NRM di Negara lain mungkin tidak sama dengan 

kelompok di Swedia. Dalam satu wilayah NRM membagi anggotanya ke dalam 

enam zona grafis yang disebut Nest. Setiap Nest ini memiliki masing-masing 

ketua dan Nest tersebut terdiri dari anggota-anggota NRM dengan ketua yang 

berbeda yang memimpin kegiatan mereka.
92

 Sebelum NRM dibentuk, gerakan 

lokal Swedia telah melakukan aktivitas yang penuh kekerasan. Beberapa aksi 

yang di lakukan di Swedia, diliputi oleh tindak kriminal yang dilakukan oleh 
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anggotanya. Hal tersebut terus berlanjut sampai ketika NRM telah terbentuk. Di 

berbagai negara Nordik lain, aksi yang dilakukan juga berkaitan dengan kekerasan 

karena mayoritas gerakan aktivitas NRM di negara Nordik lain, didukung dan 

didorong serta mendapat pengaruh yang besar dari anggota NRM di Swedia. 

 Pada tahun 1999, organisasi pemuda yang tergabung dengan gerakan lokal 

di Swedia yang kini menjadi NRM memiliki dua anggota yang terlibat dengan 

kasus pembunuhan terhadap anggota serikat buruh Björn Söderberg. Selama 

bertahun-tahun beberapa anggota NRM telah ditangkap karena kepemilikan 

senjata api dan bahan peledak. Penyalahgunaan barang tersebut dilakukan ketika 

dalam menunujukan aksi atau melawan pihak lain yang berseberangan dengan 

gerakan ini. Pada tahun 2009, suatu kelompok anti-rasis di Swedia menyelidiki 

anggota dari NRM. Dari penyelidikan tersebut ditemukan bahwa 43 dari 96 orang 

yang melakukan kerusuhan dan dinyatakan bersalah akibat tindak kriminal di 

Swedia, adalah anggota NRM. Pada tahun tersebut, terjadi 25 kasus yang 

melibatkan penganiayaan fisik dan 24 lainnya merupakan pelanggaran senjata.
93

 

 Dalam beberapa tahun terakhir, tindak kriminal yang dilakukan oleh 

anggota NRM masih terus berlanjut. Pada tahun 2012, beberapa aktivis NRM 

ditangkap karena membawa pisau pada saat melakukan demonstrasi. Di tahun 

yang sama, seorang anggota NRM dijatuhi hukuman penjara setelah menyerang 

warga yang mencoba membongkar stiker yang dipasang oleh anggota NRM 

dalam melakukan aksi turun ke jalan di wilayah Umeå, Swedia. Anggota NRM 

yang masih berumur 18 tahun juga dihukum karena kasus pembunuhan dan 
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beberapa anggota lain menjadi buronan polisi.
94

 Aktivitas anggota NRM di 

Swedia penuh dengan kekerasan dan sering melukai warga atau kelompok lain 

yang menentang gerakan ini karena mereka menganggap bahwa perlawanan 

terhadap musuh-musuh dari gerakan NRM sangat perlu dilakukan untuk 

mempertahankan kepentingan mereka.  

 Handbook yang menjadi pegangan para aktivis NRM di Swedia dalam 

melakukan aksi, menggarisbawahi tentang pentingnya melakukan perlawan balik 

terhadap musuh-musuh yang menentang gerakan NRM. Dalam handbook tersebut 

menyebutkan: 

“Resistance defends the Nordic peoples. We are the last line of defense. 

But we know that victory can only be achieved through seizures. Only by 

attacking can we regain the initiative and push back the enemy. 

Resistance is attacking! We are politically aggressive. (...) Given what‟s 

happening with our Nordic race there is no moral justification for 

pacifism; on the contrary, those who take up arms and act have the 

eternal right on their side, although some petty weaklings would claim 

the opposite.”95
 

 Meskipun aktivitas yang dilakukan oleh anggota NRM di Swedia sangat 

agresif, akan tetapi gerakan ini tidak mendapat larangan di Swedia dan dapat terus 

berkembang hingga ke negara lain. 2016 merupakan tahun dimana terjadi 

pertumbuhan aktivitas yang dilakukan oleh NRM di Swedia. Terdapat sekitar 

3000 kegiatan yang meliputi penyebaran propaganda di jalan-jalan dengan 

mendistribusikan selebaran, membagikan stiker dan bentuk visual lainnya yang 

berkaitan dengan propaganda NRM.
96
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 Sementara NRM di negara lain yaitu Finladia, yang berdiri pada tahun 

2008, semakin menunjukan aktivitasnya pada musim gugur tahun 2015 ketika 

para migran tiba di Finlandia dalam jumlah yang besar. Sejak tahun 2010, anggota 

NRM di Finlandia sudah mulai menunjukan aksi turun ke jalan, membuat topi 

atau atribut tertentu, turut melakukan serangan kekerasan kepada pihak lain, dan 

merekrut anggota baru. Namun dengan masuknya gelombang migran di negara 

tersebut yang juga mendapat pro dan kita dari politisi, polisi dan media, maka 

gerakan NRM yang beberapa tahun sebelumnya mengalami stagnasi, berupaya 

meningkatkan aktivitasnya dengan memanfaatkan fenomena tersebut. NRM 

semakin mendorong masyarakat Finlandia untuk turut berpartisipasi dalam 

demonstrasi rasis dan anti-migran dengan mengangkat isu terkait masuknya 

masuknya gelombang migran di Finlandia.
97

 

 Selain itu NRM di Finlandia juga bekerja sama dengan kelompok lain 

dalam menjalankan aktivitasnya. Mika Ranta, pendiri kelompok anti-imigran Nazi 

Soldiers of Odin (SoO) yang pada tahun 2015 dan 2016 melakukan kerusuhan di 

jalan-jalan, mengaku pada publik sebagai Nasional Sosialis dan memberi 

dukungan kepada NRM. Sebelumnya, geraka ini jarang menunjukan kepada 

publik bentuk kerja sama dengan kelompok lain dalam melakukan aksinya, 

namun kemudian aktivis dari NRM membuat video kegiatan dengan SoO dan 

menarik perhatian banyak orang. Walaupun video tersebut sempat ditarik, akan 

tetapi beberapa orang yang sudah mengunduh video tersebut menyebarkannya 

                                                             
97

 Ibid. 



60 
 

kembali dan menjadi bukti adanya koneksi antara kedua kelompok anti-imigran 

ini.
98

 

 Selain menjalin kerja sama dengan kelompok SoO tersebut, anggota NRM 

berulang kali mengambil bagian dalam aksi jalanan di beberapa kota di Finlandia 

yang dikoordinasikan oleh anggota aktif di wilayah setempat atau mendapat 

kunjungan dari anggota NRM di wilayah lain untuk berpartisipasi. Anggota NRM 

secara aktif menyebarkan materi yang telah mereka siapkan dalam demonstrasi 

“Close the Borders” dan demonstrasi anti-migran lainnya yang terdapat di 

Finlandia. Ketika menjadi peserta dalam demo tersebut, anggota NRM mencoba 

merekrut peserta demo lainnya untuk bergabung dalam gerakan NRM. Tidak 

hanya dalam demonstrasi, anggota NRM juga aktif berupaya untuk berjejaring 

dengan masyarakat rasis dan fasis lainnya dengan berpartisipasi dalam berbagai 

acara.
99

 

 Pada awal tahun 2016, NRM masih secara aktif berpartisipasi dalam 

gelombang demonstrasi anti-migran. Salah satunya, mengadakan pertemuan 

dengan aktivis dari “Close the Borders” di wilayah Turku. Kemudian, anggota 

NRM juga melanjutkan aktivitas yang biasa dilakukan yaitu menempel dan 

mengisi kotak surat orang-orang dengan propaganda yang dibentuk oleh NRM, 

serta sesekali berteriak menggunakan megafon untuk menyuarakan aksi mereka di 

berbagai pusat kota. Anggota NRM melakukan aktivitas dengan berpindah dari 

satu tempat ke tempat lain di beberapa kota untuk menyebarkan propaganda dan 
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melakukan aksi di jalan.  Hal tersebut merupakan strategi NRM untuk memberi 

kesan bahwa gerakan ini lebih besar dari ukuran sebenarnya dan dapat 

mengintimidasi kelompok lain yang mencoba untuk melawan mereka.
100

 

 Anggota aktif NRM yang berada di Finlandia diperkirakan sejumlah 30-50 

orang, dimana beberapa lainnya adalah pendukung pasif yang memberikan 

kontribusi pada gerakan ini dengan memberikan sejumlah uang walaupun tidak 

mengambil bagian dalam melakukan aksi di jalan-jalan. Dalam surat kabar YLE 

di tahun 2016, diperkirakan jumlah keseluruhan anggota NRM di Finlandia baik 

anggota aktif maupun pasif adalah sekitar 60-70 aktivis. Salah seorang pendukung 

dalam gerakan ini yang memberikan pengaruh besar adalah Juha Kärkkäinen, 

pendiri dari portal berita online Magneettimedia, dimana kemudian dalam 

praktiknya website ini dikuasai oleh NRM. Selanjutnya, NRM juga mengadakan 

sebuah aksi bernama “Week against White genocide” dimana selama aksi tersebut 

berlangsung, NRM berupaya untuk melawan kelompok anti-rasis yang menentang 

gerakan ini.
101

 

 Aksi serupa juga dilakukan oleh NRM pada Hari Peringatan Holocaust. 

