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KATA PENGANTAR 

 

Sebagai mahasiswa pada semester 3, mahasiswa program studi Ilmu 

Politik perlu mengenal berbagai teori utama dalam ilmu politik. Teori-teori utama 

disebut sebagai grand theory dalam ilmu politik. Selanjutnya mahasiswa akan 

mengenal berbagai mid theory dan branch theory pada semester-semester 

setelahnya. 

Teori-teori utama ini akan sangat berguna bagi mahasiswa untuk 

menentukan arah poko analisis mereka baik dalam pembuatan makalah pada 

berbagai mata kuliah, maupun pada akhirnya nanti ketika skripsi. Secara harafiah 

mata kuliah teori politik ini merupakan mata kuliah lanjutan dari apa yang telah 

didapat mahasiswa dari mata kuliah pengantar ilmu politik pada semester I. 

Sehingga sebagai mata kuliah lanjutan, mahasiswa diharapkan telah memiliki 

dasar yang cukup untuk masuk ke dalam pengenalan teori utama ilmu politik ini. 

Oleh karena posisinya yang sangat penting bagi perkembangan akademik 

mahasiswa ilmu politik maka mata kuliah ini diberi bobot 3 sks. Sehingga pada 

BMP ini mahasiswa akan mendalami 9 modul pada 14 pertemuan sehingga 

mahasiswa mampu terlibat secara aktif dalam proses perkuliahan. 

Pada akhirnya harapan saya mahasiswa mampu menggunakan BMP ini 

sebagaimana mestinya, sebagai bekal secara khusus dalam setiap pertemuan mata 

kuliah teori politik. 

 

Jakarta, 05 Desember 2020 

Penyusun, 

 

 

 

Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.I.Kom.,M.Si 
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PETUNJUK PENGGUNAAN 

BUKU MATERI PEMBELAJARAN 

 

BMP ini akan memberikan panduan pembelajaran bagi mahasiswa khususnya 

dalam memahami berbagai teori dalam Ilmu Politik yang menjadi landasan analisis 

berbagai fenomena dan perkembangan dalam sistem politik. Selain itu BMP ini juga 

akan berisikan sejarah perkembangan teoritis politik dalam berbagai perspektif, serta 

implementasinya di Indonesia.  

 BMP ini terdiri dari sembilan modul dan para mahasiswa dapat mempelajari 

modul ini dengan cara yang berurutan. Setiap mahasiswa diharapkan dapat 

menguasai dan mengembangkan setiap materi dalam setiap modul, dan kemudian 

mempresentasikannya dalam bentuk seminar kepada masyarakat.  

Setelah mempelajari setiap materi dalam buku ini. Setiap kegiatan belajar 

disertai dengan tes pemahaman dan tes kompetensi sebagai alat ukur tingkat 

penguasaan para mahasiswa akan materi dalam modul. Modul ini perlu dicermati dan 

dipelajari dengan seksama agar mahasiswa dapat memahami secara mendalam 

mengenai definisi, unsur, dan ruang lingkup dari berbagai teori politik.  
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

 

A. Sikap 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 

bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

pancasila; 

7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri.  

 

B. Keterampilan Umum  

1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan 

solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 
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akhir; 

3. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap 

informasi dan data;  

4. Mengelola pembelajaran secara mandiri;  

5. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

  

C. Keterampilan Khusus 

1. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistemasisasi 

masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam 

masyarakat dari pemerintahan daerah;  

2. Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam 

bidang politik lokal dan otonomi daerah, termasuk kekuatan dan 

kelemahan setiap pilihan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

proses pengambilan kebijakan; 

3. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan 

darah, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, 

antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu; 

4. Mampu membangun konsensus (consensus building) dalam proses 

politik lokal dan pemerintahan daerah; 

5. Mampu memberdayakan masyarakat melalaui Masyarakat Sipil dan 

menjalankan peran Masyarakat Sipil dalam kerangka sistem politik 

tingkat lokal dan pusat; 

6. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu 

metode penelitian;  

7. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah 

dengan berbagai teknik analisis; 

 

D. Pengetahuan 

1. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat; 

2. Menguasai mekanisme sistem pemerintahan administrasi pada 

pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat; 

3. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang 

terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang 

terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat; 
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4. Menguasai mekanisme kerja Masyarakat Sipil dalam kerangka 

otonomi daerah dan perilakunya dalam sistem politik tingkat lokal 

dan pusat; 

5. Menguasai tugas dan fungsi Masyarakat Sipil dalam sistem politik; 

6. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan 

untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris; 

7. Menguasai dasar – dasar metode penelitian politik (metode penelitian 

sosial, baik kuantitatif maupun kualitatif); 

8. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik 

di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah; 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH KODE RUMPUN MK BOBOT 

(SKS) 

SEMESTER TANGGAL PENYUSUNAN 

Teori Politik 73114222 Mata Kuliah Prodi 3 3 16 April 2020 

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RMK Kaprodi 
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, M.Si 

Fransiskus X. Gian Tue Mali, 

S.I.Kom., M.Si 

Fransiskus X. Gian Tue Mali, 

S.I.Kom., M.Si 

Capaian Pembelajaran 

(CP) 

CPL 

 1. Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika; 

c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 

rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 
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h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.  

2. Keterampilan Umum  

a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni 

sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan 

solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; 

c. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data;  

d. Mengelola pembelajaran secara mandiri;  

e. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar lembaganya; 

3.  Keterampilan Khusus 

a. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistemasisasi masalah politik pada tingkat 

lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;  

b. Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang politik lokal dan 

otonomi daerah, termasuk kekuatan dan kelemahan setiap pilihan, yang dapat dijadikan sebagai 

dasar dalam proses pengambilan kebijakan; 

c. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan darah, baik dimensi spasial 

(antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu; 

d. Mampu membangun konsensus (consensus building) dalam proses politik lokal dan 

pemerintahan daerah; 

e. Mampu memberdayakan masyarakat melalaui Masyarakat Sipil dan menjalankan peran 

Masyarakat Sipil dalam kerangka sistem politik tingkat lokal dan pusat; 

f. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu metode penelitian;  

g. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik 

analisis; 

4. Pengetahuan 

a. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat; 
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b. Menguasai mekanisme sistem pemerintahan administrasi pada pemerintahan daerah dan 

pemerintahan pusat; 

c. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan 

kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat 

lokal dan pusat; 

d. Menguasai mekanisme kerja Masyarakat Sipil dalam kerangka otonomi daerah dan perilakunya 

dalam sistem politik tingkat lokal dan pusat; 

e. Menguasai tugas dan fungsi Masyarakat Sipil dalam sistem politik; 

f. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami 

bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris; 

g. Menguasai dasar – dasar metode penelitian politik (metode penelitian sosial, baik kuantitatif 

maupun kualitatif); 

h. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun 

pusat dalam kerangka otonomi daerah; 

CPMK 

 1. CP 1: Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis fenomena politik baik dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai warga negara maupun tugas sebagai mahasiswa politik.  

2. CP 2: Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa berdasarkan pemahaman 

akan teori politik 

3. CP 3: Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan konsep dan teori yang 

dipelajari;  

4. CP 4: Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran student center learning melalui 

praktek penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.  

5. CP 5: Mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam pengaplikasian teori politik di Indonesia 

dalam perannya sebagai zoon politicon.  