Mereka menyebarkan informasi dan menyangkal terjadinya holocaust. Materi 

anti-semit yang telah mereka rancang, dibagikan secara terang-terangan di jalan-

jan dan juga dibagikan melalui internet. Selama tahun 2016, NRM turut 

meningkatkan aktivitas terkait dan menekankan ajaran-ajaran Hitler. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam sejumlah besar artikel anti-Yahudi dan propanganda yang 

diproduksi dan diedarkan oleh NRM. “Jewish Lobbyists”, “International Jewry”, 
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dan propaganda lain terkai anti-semit disebarkan oleh NRM melalui tulisan-

tulisan yang mereka buat. NRM bekerja sama dengan berbagai kelompok rasis, 

nasionalis dan fasis yang dapat melakukan publikasi terkait propaganda ini. NRM 

memiliki surat kabar khusus yang diisi dengan propaganda nazi dan 

didistribusikan kepada masyarakat melalui situs berita di internet yang dapat 

memuat propaganda tersebut.
102

 

NRM  jarang mengadakan pawai besar-besaran di jalan karena sebagian 

besar aktivitas yang dilakukan adalah menyebarkan propaganda di jalan, menarik 

anggota baru dan membangun internal gerakan. Akan tetapi pada tahun 2016, 

tepatnya pada peringatan hari buruh, NRM menyelenggarakan sebuah 

demonstrasi di Swedia dimana beberapa anggota NRM Finlandia juga turut 

berpartisipasi dalam demonstrasi ini.  Selain itu, NRM Swedia menyelenggarakan 

sebuah demo besar di Stockholm pada 12 November 2016 dimana bukan saja 

hanya anggota NRM dari Finlandia yang mengikuti demo tersebut, tetapi terdapat 

pula beberapa anggota NRM dari Norwegia.
103

 Demonstrasi besar yang terjadi di 

Stockholm pada tahun 2016 ini bertepatan dengan kemenangan presiden Amerika, 

Donald Trump. Sebanyak 600 peserta demo mendukung aksi NRM yang juga 

termasuk gerakan sayap kanan ini. Demonstrasi besar yang dilakukan NRM di 

Stockholm tersebut kembali menimbulkan kerusuhan dimana lima orang 

ditangkap dan dua lainnya terluka setelah terjadi bentrok antara para demonstran 

dan kelompok-kelompok anti-fasis yang menentang NRM.
104
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NRM yang mempromosikan pandangan rasis dan anti-Semit secara 

terbuka itu sangat menentang imigrasi warga selain ras kulit putih yang masuk ke 

wilayah Eropa. Gerakan ini dianggap sebagai simbol dari gerakan kekuatan ras 

kulit putih. NRM mendukung kemenangan Donald Trump pada pemilihan 

presiden Amerika Serikat 2016 silam dan menyatakan bahwa kemenangan 

tersebut merupakan tanda bahwa revolusi dunia telah dimulai. Para demonstran 

melakukan aksi dengan berbaris di jalan menuju parlemen Swedia di wilayah 

Gamla Stan. Pawai yang dilakukan anggota NRM dan aktivis lain serta 

masyarakat yang menjadi partisipan tersebut merupakan pawai terbesar yang 

pernah diselenggarkan oleh NRM.
105

 Tidak lama setelah demo di Stockholm, 

NRM kembali mengadakan demo besar di Finlandia bertepatan dengan hari 

kemerdekaan di Finlandia. Demo ini merupakan demo pertama yang dilakukan 

NRM di Finlandia sejak gerakan ini mulai berkembang di negara tersebut pada 

tahun 2008. 

4.3.  Upaya-upaya resistensi yang dilakukan oleh Nordic Resistance 

Movement (NRM) berdasarkan konsep Resistensi Globalisasi milik 

Mittelman 

4.3.1.  Forms of Resistance 

 Bentuk-bentuk resistensi terhadap globalisasi dapat dilakukan baik secara 

individual dan kolektif dalam jaringan yang tertutup bersamaan dengan bentuk 

resistensi yang dilakukan secara terbuka. Kegiatan sehari-hari yang terjadi di 
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masyarakat seperti sesuatu yang mereka gunakan dan konsumsi atau proses jual-

beli, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk resistensi tertutup. Hal tersebut sama 

dengan bentuk resistensi terbuka seperti aksi pemogokan, boikot bahkan 

pemberontakan angkat senjata dalam melawan suatu negara atau transnational 

corporation (TNC).
106

 Nordic Resistance Movement (NRM) melakukan aktivitas 

resistensi dalam dua hal yaitu pengembangan anggota secara internal dan 

penyebaran propaganda kepada masyarakat yang dilakukan secara eksternal.
107

 

Gambar 4. Penyebaran propaganda dengan menempelkan stiker. 
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 Pengembangan anggota dilakukan dengan mendidik, meningkatkan, dan 

mempersiapkan orang-orang yang bergabung dengan NRM agar dapat 

menghadapi tantangan dalam melakukan resistensi. Selain itu, pengembangan 

tersebut juga dilakukan untuk menyatukan mereka satu sama lain yang dapat 

membentuk suatu komunitas yang erat dan kompak. Fokus NRM selanjutnya 

adalah menyebarkan ide dan visi gerakan ini kepada masyarakat luas, dan 

merekrut lebih banyak orang untuk menjadi bagian dari NRM.
108

 Aksi di jalan 

sering dilakukan NMR meskipun hal tersebut melibatkan bentrok dengan polisi, 

kelompok demonstran lain, dan kecaman dari masyarakat yang memungkinkan 

adanya ancaman serta serangan fisik. Akan tetapi demonstrasi di jalan harus tetap 

diselenggarakan oleh NRM dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan agar 

kelompok ini dapat lebih dilihat dan didengar. Beberapa tujuan dari demonstrasi 

yang dilakukan NRM yaitu untuk menciptakan semangat revolusioner bagi para 

anggota NRM dan untuk menunjukan rasa hormat bagi pejuang kemerdekaan di 

masa lalu dan orang-orang yang akan membela negara di masa depan.
109

 

 NRM berupaya untuk mendorong nilai-nilai bahwa dalam membebaskan 

dan menyejahterakan negara-negara Nordik, dibutuhkan suatu perjuangan nyata 

bukan hanya sekedar berdiskusi dan bersosialisasi dengan orang-orang yang 

sepemikiran. Layaknya para pejuang kemerdekaan, NRM merasa bahwa 

perjuangan yang membutuhkan pengorbanan pribadi dan keluar dari zona nyaman 

perlu dilakukan dengan aksi turun ke jalan. Selain untuk mempromosikan NRM, 

demonstrasi juga harus dilakukan berkaitan dengan masalah atau peristiwa sosial 
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yang terjadi.
110

 Salah satu aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh NRM adalah 

dengan melakukan kampanye publik di ibu kota Finlandia, Helsinki. Juuso 

Tahvanainen selaku pemimpin dari NRM cabang Finlandia pada saat itu, 

menyampaikan pidato pada kampanye yang digelar di Helsinki tersebut. Banyak 

selebaran yang dibagikan oleh NRM kepada masyarakat dan juga terjadi diskusi 

antara aktivis NRM dan pejalan kaki.
111

  

Gambar 5. Aksi NRM Finlandia. 

 Kampanye ini merupakan seruan untuk melakukan pembatasan terhadap 

sistem perbankan internasional dan penolakan masuknya gelombang tenaga kerja 

asing non-kulit putih dengan tarif murah yang masuk ke negara-negara Nordik. 