Bahan Kajian 1. Teori Sistem politik dan Teori-Teori Negara 

2. Pendekatan Dalam Ilmu Politik  

a. Tradisionalisme.  

b. Behavioralisme 

c. Post Behavioralisme 

d. Pendekatan pilihan rasional 

3. Kekuasaan, Wewenang, dan Legitimasi Serta Distribusi Kekuasaan  

4. Marxisme, Komunis Dan Pemikiran Neo Marxis 
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5. Fasisme 

6. Liberalisme 

7. Demokrasi 

8. Perilaku dan Partisipasi Politik 

9. Teori Pembangunan:  

a. Teori Ketergantungan dan Pasca Ketergantungan 

b. Teori Modernisasi 

 

Deskripsi Singkat MK 

Mata kuliah Teori Politik ini diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman mengenai 

teori-teori yang penting dan mendasar dalam Ilmu Politik, baik teori-teori yang sudah berkembang pada masa klasik hingga 

masa kontemporer. Melalui kuliah ini, diharapkan mahasiswa akan mengetahui bahwa teori-teori politik yang dikenal dan 

populer pada saat ini memiliki akar yang panjang dalam sejarah. Di samping itu, melalui kuliah ini mahasiswa diharapkan 

juga akan mengetahui bahwa masalah-masalah politik dan pemerintahan yang krusial pada saat ini, sudah menjadi 

perhatian dan kajian sejak lama. Tentang teori dan peran negara misalnya, yang sampai saat ini masih menjadi diskursus, 

jauh di masa Yunani Kuno sudah menjadi kajian, yang masa itu kemudian memunculkan teori tentang kontrak sosial. 

Demikian juga dengan teori-teori yang lain, misalnya tentang kekuasaan, demokrasi, dan sebagainya.  

Meskipun mata kuliah ini berjudul ‘'Teori Politik", tetapi kegiatan belajar-mengajar dirancang dengan semangat mengasah 

kecakapan mahasiswa untuk menggunakan teori tersebut untuk menganalisis fenomena dan realitas-realitas politik yang 

ada. Oleh karena itu, mata kuliah ini di samping menfokuskan deskripsi dan substansi suatu teori, juga mengajak 

mahasiswa menggunakan teori tersebut sebagai lensa atau kerangka untuk menganalisis realitas politik.  

Referensi Utama 1. Dahl, Robert. Democracy and its Critics, New Haven: Yale University Press, 1989. (sudah diterjemahkan) 

2. Young, Irish Marion. Inclusion and Democracy, Oxford: Oxford University Press, 1998.  
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5. Diamond, Larry. Toward Democratic Consolidation, Journal of Democcracy Vol. 5, No. 3 July 
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Media Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras: 

MS Windows 

MS Office Power Point 

MS Windows Media Player 

Internet Explorer  

  

Laptop 

Spidol board marker 

Whiteboard 

Poster 

LCD 

Matakuliah syarat Pengantar Ilmu Politik 

Dosen Pengampu  Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.I.Kom. , M.Si 

Estimasi waktu 2 x 50 menit dalam setiap pertemuan akan ada diskusi kelas pada 1 jam terakhir.  

Mg 

Ke- 

Sub-CP-MK Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria Indikator Bobot 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) 

1 Mahasiswa 

diharapkan 

mampu 

memahami 

pentingnya MK 

ini.  

 

Mahasiswa 

mampu 

1. Perkenalan Dan 

Penjelasan Ruang 

Lingkup 

Perkuliahan (RPS) 

2. Penjelasan Aturan 

Perkuliahan 

3. Penjelasan 

Pengertian Teori 

Politik, 

Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mahasiswa mampu 

merumuskan kembali 

pentingya MK ini.  

 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan ulang 

defenisi teori politik, 

perbandingan dengan 

pemikiran dan filsafat 

Mahasiswa mengenal 

dosen dan isi 

matakuliah serta 

mampu membuat 

rencana tugas selama 

satu semester.  

 

Mahasiswa 

menjelaskan defenisi 

1. Perkenalan 

dosen dan 

mahasiswa di 

kelas 

2. Latar belakang 

dan tujuan 

matakuliah 

3. Pembahasan 

RPS 

2% 
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memahami 

defenisi teori 

politik, 

perbandingan 

dengan 

pemikiran dan 

filsafat politik, 

kedudukan teori 

politik dalam 

studi ilmu 

politik, serta 

ruang lingkup 

dan klasifikasi 

teori politik  

Perbandingan 

Dengan Pemikiran 

Dan Filsafat 

Politik. Kedudukan 

Teori Politik 

Dalam Studi Ilmu 

Politik, Serta 

Ruang Lingkup 

Dan Klasifikasi 

Teori Politik.  

politik, kedudukan 

teori politik dalam 

studi ilmu politik, 

serta ruang lingkup 

dan klasifikasi teori 

politik 

teori politik, 

perbandingan dengan 

pemikiran dan filsafat 

politik, kedudukan 

teori politik dalam 

studi ilmu politik, 

serta ruang lingkup 

dan klasifikasi teori 

politik 

 

4. Penjelasan 

sistem 

penilaian  

5. Pembuatan 

kontrak belajar 

untuk satu 

semester 

2 Mahasiswa 

mampu 

memahami tipe-

tipe rezim 

politik, sistem 

politik, dan 

tipologi sistem 

pemerintahan 

Tipologi Rezim Dan 

Sistem Politik 

 

(Teori Sistem 

Politik David 

Easton dan Gabriel 

Almond) 

Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Penilaian kualitatif 

berupa tes, kuis lisan 

dan tertulis 

-. Keaktifan dan 

kemampuan 

komunikasi dalam 

diskusi dan Tanya 

jawab.  

-. Ketepatan 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

muncul pada saat 

diskusi.  

- Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan tipe-

tipe rezim politik, 

sistem politik, dan 

tipologi sistem 

pemerintahan 
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3  Mahasiswa 

mampu 

memahami 

teori-teori 

tentang 

negara.  

 Dapat 

menjelaskan 

teori klasik 

dan 

kontemporer 

tentang 

negara.  

 

 

Teori-Teori Negara 

 

(Negara Kota 

Yunani, Plato Ilmu 

Kekuasaan 

Kerajaan, Negara 

Teokrasi, Negara 

Sebagai Leviathan, 

Teori Negara 

Mazhab Idealis, dan 

Negara 

Kontemporer) 

Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Penilaian kualitatif 

berupa tes, kuis lisan 

dan tertulis 

-. Keaktifan dan 

kemampuan 

komunikasi dalam 

diskusi dan Tanya 

jawab.  

-. Ketepatan 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

muncul pada saat 

diskusi.  

- Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan teori 

terbentuknya 

maupun tujuan 

negara baik teori 

klasik maupun 

teori 

kontemporer.  

2% 

4 Mahasiswa/i 

diharapkan 

mampu 

memahami 

perkembangan 

politik sebagai 

science sejak 

awal politik 

dilihat hanya 

dari sisi 

Institusional, 

perilaku aktor 

politik, hingga 

Pendekatan 

Dalam Ilmu 

Politik 

(Tradisionalisme. 

Behavioralisme, 

Post 

Behavioralisme 

dan pendekatan 

pilihan rasional) 

Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Penilaian dilakukan 

dengan cara 

mahasiswa 

menemukan contoh 

kasus dari keempat 

pendekatan tersebut 

dan rencana 

penelitian yang 

didasarkan pada 

konsep keempat 

pendekatan tersebut.  

-. Keaktifan dan 

kemampuan 

komunikasi dalam 

diskusi dan Tanya 

jawab.  

-. Ketepatan 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

muncul pada saat 

diskusi.  

- Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 
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kritik atas 

keduanya yang 

terdapat dalam 

pendekatan Post 

Behavioralisme. 

Di sisi lain 

mahasiswa/i 

dharapkan juga 

mampu 

memahami 

perkembangan 

metodologi ilmu 

politik.  

menjelaskan 

perkembangan 

politik sebagai 

science sejak awal 

politik dilihat 

hanya dari sisi 

Institusional, 

perilaku aktor 

politik, hingga 

kritik atas 

keduanya yang 

terdapat dalam 

pendekatan Post 

Behavioralisme.  

Mahasiswa 

menjelaskan 

perkembangan 

metodologi ilmu 

politik dan objek 

analisisnya.  