NRM menuntun pemerintah untuk segera menasionalisasi sistem perbankannya 

dan memisahkan diri dari European Union (EU) agar dapat menciptakan ekonomi 

yang makmur dan sejahtera serta menguntungkan masyarakat lokal yang 

merupakan pekerja dan pengusaha di negara-negara Nordik. Dalam kampanye ini, 
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NRM juga menyerukan solusi lain untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah 

Nordik, yaitu dengan menutup perbatasan untuk menghentikan imigran yang tidak 

diinginkan memasuki negara-negara Nordik. Hal tersebut dilakukan agar dapat 

menjauhkan diri dari neoliberalisme.
112
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 Di lain waktu, NRM juga melakukan kampanye lainnya yaitu memprotes 

imigrasi massal. Seorang aktivis NRM, Sebastian Elofsson, memberikan pidato 

tentang imigrasi massal dan pertukaran orang yang terjadi pada era globalisasi 

serta mengenai aksi teroris di Paris. Kampanye serupa juga dilakukan di seluruh 

negara Nordik dimana NRM didirikan dan aktif. Kampanye tersebut dilakukan 

untuk menolak imigrasi massal masyarakat non-Eropa yang masuk dan menguasai 

wilayah Eropa termasuk negara-negara Nordik. NRM menyampaikan apabila 

invasi yang dilakukan tersebut tidak dihentikan, maka akan dapat menghancurkan 

bangsa dan memusnahkan masyarakat di wilayah negara-negara Nordik. Selain 

orasi, beberapa aktivitas yang dilakukan dalam kampanye tersebut antara lain 

pemasangan spanduk, poster dan pembagian selebaran di jalan dan tempat-tempat 

umum di sekitar wilayah negara-negara Nordik.
113

  

Gambar 6. Aksi NRM menentang imigrasi massal. 
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 Selain bentuk terbuka yang dilakukan oleh NRM sebagai resistensi 

terhadap globalisasi tersebut, terdapat juga beberapa bentuk tertutup dari resistensi 

yang dilakukan oleh NRM dalam kehidupan sehari-hari. NRM berpartisipasi 

dalam tradisi pasar yang diadakan di wilayah Finladia Selatan, tepatnya Päijänne-

Tavastland yang merupakan sebuah kotamadya dengan penduduk kurang lebih 

sekitar 3500 warga. Penyelenggaraan pasar ini sudah menjadi tradisi dan 

berlangsung selama 70 tahun. NRM sebagai gerakan resistensi terhadap 

globalisasi turut mengambil peran dalam kegiatan pasar tersebut. Para aktivis dari 

NRM datang sehari sebelum pasar diselenggarakan dan mendirikan tenda pada 

malam hari untuk menginap. Para aktivis berkumpul dan melakukan makan 

malam bersama. Kemudian, pada pagi hari kelompok itu menuju kios tempat 

pasar berlangsung dan membuka barang dagangan mereka.
114
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 Ketika pengunjung pasar tiba, para aktivis mulai menjual produk-produk 

yang mereka jual seperti buku-buku dan barang lainnya. Kegiatan di pasar 

tersebut berjalan dengan baik. Selain menjual produk, aktivis NRM mendapat 

kesempatan untuk merekrut simpatisan baru dan para pendukung yang tertarik 

dengan gerakan ini turut meramaikan kegiatan jual-beli di pasar. Mereka dapat 

berinteraksi dengan satu sama lain dan saling bertukar pikiran terkait isu yang 

dibawa oleh NRM.
115

  

Gambar 7. Kegiatan NRM di Pasar. 

Selain kegiatan di pasar tersebut, NRM juga menjual produk lain melalui website 

nya berupa kemeja, dimana hasil dari produk ini membantu dukungan finansial 

bagi anggota NRM yang menjadi tahanan politik.  Kemeja yang diluncurkan 

NRM tersebut, berwarna oranye dan memiliki simbol NRM di dada dan tulisan 
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"Swedia menangkap oposisi politik" di bagian belakang.
116

 Bentuk tertutup dari 

resistensi dapat dilihat melalui masyarakat yang membeli serta menggunakan 

kemeja ini dalam mendukung NRM.   

Gambar 8. Pakaian yang diproduksi oleh NRM. 

 Aktivis NRM juga dituntut untuk memiliki fisik yang bugar agar NRM 

dengan tujuan membuat kesan yang baik pada masyarakat dan agar memiliki 

kekuatan untuk saling menjaga satu sama lain sebagai anggota yang melakukan 

aksi resitensi di jalan. NRM menekankan bahwa melakukan olahraga dan diet 

yang tepat tidak hanya membuat tubuh sehat tetapi juga pikiran sehat. Bagi NRM, 

ketahanan fisik dan mental sangat penting untuk mempersiapkan segala tantangan 

di masa depan. Untuk membela masyarakat di wilayah negara-negara Nordik 

dalam menghadapi masalah yang besar, NRM membutuhkan aktivis yang kuat 

agar gerakan ini dapat berada di garis terdepan. Baik aktivis pria dan wanita, 

NRM berupaya untuk membentuk mereka agar tetap kuat dengan kegiatan 

olahraga. Sehingga dalam menghadapi masa depan, NRM dapat menjadi ujung 

tombak gerakan resistensi globalisasi di wilayah negara-negara Nordik.
117

 

 Untuk menunjang kekuatan para aktivis tersebut, NRM membentuk suatu 

aktivitas tahunan berkaitan dengan olahraga dengan nama Nordic Viking Camp. 

Dalam aktivitas tahunan tersebut, NRM mengadakan kompetisi olahraga antar 

anggotanya. Terdapat beberapa macam kompetisi yang dapat diikuti oleh 

kelompok dan individu. Kompetisi olahraga yang diadakan dalam Nordic Viking 
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Camp antara lain rugby, tarik tambang dan paintball. Selain itu juga terdapat 

kompetisi cabang individu yang menguji kecepatan, kekuatan, dan kecerdasan 

para peserta.  

Gambar 9. Kegiatann Nordic Viking Camp. 

Dalam kegiatan ini, aktivis NRM juga memiliki kesempatan untuk melakukan 

jual-beli. Beberapa aktivis memperdagangkan produk yang dapat dibeli oleh 

anggota lainnya seperti kaos hijau yang melambangkan warna gerakan ini, serta 

pin dengan simbol NRM.
118

 Pada kesempatan kali ini, majalah Polaris edisi ketiga 

milik NRM juga diterbitkan dan dibagikan kepada seluruh anggota yang hadir dan 

mengikuti kegiatan Nordic Viking Camp.
119

 

 Konten yang terdapat dalam majalah Polaris yaitu ringkasan singkat 

tentang aktivitas resistensi yang dilakukan masing-masing negara anggota NRM, 

editorial yang diisi oleh Klas Lund sebagai ketua NRM. Serta terdapat artikel lain 

yang diisi oleh pemimpin NRM dari masing-masing negara anggota seperti Juuso 
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Tahvanainen, Haakon Forwald dan oleh Henrik Holappa. Aktivis lain yang 

meurupakan seorang penulis juga turut menyumbangkan tulisannya dalam 

majalah ini. Majalah polaris tidak hanya diterbitkan dalam satu bahasa melainkan 

dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Swedia, Norwegia, Finlandia dan Inggris. 

Meskipun NRM sudah memiliki beberapa website yang menyediakan berbagai 

macam artikel terkait aktivitas NRM, namun artikel yang terdapat di majalah 

Polaris berbeda dengan artikel-artikel yang dipublikasikan online. Majalah polaris 

menjadi suatu motivasi bagi aktivis NRM dan untuk lebih memahami segala 

aktivitas yang dilakukan di seluruh wilayah Nordik. Majalah ini didistribusikan 

secara gratis kepada semua anggota dan anggota pendukung NRM di wilayah 

Nordik. Majalah Polaris pertama kali diterbitkan pada awal Februari 2013.
120

 

4.3.2.  Agents of Resistance 

 Agen-agen resistensi globalisasi mengalami perubahan dari agen-agen 

resistensi globalisai pada masa lalu dimana sebagian besar datang dari kelas 

bawah yang menentang kelas atas, seperti kelompok buruh, petani dan beberapa 

datang dari kalangan pelajar yang menentang pemerintah. Namun, seiring 

berjalannya waktu agen-agen resistensi mulai berkembang dan muncul dari 

berbagai jenis kalangan masyarakat. Pertentangan antar kelas hanya menjadi 

bagian awal dari resistensi, kemudian agen-agen resistensi muncul dari interaksi 

dan persimpangan yang didasari identitas dan bukan saja hanya berdasarkan pada 

perbedaan kelas.
121
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 NRM sendiri sebagai gerakan resistensi terhadap globalisasi memiliki 

agen-agen resistensi dari berbagai kalangan dan lapisan kelas masyarakat. Hal 

tersebut dapat dilihat dari tiga tingkat keanggotan yang berbeda dimana perbedaan 

keanggotaan NRM tersebut dilihat dari bentuk keterlibatan anggota, bukan 

berdasarkan kelas atau jenis pekerjaan tertentu. NRM menerima seluruh 

masyarakat yang ingin bergabung tanpa memandang kelas. Tiga tingkat 

keanggotaan NRM tersebut antara lain anggota pendukung, anggota partai dan 

aktivis. Anggota pendukung merupakan masyarakat yang ingin bergabung dengan 

NRM namun hanya menginginkan keanggotaan pasif. Meskipun mereka tidak 

ingin terjun secara langsung dalam aktivitas yang dilakukan NRM, tetapi sebagai 

anggota pendukung mereka tetap memiliki kontribusi dalam gerakan ini secara 

finansial.
122

 

 Sebagai anggota pendukung, terdapat sejumlah uang yang harus dibayar 

jika ingin bergabung. Jumlah uang tersebut berkisar antara 500 sek hingga 10.000 

sek.  