5 Mahasiswa/i 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

pengertian dan 

perbedaan dari 

kekuasaan, 

legitimasi, dan 

wewenang. Baik 

yang dimiliki 

oleh institusi 

politik formal, 

kelompok-

Teori Kekuasaan, 

dan kewenangan 

 

(Kekuasaan 

Negara, 

Masyarakat) 

Michael Foucault 

Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Penilaian kualitatif 

berupa tes, kuis lisan 

dan tertulis 

-. Keaktifan dan 

kemampuan 

komunikasi dalam 

diskusi dan Tanya 

jawab.  

-. Ketepatan 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

muncul pada saat 

diskusi.  

- Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

 

2% 
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kelompok sosial, 

maupun aktor 

individu.  

menjelaskan 

pengertian dan 

perbedaan dari 

kekuasaan, 

legitimasi, dan 

wewenang. Baik 

yang dimiliki oleh 

institusi politik 

formal, 

kelompok-

kelompok sosial, 

maupun aktor 

individu.  

6 Agar 

mahasiswa/i 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

praktek 

distribusi 

kekuasaan baik 

pluralisme dan 

elitism, serta 

dampak yang 

ditimbulkan.  

Distribusi 

Kekuasaan:  

1. Pluralisme (Trias 

Politika, pers, 

partai politik, civil 

society, dan 

masyarakat) 

2. Elitisme (menurut 

Pareto, Mosca, 

Michels, dan Mills) 

3. Populis 

Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Penilaian kualitatif 

berupa tes, kuis lisan 

dan tertulis 

-. Keaktifan dan 

kemampuan 

komunikasi dalam 

diskusi dan Tanya 

jawab.  

-. Ketepatan 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

muncul pada saat 

diskusi.  

- Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

praktek distribusi 

kekuasaan baik 

pluralisme dan 

elitism, serta 

dampak yang 

ditimbulkan.  

2% 
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7  Agar 

mahasiswa 

memahami 

pemikiran 

Karl Marx 

tentang 

Materialisme, 

alienasi, dan 

pertentangan 

kelas 

 Agar 

mahasiswa/i 

mampu 

menjelaskan 

pemikiran Neo 

Marxistentang 

Negara dan 

kritikannya 

terhadap Karl 

Marx dan 

Marxis 

lainnya.  

Marxisme, Komunis 

Dan Pemikiran Neo 

Marxis 

Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Penilaian kualitatif 

berupa tes, kuis lisan 

dan tertulis 

-. Keaktifan dan 

kemampuan 

komunikasi dalam 

diskusi dan Tanya 

jawab.  

-. Ketepatan 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

muncul pada saat 

diskusi.  

- Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

Materialisme 

historis, 

pertentangan 

kelas, alienasi, 

komunisme, dan 

kritikan Neo 

Marxis  

2% 

8 Mahasiswa 

mampu 

menganalisis 

dan menjelaskan 

materi yang 

telah diajarkan 

dengan contoh 

atau studi kasus 

yang telah 

diajarkan 

EVALUASI 

TENGAH 

SEMESTER 

Pertanyaan 

atau tugas 

terstruktur 

mahasiswa 

menjelaskan dan 

menganalisis kasus 

dan konsep materi 

yang telah diajarkan 

Mahasiswa 

menjelaskan kasus 

dan konsep yang 

telah diajarkan 

-Mahasiswa dapat 

menjawab 

pertanyaan 

yang diajukan.  

- Kualitas analisis, 

sistematika, dan 

substansi analisis 

yang didukung 

oleh data objektif 

- Mahasiswa 

mampu 

30% 



15 

 

menjelaskan 

gerakan 

9 Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

sejarah fasisme, 

pemikiran 

fasisme, sistem 

politik dan 

peninggalan 

fasisme.  

Fasisme 

1. Pemikiran fasisme 

2. Sejarah 

perkembangan 

klasik dan sebelum 

perang dunia ke II.  