Setelah melakukan pembayaran, anggota pendukung menerima bukti keanggotaan 

dengan bukti sejumlah uang yang diberikan. Meskipun tidak aktif sebagai anggota 

yang mengikuti semua aktivitas yang diadakan NRM, tetapi anggota pendukung 

ini memiliki peran yang cukup penting, karena apabila kekurangan uang maka 

aktivitas dari NRM tidak dapat berjalan. NRM juga akan menghubungi anggota 

pendukung dalam setiap kegiatan yang diadakan seperti seminar atau pertemuan 

antar anggota agar bisa ikut serta apabila ingin bergabung dengan kegiatan 
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tersebut. Dengan demikian, anggota pendukung dengan keanggotaan pasif dapat 

tetap berpartisipasi dalam kegiatan NRM tertentu berdasarkan pilihan dari 

anggota pendukung. Anggota pendukung ini juga dapat bersifat anonim jika 

diinginkan.
123

 

 NRM menerima semua orang tidak terbatas pada wilayah Eropa saja, 

tetapi juga masyarakat di seluruh dunia yang ingin menjadi anggota pendukung 

NRM.
124

 Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa agen-agen resistensi 

yang tergabung dalam NRM tidak dapat dikategorikan dalam kelas tertentu. NRM 

sendiri menyambut siapa saja untuk menjadi anggota pendukung tanpa 

memandang latar belakang, selama anggota tersebut dapat memberikan dukungan 

untuk menunjang keuangan NRM. Selain itu, dapat dikatakan bahwa mayoritas 

anggota pendukung ini datang dari masyarakat kelas menengah karena mereka 

tidak kekurangan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka juga 

memiliki kemampuan ekonomi untuk membantu berjalannya gerakan NRM.
125

 

 Selain anggota pendukung terdapat juga anggota partai dalam NRM 

dimana orang orang yang bergabung dalam NRM dan termasuk ke dalam 

golongan ini merupakan bagian dari keanggotaan NRM cabang parlementer yang 

aktif dan turut serta dalam dunia politik yang dibentuk oleh NRM, selain memiliki 

fokus utama sebagai gerakan sosial. Sebagai anggota partai dari NRM, anggota 

tersebut akan dikelompokan dengan anggota lain di wilayah yang sama yang juga 

merupakan anggota partai. Meskipun ada tugas tertentu sebagai anggota partai 

NRM, namun mereka masih dapat memutuskan sendiri sebagian besar aktivitas 
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berkaitan dengan NRM yang ingin mereka lakukan atau dengan melakukan 

konsultasi dengan pihak recruitment dari NRM di wilayah anggota partai 

berada.
126

 

 Setelah mengajukan pendaftaran sebagai anggota partai, pihak recruitment 

dari NRM akan memberikan informasi untuk hadir dalam suatu pertemuan. 

Kemudian setelah melakukan pertemuan, calon anggota partai diwajibkan 

membayar biaya keanggotan sejumlah 500 sek untuk mendapat persetujuan 

sebagai bagian NRM dalam anggota partai ini. Anggota partai yang sudah resmi 

juga mendapatkan pin serta kartu keanggotaan. Setelah itu, setiap bulannya 

anggota partai juga harus membayar iuran dengan jumlah yang bervariasi dilihat 

dari apakah anggota tersebut bekerja atau tidak. Tugas dari anggota partai ini 

biasanya mencakup aktivitas dasar seperti distribusi selebaran, sebagai penulis 

pada website 

 Nordfront milik NRM, membantu mempersiapkan acara yang diadakan NRM 

atau pertemuan-pertemuan, mengerjakan pembangunan situs web, mengedit film 

berkaitan dengan aktivitas NRM, menjadi fotografer dan penerjemah, 

memproduksi propaganda, membuat kerajinan tangan yang dapat dijual dibawah 

NRM dan lain sebagainya.
127

 

 Selanjutnya, terdapat anggota inti dari NRM yang disebut aktivis. 

Biasanya anggota yang dapat menjadi aktivis adalah anggota yang sudah menjadi 

bagian dari anggota partai setidaknya selama enam bulan, tetapi anggota yang 

baru saja bergabung dengan NRM bisa langsung mendaftar sebagai seorang 
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aktivis dimana hal tersebut menunjukan keterlibatan penuh sebagai seorang 

anggota NRM dengan bergabung sebagai aktivis NRM. Sebagai seorang aktivis, 

Anda diharapkan untuk berpartisipasi dalam sebagian besar tindakan dan 

pertemuan yang terjadi di dalam komunitas dan pada pertemuan nasional. Aktivis 

NRM harus sangat aktif dalam segala aktivitas yang diselenggarakan oleh gerakan 

dan benar-benar berkontribusi untuk memberikan manafaat bagi anggota lain 

dalam NRM, serta menunjukkan kesediaan untuk berkorban dan fokus pada 

perkerjaan utama sebagai aktivis baik dalam ruang publik dengan berpartisipasi 

dalam sebagian besar aktivisme jalanan atau sangat aktif di bidang-bidang khusus 

seperti pengelolaan website Nordfront, informasi dan teknologi, media, dan lain 

sebagainya.
128

 

 Sebagai seorang aktivis, anggota NRM dituntut untuk memiliki kondisi 

fisik yang baik dan lulus dari tes fisik yang diadakan NRM. Seseorang harus 

sudah menginjak umur 16 tahun untuk dapat menjadi seorang aktivis dan sama 

seperti anggota partai yang dijelaskan sebelumnya. Aktivis NRM wajib membayar 

iuran tiap bulan dan akan menerima pin khusus aktivis yang akan ditarik apabila 

tidak dapat memenuhi tugas sebagai seorang aktivis. Aktivis NRM merupakan 

penggerak utama dalam gerakan ini dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh 

aktivis menentukan nasib masyarakat di wilayah negara-negara Nordik dan 

keberlangsungan ras mereka. Untuk menjadi bagian dari aktivis NRM ini harus 
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merupakan ras kulit putih dan memiliki ikatan dengan bangsa Nordik atau 

Eropa.
129

 

 Agen-agen resistensi dalam NRM datang dari berbagai kelas selama 

mampu memenuhi persyaratan dari gerakan NRM. Hal penting yang harus 

diperhatikan adalah anggota NRM harus memahami latar belakang perjuangan 

dan arah gerak NRM. Maka, agar dapat membentuk komitmen yang kuat sebagai 

anggota, mereka dihimbau untuk mempelajari dan membaca artikel seperti Future 

Governance and Defense Figures for National Socialism. Dasar dari gerakan yang 

dilakukan NRM adalah Nasional Sosialis, sehingga apabila ingin bergabung 

dengan NRM setidaknya calon anggota dituntut untuk memiliki wawasan atau 

pengetahuan dasar berkaitan dengan ideologi tersebut.
130

 Beberapa anggota yang 

menjadi bagian dari NRM pada umumnya juga didorong oleh rasa antusiasme 

mereka dalam memahami fenomena yang terjadi di wilayah negara-negara 

Nordik. 

 Salah seorang anggota dari NRM Swedia bernama Andreas 

menyampaikan tentang awal mula ia bergabung dengan gerakan ini. Ia aktif dalam 

mengisi podcast milik NMR agar pesan dari gerakan tersebut dapat menjangkau 

secara global. Ia mulai bergabung dengan NRM pada tahun 2016, sebelumnya ia 

tidak memiliki ketertAfrikan dengan gerakan ini. Ia menghabiskan masa muda 

seperti remaja pada umumnya yang sering berpesta. Kemudian, setelah menikah 

ia baru masuk ke dalam dunia yang lebih serius dan lebih memperhatikan 

permasalahan sosial di Swedia. Andreas mencoba memahami permasalahan 
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sosual yang terjadi di Swedia dan mencari cara agar muncul suatu saolusi yang 

dapat menangani permasalahan tersebut dan ia menemukan NRM setelah melalui 

website nya yaitu nordfront.se. Andreas terkesan dengan platform media yang 

dimiliki oleh NRM dimana terdapat beberapa video kegiatan aktivis, selain itu ia 

juga rutin mendengarkan program radio milik NRM.
131

 

 Setelah mempelajari NRM untuk beberapa waktu melalui platform media 

yang disediakan NRM, Andreas pun akhirnya memutuskan menjadi anggota 

ketika NRM mengeluarkan Our Path yang merupakan arah gerak dari NRM. Ia 

merasa harus menjadi bagian dari NRM dan terlibat langsung dalam aktivitas 

yang dilakukan NRM.
132

 Sedangkan Juuso Tahvanainen yang pernah menjadi 

pemimpin dari NRM Finlandia, sudah melihat isu terkait ras di Eropa sejak ia 

berumur 13 tahun. Ia melihat bahwa imigrasi massal dari ras non-kulit putih yang 

masuk ke Eropa memberikan suatu dampak bagi penduduk asli di wilayah Eropa. 

Oleh karena itu ketika NRM mulai berdiri di Finladia pada tahun 2008, Juuso 

langsung bergabung dengan gerakan ini agar dapat berkontribusi dalam 

menghapus permasalahan akibat migran.
133

  

 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa agen resistensi 

dalam NRM datang dari kelas menengah. Agen yang menjadi penggerak utama 

dari NRM adalah para anggota yang mayoritas merupakan kelas menengah 

berpendidikan. Mereka harus memahami suatu isu dan memiliki pengetahuan 
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tentang apa yang harus dilakukan tentang isu yang terjadi di masyarakat tersebut. 

Sedangkan agen resistensi globalisasi kontemporer cenderung berasal dari kelas 

bawah seperti gerakan buruh dimana gerakan timbul atas pertentangan antara 

buruh dan pemilik modal. Sementara NRM sendiri timbul karena isu-isu yang 

berkaitan dengan dampak dari globalisasi yang dirasa sangat mempengaruhi 

kehidupan dalam masyarakat di wilayah negara-negara Nordik. 

4.3.3. Sites of Resistance 

 Proses resistensi globalisasi terjadi baik dalam tingkat lokal, regional dan 

global karena globalisasi sendiri berada dalam lingkup tersebut. Dimensi 

kehidupan sosial masyarakat turut mendapat dampak dari globalisasi, sehingga 

proses resistensi globalisasi sendiri juga dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-

hari yang turut memfasilitasi proses terjadinya resistensi terhadap globalisasi. 

Salah satunya melalui berbagai media dan juga internet yang saat ini sangat 

berkembang dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
134

 

Setiap tahun NRM melakukan berbagai aktivitas yang terbagi dalam lingkup kecil 

seperti kegiatan di wilayah lokal negara anggota NRM, kegiatan yang dilakukan 

bersama di wilayah regional dan juga kegiatan dalam tingkat global. Bulan Juni 

merupaka waktu dimana anggota NRM yaitu Denmark, Swedia, dan Islandia 

merayakan hari kemerdekaan mereka dimana moment ini kemudian dimanfaatkan 
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oleh NRM untuk mengisi perayaan kemerdekaan tersebut dengan berbagai 

aktivitas.
135

 

 Pada hari kemerdekaan Swedia, NRM mengadakan aktivitas di puluhan 

lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Swedia. Aktivitas tersebut meliputi 

pembagian selebaran, kegiatan sosial dan makan malam, dan memasang spanduk 

di beberapa tempat. Di Stolkholm sendiri, NRM mengadakan kampanye publik 

dan mendatangkan pembicara untuk membahas isu yang diangkat oleh NRM. 

Salah satunya adalah Vera Oredsson yang merupakan kelompok Nasional Sosialis 

dari Jerman. Di sebuah pedesaan di Swedia bernama Skara, aktivis NRM 

melakukan sosialisasi berkaitan dengan gerakan NRM dan mengadakan 

kompetisi. Anggota NRM lain dari Norwegia turut datang dan bergabung dalam 

kegiatan tersebut. NRM juga mengadakan aktivitas di Finladia dengan 

mengadakan kegiatan sosial bertajuk  Future Day. Dalam kegiatan ini, beberapa 

pembicara hadir termask salah seorang kelompok Nasional Sosialis dari Estonia 

yaitu Antii Niemi. Ajang olahraga turut ditawarkan dalam kegiatan ini. Para 

anggota NRM yang datang dari berbagai  wilayah negara-negara Nordik dapat 

saling bersosialisasi.
136

 

 Aktivitas NRM agar dapat menjangkau lebih banyak pendukung global 

adalah dengan mengembangkan aktivitas melalui internet. Sebelumnya, NRM 

telah berupaya untuk menerbitkan media sendiri. Sejak akhir tahun 1990, NRM 

mulai mencetak surat kabar sendiri agar terhindar dari hoax, terutama karena 
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banyak media di wilayah Nordik yang memberitakan gerakan turun ke jalan yang 

dilakukan oleh NRM dengan tidak sesuai. Sementara untuk peluncuran website 

NRM sendiri, baru dimulai pada tahun 2012 yang kemudian mulai diikuti oleh 

anggota-anggota NRM lain yang meluncurkan website sendiri untuk memberikan 

informasi seputar gerakan yang lebih berfokus di wilayah masing-masing. NRM 

dikenal secara global dengan membagikan video yang diunggah oleh aktivis NRM 

berisi aktivitas NRM di jalan, rekaman berbagai pertemuan yang diadakan NRM 

dan juga demontrasi yang dilakukan NRM. Video-video tersebut sempat tersebar 

di YouTube tetapi saat ini semua video dari NRM tersebut sudah dihapus dan 

website yang dibentuk oleh NRM menjadi satu-satunya wadah untuk dapat 

mengakses video-video tersebut.
137

 

 Selain dengan mengelola website, NRM juga turut melakukan upaya lain 

dengan menggunakan fasilitas media dan internet yang dapat diakses oleh 

masyarakat dunia. Salah satunya ada melalui podcast, yaitu sebuah episode 

program yang tersedia di internet dan berupa rekaman audio atau video. Rekaman 

siaran dari televisi, program radio, kuliah, pertunjukan, atau acara lain dapat 

dimasukan ke dalam podcast ini.
138

 NRM sendiri menjalankan sembilan podcast 

berbeda yang diterbitkan setiap minggu. Tujuh di antaranya di Swedia, satu di 

Inggris dan satu di Norwegia. NRM membahas seluruh berita mulai dari berita 

lokal hingga nasional agar dapat mengkaji fenomena sosial yang terjadi menurut 

sudut pandang gerakan ini. Berbagai persiapan dan aktivitas dari NRM juga turut 
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dibahas. Di Swedia sendiri, NRM memiliki dua studio agar dapat melakukan 

siaran TV secara langsung. Dalam siaran TV tersebut, NRM menyiarkan semua 

pawai yang dilakukan sehingga orang-orang dari seluruh dunia dapat melihat 

langsung apa yang terjadi tanpa menerima kebohongan tentang aktivitas NRM 

yang sering disiarkan oleh media lain.
139

 

 Ide pembentukan podcast pertama NRM muncul setelah aksi yang 

dilakukan NRM di Stolkhom dengan mengumpulkan 700 orang untuk 

menghentikan invasi migran yang masuk ke  wilayah negara-negara Nordik pada 

tahun 2016. Namun, salah seorang aktivis NRM bernama Andreas Johansson 

melihat bahwa demonstrasi NRM ini tidak mendapat perhatian internasional dan 

belum terlihat upaya untuk memunculkan gerakan ini secara internasional dalam 

kapasitas yang lebih besar. Kemudian, Andreas memutuskan untuk memulai 

podcast agar dapat mempromosikan gerakan dan membicarakan berbagai 

kegiatannya sehingga dapat mencapai tujuan untuk lebih dikenal dalam tingkat 

global.
140

 

 Kemudian podcast tersebut tidak hanya tersebar di internet tetapi radio 

Nordfront yang merupakan radio milik NRM turut menyiarkan podcast tersebut 

dalam bahasa inggris. Andreas sebagai aktivis NRM yang mengelola podcast 

pertama ini cukup merasa gugup namun podcast tersebut dapat berjalan dengan 

lancar. Setelah memulai beberapa episode untuk memperkenalkan NRM dan 

berbagai aktivitasnya, Andreas mulai mendorong poin-poin dalam Our Path yang 

merupakan arah gerak dari NRM agar dapat dipahami oleh masyarakat 
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internasional. Pada 20 episode pertama podcast tersebut poin-poin dalam Our 

Path dibacakan dan dibahas satu per satu. Setelah episode tersebut disiarkan, 

tujuan berikutnya dan yang masih dilakukan sampai sekarang adalah menyajikan 

podcast dalam membicarakan tentang kondisi bangsa Nordik. Podcast tersebut 

berbicara tentang politik, berita, dan kejadian untuk mendapatkan gambaran 

tentang tujuan NRM.
141

 

 NRM mulai mengembangkan podcast lain, salah satunya yang cukup 

popular bernama More than Words. Podcast ini juga disiarkan oleh radio 

Nordfront. Seorang aktivis NRM yaitu Robin Boström membentuk podcast 

tersebut dan dibantu oleh aktivis lainnya dalam menjalankan podcast. Topik yang 

dibicarakan adalah seputar kehidupan dan aktivitas para anggota dalam 

mempejuangkan isu melawan globalisasi di  wilayah negara-negara Nordik. 

Podcast ini berhasil mendapatkan antusiasme dari masyarakat pada pemutaran 

pertama dimana terdapat tekitar 3.500 pendengar dalam siaran pertama program 

More than Words. Meskipun podcast ini dikelola oleh Robin Boström, namun 

aktivis NRM lain turut berpartisipasi dalam mengisi podcast tersebut. Aktivis 

tersebut diantaranya Simon Engelin, Oscar Bergström, Tobias Malvå dan Niklas 

Yngwe.
142

 

 Meskipun sasaran utama dari podcast ini adalah untuk kaum pemuda agar 

lebih peduli tentang isu yang diangkat oleh NRM, namun beberapa pendengar 

yang berumur lebih tua juga menjadi turut menjadi pendengar. Seorang pensiunan 

pramugari memberikan komentar terkait podcast tersebut dan memuji episode 
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petama dari More than Words. Selain itu, Jan Hjelm berkomentar bahwa 

meskipun dirinya bukan bagian dari NRM tetapi kisah perjuangan yang 

diceritakan oleh para aktivis dalam More than Words cukup menghibur. 

Meskipun ada pembahasan serius namun aktivis NRM yang menjadi pembawa 

acara dalam More than Words itu turut memberikan humor yang menyenangkan 

bagi pendengar.
143

 

 Kemudian, website Nordfront sendiri yang dikelola oleh NRM, telah 

menjadi semakin besar dan memiliki pengunjung yang stabil dan luas. Untuk 

mengembangkan media ini dan menjadikan website Nordfront sebagai ujung 

tombak dalam segala penyebaran berita serta informasi terkait aktivitas NRM, 

maka terdapat dua tim khusus yang baru dibentuk pada tahun 2017. Tim tersebut 

dibagi menjadi dua kelompok dan memegang tanggung jawab penting dalam 

menjalankan website Nordfront milik NRM. Tim pertama yaitu combat editor 

dipimpin oleh Sebastian Elofsson yang bertugas untuk melaporkan berita aktual 

terkait aktivitas NRM di setiap negara anggota dan melacak pemberitaan media 

lain yang berupaya menyebarkan hoax tentang aktivitas NRM tersebut. Saat ini, 

NRM menganggap saat pemberitaan media di  wilayah negara-negara Nordik 

banyak menyudutkan aktivitas yang mereka lakukan. Seperti contohnyam 

penyebaran stiker kepada masyarakat sekitar dapat dikatakan sebagai bentuk 

serangan dari gerakan NRM. Maka bersama aktivis lain di NRM, Elofsson 
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berupaya untuk mengidentifikasi dan menanggapi segala bentuk serangan hoax 

dari pers terhadap NRM.
144

 

 Tim selanjutnya excavation editor dipimpin oleh Robin Boström yang juga 

merupakan pencetus dari podcast More than Words. Excavation editor bertugas 

meninjau informasi dan menyelidiki seputar lawan politik dari gerakan NRM 

untuk tujuan jurnalistik dimana hal tersebut dapat berguna dalam pembuatan 

berita atau artikel yang lebih mendalam tentang kegiatan dari NRM dan dapat 

ditampilkan dalam website Nordfront. Kedua ketua tim tersebut menyadari bahwa 

ada potensi besar dari Nordfort yang dapat mebantu gerakan untuk mencapai 

tujuannya dan menyebarkan aktivitas NRM secara global.
145

  

 Dalam suatu pertemuan antar antar anggota, Robert Eklund dari dewan 

editorial Nordfront dan Robin Hermansson dari kelompok Information 

Technology (IT) NRM membicarakan masa depan dari website Nordfront. 

Beberapa solusi dan ide baru ditawarkan untuk meningkatkan kinerja website¸ 

mempermudah pengguna dalam mengakses website tersebut dan untuk 

menjangkau pembaca lebih luas dalam mengetahui berita dan informasi yang 

disajikan NRM. Untuk memajukan aktivitas NRM dalam dunia maya maka tidak 

hanya diperlukan penulis atau jurnalis yang rajin, tetapi keterampilan dari aktivis 

yang memiliki latar belakan dalam dunia IT sangat diperlukan.
146

 Internet menjadi 

suatu alat utama yang dimanfaatkan NRM agar proses resistensi terhadap 
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globalisasi dapat menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat dan juga mencapai 

lingkup global sehingga dapat membantu NRM dalam mencapai tujuannya. 

4.3.4. Strategies of Resistance 

 Strategi dalam resistensi globalisasi adalah cara-cara yang dilakukan oleh 

orang-orang yang merasa terancam oleh fenomena globalisasi dimana pekerjaan, 

tempat tinggal dan budaya yang dimilikinya atau beberapa hal lain dianggap telah 

mendapat dampak dari adanya globalisasi. Strategi ini dilakukan secara nyata 

dengan tujuan untuk bertahan atau mencapai kepentingan lain dalam merespons 

globalisasi. Bentuk-bentuk strategi yang dilakukan oleh individu ini biasanya 

dengan saling berkelompok dan bergabung dengan individu lain yang melakukan 

resistensi di negara atau wilayah berbeda. Gerakan lokal dari resistensi globalisasi 

kemudian menjadi transnasional atau global dengan strategi yang dilakukan 

tersebut. Komunikasi yang berkelanjutan dibantu dengan kemajuan teknologi 

telah mendorong komunitas individu yang berpikiran sama untuk saling 

bersatu.
147

 

 Esa Hollapa yang pernah memimpin NRM menuturkan bahwa dalam 

menjalankan gerakan, NRM mencari panutan dari kelompok atau komunitas 

negara lain. Mereka saling mencontoh struktur kegiatan dari satu sama lain dan 

saling berbagi pengalaman. Salah satu bentuk kerja sama NRM dengan kelompok 

lain adalah interaksi antara NRM dan British National Action (BNA) yang 

didirikan pada 2013 dimana direktur dari BNA yaitu Benjamin Raymond 

mengunjungi NRM 
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di Turku pada Januari 2015. NRM juga berjejaring dengan Golden Dawn of 

Greece dari Yunani dimana keberhasilan politiknya telah menginspirasi NRM 

untuk mendirikan partai politik mereka sendiri agar tuntutan dari gerakan dapat 

masuk ke ranah pemerintahan melalui partai politik tersebut. Bahkan sebelum 

NRM resmi berdiri, NRM sudah memiliki koneksi dengan Casa Pound dari Italia. 

Partai dari negara lain yang berhubungan dengan NRM adalah German People's 

Democratic Party dan The Free Nationalists di Jerman.
148

 

 NRM memiliki hubungan kuat dengan partai Jerman dan Italia. Upaya 

anggota NRM untuk berjejaring dan mendapat dukungan dari negara-negara di 

luar wilayah Nordik adalah dengan saling mengunjungi, mengirim email, dan 

melakukan panggilan telepon. Selama beberapa tahun terakhir, aktivis NRM rajin 

mengunjungi Yunani, Jerman, dan Italia. Pada tahun 2011, NRM 

menyelenggarakan seminar di Helsinki yang mengundang beberapa orang dari 

Casa Pound dan Free Nationalists. NRM Swedia rutin mengunjungi kelompok-

kelompok ekstrim kanan di negara-negara Blok Timur. Dalam website Nordfont, 

dilaporkan juga bahwa anggota NRM menerima pelatihan militer di kamp 

pelatihan Hungarian National Front.
149

  

 Negara lain di wilayah Eropa yang mendukung NRM adalah Rusia. NRM 

sebagai gerakan Nazi melihat Rusia merupakan negara ideal karena membela 

nilai-nilai tradisional dan bertindak untuk menyeimbangkan munculnya European 

Union yang dianggap membawa kemunduran bagi masyarakat di wilayah Eropa. 

Salah seorang anggota NRM mengungkapkan dalam suatu siaran radio bahwa ia 
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berharap pemerintah Swedia dapat menjalankan pemerintahan layaknya 

pemerintah di negara Rusia. Anggota NRM mengambil bagian dalam kegiatan 

ekstremis sayap kanan yaitu Forum Konservatif Internasional yang 

diselenggarakan oleh partai Rodina di Rusia dan selama konferensi tersebut, 

seluruh peserta yang berpartisipasi menandatangani pernyataan tentang kerja sama 

antara kelompok konservatif di Rusia dan Eropa.
150

  

 Strategi NRM dalam membangun jaringan internasional yang luas tidak 

terlepas dari tahap awal yang dilakukan oleh Esa Hollapa sebagai pemimpin 

NRM. Ia menjalin kontak dengan kelompok neo-Nazi yang di antaranya 

merupakan kelompok tahanan penjara yang terkenal dan kelompok rasis lain di 

seluruh dunia. Ia turut memanfaatkan internet untuk saling berjejaring dengan 

mulai menulis pada forum online yang berkaitan dengan rasis, Fasis, dan Nazi. 

Ketika Hollapa berumur 17 tahun, ia menemukan seseorang yang membantu 

mengembangkan NRM dalam lingkup regional. Orang itu adalah Richard Scutari 

yang berusia 55 tahun dan telah berada di penjara AS selama 14 tahun. Scutari 

adalah anggota organisasi militan Amerika, The Order. Organisasi ini juga 

dikenal dengan nama Brüder Schweigen, the Quiet Brotherhood. Scutari 

menjalani hukuman penjara 60 tahun karena beberapa kejahatan serius. Meskipun 

dipenjara, Scutari masih aktif dalam kelompok-kelompok ekstremis sayap kanan 

dengan menerbitkan tulisannya.
151

 

 Hollapa menemukan profile dari Scutari dalam sebuah kolom berjudul 

“Tawanan Perang” di majalah Stormer yang merupakan  majalah rasis milik 
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Inggris. Majalah tersebut menerbitkan gambar dan artikel tentang Scutar serta 

latar belakang militernya. Hollapa tertarik dengan informasi yang ia dapat 

mengenai Scutar terutama berkaitan dengan latar belakang militernya. Ia mulai 

menulis surat kepada Scutar yang sedang menjalani masa tahanan dan Scutar 

membalas surat tersebut. Awalnya mereka membahas tentang kegiatan militer 

yang pernah dijalani Scutar, kemudian pembicaraan tersebut mengarah pada 

gagasan Nazi, dan kelompok-kelompok Nasional Sosialis. Kemudian, Scutar juga 

menyediakan koneksi bagi NRM yang awalnya merupakan gerakan lokal Swedia 

lalu dapat berkembang di negara Finlandia. Selama Hollapa menjalankan aktivitas 

NRM, ia masih terus berhubungan Scutar hingga tahun 2014.
152

 

 Selama bertahun-tahun, Holappa secara pribadi juga menghubungi 

beberapa kriminal lain di berbagai negara. Lingkaran kenalannya termasuk 

anggota organisasi kriminal rasis terkenal seperti Bangsa Arya dan geng penjara 

Persaudaraan Arya di Amerika Serikat. Ia selalu berupaya untuk berhubungan 

dengan segala pihak yang dapat memberi pengaruh bagi NRM. Apabila Hollapa 

ingin menghubungi pihak tertentu untuk membantu aktivitas NRM, seperti 

seseorang yang merupakan kelompok Nazi Australia, ia akan langsung 

menanyakan pada lingkup kenalannya mengenai orang tersebut dan cepat atau 

lambat ia akan menemukan seseorang yang bisa menyampaikan kontaknya 

kepada pihak yang ingin ia tuju.
153

 Sampai saat ini dalam dua kali setahun, NRM 

mengadakan Activist Day yang merupakan suatu pertemuan untuk kader-kader 

aktivis dari NRM dimana selama pertemuan ini berlangsung, aktivis dari seluruh 
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negara-negara di wilayah NRM dapat bertemu untuk saling mengenal satu sama 

lain, berdiskusi dan mendengarkan pembicara yang mengisi pertemuan 

tersebut.
154

  

 Dalam Activist Day pada tahun 2015, salah seorang aktivis yang 

bertanggung jawab dalam Information Technology (IT) NRM bernama Robert 

Eklund berbicara tentang perjuangan melalui internet. Eklund membahas 

bagaimana penyebaran aktivitas NRM dapat berkembah lebih dari sekedar 

website Nordfront dan membentuk gerakan resistensi melalui "kelompok-

kelompok tempur virtual" dengan kekuatan internet. Ia menyebutkan bahwa 

keberhasilan gerakan ISIS sebagian besar didasarkan pada propaganda besar-

besaran yang disebarkan oleh sebuah kelompok kecil yang sangat aktif di media 

sosial. Dalam pembahasan ini turut dijelaskan mengenai koordinasi antara 

aktivitas NRM dan kegiatan jurnalisme pada website Nordfront yang dapat 

dioptimalkan dengan meningkatkan diskusi agar menghasilkan inovasi yang 

berkaitan dengan keamanan IT.
155

 

 Salah satu kekuatan nyata NRM sebagai resistensi terhadap globalisasi 

adalah bahwa gerakan tersebut diwakili dan memiliki anggota di beberapa negara 

yang berbeda di wilayah Nordik. Di Swedia, Finlandia dan Norwegia, gerakan ini 

berjalan dengan sangat baik dengan munculnya berbagai aktivisme serta 

pengelolaan website yang berkelanjutan.  Untuk memperkuat kegiatan dan kerja 

sama semua anggota negara NRM, maka dibentuk Dewan Nordik yang terdiri dari 
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anggota tekemuka NRM di Swedia, Finlandia dan Norwegia. Tugas dari Dewan 

Nordik adalah mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai hal dan 

membuat keputusan bersama yang bermanfaat bagi NRM. Keputusan tersebut 

dapat berkaitan dengan seluruh kelompok-kelompok yang bertugas dalam NRM, 

propaganda dan kampanye, serta seluruh aksi bersama baik yang melewati lintas 

batas negara atau jenis kegiatan yang dilakukan di dalam lingkup lokal namun 

pada saat bersamaan.
156

 

 Tugas lain Dewan Nordik adalah untuk memperbaiki aktivitas di berbagai 

negara anggota NRM dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi gerakan. Tujuan Dewan Nordik adalah untuk menunjukkan dengan lebih 

jelas bahwa NRM bukan merupakan gerakan yang terpecah belah di  wilayah 

negara-negara Nordik, namun NRM adalah satu gerakan yang menyatukan 

beberapa negara dan beroperasi di seluruh wilayah Nordik. Aktivis NRM yang 

menjadi perwakilan Dewan Nordik yaitu Simon Lindberg, Emil Hagberg, Antti 

Niemi, Otto Rutanen, Haakon Forwald dan Tommy Olsen. Semua memiliki peran 

penting di setiap negara anggota NRM dan memiliki banyak pengalaman dalam 

NRM. Pada Oktober 2015, pertemuan pertama diadakan oleh Dewan Nordik dan 

sejak saat itu pertemuan selanjutnya terus dilakukan. Beberapa kegiatan hasil dari 

rapat Dewan Nordik telah dikerjakan dan beberapa rencana telah disusun agar 

dapat dilakukan oleh NRM di masa datang.
157

 

4.4.  Analisis Kritis Gerakan Nordic Resistance Movement (NRM) 
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 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai aktivisme Gerakan 

Nordic Resistance Movement (NRM), dapat dilihat bahwa motif dari munculnya 

gerakan ini berawal dari tuntutan masyarakat lokal di Swedia terhadap pemerintah 

yang mengelola negara karena dianggap tidak dapat bertanggung jawab terkait 

permasalahan sosial yang terjadi, sehingga NRM muncul dengan tujuan untuk 

mengembalikan kesejahteraan bangsa Nordik. NRM menanggap ras kulit putih 

sedang mengalami kepunahan, sementara pemerintah gagal menangani 

permasalahan ini dan terus merumuskan kebijakan yang tidak berpihak pada 

masyarakat di wilayah negara-negara Nordik. 

 NRM juga melihat bahwa gelombang migran telah menciptakan 

kemunduran seperti tingkat kriminalitas yang tinggi berkaitan dengan perbedaan 

etnis dan nilai-nilai yang dibawa masuk ke wilayah negara-negara Nordik 

mendorong terjadinya penyimpangan dengan nilai-nilai yang dimiliki penduduk 

asli. Invasi pihak asing juga menjadi beban bagi penduduk asli karena meskipun 

pemerintah melihat migran sebagai investasi tetapi semua kebutuhan migran 

ditanggung oleh pajak yang dibayar pekerja kulit putih. Untuk memperbaiki 

keadaan, NRM tidak dapat mempercayai kinerja pemerintah lagi karena proyek 

yang dilakukan berfokus kepada ego mereka sendiri dan tidak menjadikan 

masyarakat sebagai perhatian utama.
158

 

. Oleh karena itu, NRM berjuang di jalan-jalan dan tempat-tempat tertentu 

di wilayah negara-negara Nordik sebagai kaum revolusioner dan kelompok 

Nasional Sosialis dimana mereka merupakan masyarakat yang akan 
                                                             
158 Nordic Resistance Movement. 2019. Welcome to the Nordic Resistance Movement!. Diakses 
dari https://nordicresistancemovement.org/welcome-to-the-nordic-resistance-movement/pada 
tanggal 18 Desember 2019 
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mengorbankan apa pun untuk mengamankan keberlangsungan dan kebebasan ras 

Nordik. Tidak cukup hanya itu, NRM melihat bahwa permasalahan yang terjadi 

juga mendapat pengaruh dari global oleh karena itu NRM turut melakukan 

aktivitas secara global. Meskipun NRM tidak tersebar di luar negara-negara 

Nordik, tetapi NRM berupaya agar perjuangannya dapat menginspirasi 

masyarakat di belahan bumi lain.
159

 Maka upaya yang dilakukan NRM adalah 

dengan melakukan aktivitas melalui internet agar gerakan ini mendapat banyak 

dukungan dan dapat menjadi inspirasi gerakan atau kelompok lain dalam 

melakukan resistensi terhadap globalisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
159 Ibid. 
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BAB V 

 PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Globalisasi dalam dunia internasional mendatangkan pro dan kontra. 

Beberapa pihak melihat bahwa kemajuan di bidang komunikasi, transportasi dan 

ekonomi dapat membawa beberapa keburukan. Salah satunya adalah ketika 

globalisasi mendorong proses mobilisasi antar penduduk menjadi lebih mudah, 

dan pihak asing bisa masuk ke dalam suatu negara dimana tidak ada lagi sekat-

sekat yang membatasi satu negara dengan negara lainnya. Hal tersebut 

membentuk terciptanya integrasi masyarakat global yang dianggap oleh sebagian 

kelompok dapat mengancam nasionalisme dan eksistensi negara bangsa. Selain 

itu, dapat mendorong konflik pendatang dan penduduk asli serta menciptakan 

xenophobia. Di wilayah Eropa, dampak globalisasi yang berkaitan dengan hal 

tersebut turut dirasakan oleh sebagian masyarakat namun pemerintah terus 
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mendorong kegiatan migrasi yang dapat mendukung proses globalisasi karena 

beberapa faktor. 

 Tantangan dari globalisasi mulai muncul di wilayah Eropa antara lain 

persaingan dan tekan ekonomi global, pembatasan dalam perdagangan dan 

kebijakan mengenai aliran tenaga kerja, pengangguran, kesenjangan bagi pekerja 

berketerampilan rendah karena tuntutan kemajuan teknologi, budaya outsourcing, 

pertambahan populasi akibat pendatang dan lain sebagainya. Di wilayah Nordik 

tantangan globalisai tersebut memberikan dampak bagi kehidupan sosial 

masyarakat yang mendorong munculnya gerakan Nordic Resistance Movement 

(NRM) sebagai resistensi terhadap globalisasi. Aktivitas dari NRM semakin 

meningkat pada tahun 2013 ketika terjadi krisis migran di wilayah Eropa dimana 

negara-negara Nordik turut menerima pengungsi dalam jumlah besar.  

Kemudian, penulis menjelaskan NRM sebagai resistensi terhadap 

globalisasi tersebut dengan menggunakan konsep resistensi globalisasi milik 

Mittelman dimana terdapat forms of resistance, agents of resistance, sites of 

resistance, dan strategies of resistance dalam konsep Resistensi Globalisasi yang 

dapat membantu menjelaskan terkait NRM. Dalam forms of resistance kita dapat 

melihat bahwa resistensi globalisasi yang dilakukan oleh NRM dapat 

dikategorikan dalam bentuk terbuka dan tertutup. Bentuk terbuka adalah resistensi 

yang secara nyata dilakukan oleh NRM seperti aksi di jalan dan penyebaran 

propaganda. Sedangkan bentuk tertutup merupakan resistensi terselubung dalam 

masyarakat dimana kegiatannya dapat ditemui sehari-hari seperti proses jual beli, 



97 
 

kegiatan olahraga dan dengan mengedarkan majalah yang diterbitkan oleh NRM 

kepada masyarakat.  

Agents of resistance membantu menjelaskan bahwa agen-agen resistensi 

dalam NRM tidak terbatas pada pertentangan yang datang dari kelas atas dan 

bawah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan bahwa individu yang 

bergabung dengan NRM mayoritas datang dari kelas menengah. Dalam sites of 

resistance, kita dapat melihat bahwa proses resistensi globalisasi yang dilakukan 

NRM terjadi dalam tingkat lokal, regional dan global. Aktivitas NRM berawal 

dari gerakan masyarakat lokal yang berkembang menjadi gerakan regional melalui 

berbagai macam aktivitas yang dilakukan, salah satunya melalui kegiatan sosial 

yang disebut Future Day.  

Sedangkan dalam tingkat global, proses resistensi memanfaatkan media 

internet berupa website dan podcast agar dapat menjangkau masyarakat di seluruh 

dunia. Terakhir, strategies of resistance merupakan strategi-strategi yang 

dilakukan oleh NRM sebagai resistensi globalisasi dalam menghadapi ancaman 

dengan memperkuat jaringan internasional sehingga gerakan dapat mencapai 

tujuan. NRM berupaya untuk memiliki koneksi dari kelompok-kelompok serupa 

di negara lain seperti di negara Yunani, Italia dan Jerman, serta mencari dukungan 

dan membentuk aliansi dengan Rusia. Dalam internal NRM sendiri, strategi yang 

dilakukan NRM dapat dilihat melalui Activist Day dan pembentukan Dewan 

Nordik. 

5.2. Saran 
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 Dengan dibentuknya penelitian ini penulis memberikan saran kepada 

peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti gerakan sosial terutama yang berkaitan 

dengan globalisasi. Penulis menyarankan bagi akademisi hubungan internasional 

untuk mengambil tema skripsi mengenai gerakan sosial yang berkaitan dengan 

globalisasi agar semakin banyak penelitian yang mengkaji fenomena globalisasi 

dalam dunia internasional yang cukup menarik. Selanjutnya penulis menyarankan 

peneliti berikutnya untuk membahas isu-isu kontemporer. Dengan membahas isu 

kontemporer tersebut, terdapat beberapa manfaat yang bisa diambil baik peneliti 

dan pembaca. 

 Pertama, dapat membantu membuka pandangan mahasiswa Hubungan 

Internasional di Universitas Brawijaya bahwa studi keilmuan Hubungan 

Internasional mencakup beberapa level analisis dan tidak hanya berfokus pada 

hubungan antar negara saja. Contohnya dengan meneliti gerakan sosial dimana 

jenis penelitiannya bersifat non-state centric. Kedua, dapat memperluas wawasan 

bagi peneliti dan pembaca terkait suatu isu tertentu yang terjadi dalam dunia 

internasional. Penulis berharap hal tersebut dapat menyadarkan para pembaca 

untuk lebih peduli pada suatu isu yang terjadi sehingga penelitian tidak hanya 

memberikan manfaat akademik tetapi juga manfaat praktis. 
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