3. Sistem politik 

fasisme 

4. Ekonomi politik 

fasisme.  

5. Identifikasi 

peninggalan 

fasisme.  

Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Penilaian kualitatif 

berupa tes, kuis lisan 

dan tertulis 

-. Keaktifan dan 

kemampuan 

komunikasi dalam 

diskusi dan Tanya 

jawab.  

-. Ketepatan 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

muncul pada saat 

diskusi.  

- Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

sejarah fasisme, 

pemikiran 

fasisme, sistem 

politik dan 

peninggalan 

fasisme.  

2% 

10 Mahasiswa/i 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

teori liberalism 

yang mendasari 

kelahiran 

kapitalisme dan 

mempengaruhi 

demokrasi 

modern 

Liberalisme Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Penilaian kualitatif 

berupa tes, kuis lisan 

dan tertulis 

-. Keaktifan dan 

kemampuan 

komunikasi dalam 

diskusi dan Tanya 

jawab.  

-. Ketepatan 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

muncul pada saat 

diskusi.  

2% 
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- Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

defenisi dan 

pengaruh yang 

ditimbulkan oleh 

liberalism dalam 

kegiatan ekonomi 

dan sistem 

demokrasi 

modern.  

11 Mahasiswa/i 

diharapkan 

mampu Mampu 

menguraikan 

berbagai macam 

konsep 

demokrasi dan 

para ilmuwan 

politik pencetus 

demokrasi.  

Demokrasi 

1. Nilai-Nilai 

Demokrasi.  

2. Prinsip Perwakilan 

– demokrasi 

prosedural 

3. Institusi Demokrasi 

Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Penilaian kualitatif 

berupa tes, kuis lisan 

dan tertulis 

-Mahasiswa dapat 

menjawab 

pertanyaan 

yang diajukan.  

- Kualitas analisis, 

sistematika, dan 

substansi analisis 

yang didukung 

oleh data objektif 

- Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

implementasi 

demokrasi di 

berbagai negara 

dan bentuk-

bentuk 

penerapannya 

dalam 

pemerintahan 

presidensial, 

 

15 % 
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parlementer dan 

monarki 

konstitusional.  

12 Mahasiswa/i 

mampu 

memahami dan 

mengidentifikasi

, menganalisis, 

dan menjelaskan 

berbagai 

perilaku politik, 

partisipasi, dan 

konflik politik.  

Perilaku, dan 

Partisipasi Politik 

Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Penilaian kualitatif 

berupa tes, kuis lisan 

dan tertulis 

-. Keaktifan dan 

kemampuan 

komunikasi dalam 

diskusi dan Tanya 

jawab.  

-. Ketepatan 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

muncul pada saat 

diskusi.  

- Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 

menaganalisis, 

dan menjelaskan 

berbagai perilaku, 

partisipasi, dan 

konflik politik.  

2% 
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13 -14 Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menganalisis 

implementasi 

konsep 

pembangunan 

politik dan 

ekonomi politik 

di berbagai 

negara dan 

pengaruh 

ekonomi politik 

globalisasi, serta 

dampaknya 

terhadap 

pertumbuhan 

dan pemerataan 

ekonomi, 

partisipasi dan 

kebebasan/ 

kesetaraan 

berpolitik.  

Teori Pembangunan  

1. Perspektif 

Modernisasi  

2. Teori 

Ketergantungan 

dam Pasca 

Ketergantungan 

Ceramah, 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Penilaian kualitatif 

berupa tes, kuis lisan 

dan tertulis 

-. Keaktifan dan 

kemampuan 

komunikasi dalam 

diskusi dan Tanya 

jawab.  

-. Ketepatan 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

muncul pada saat 

diskusi.  

- Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

implementasi 

konsep 

pembangunan 

politik dan 

ekonomi politik di 

berbagai negara 

dan pengaruh 

ekonomi politik 

globalisasi, serta 

dampaknya 

terhadap 

pertumbuhan dan 

pemerataan 

ekonomi, 

partisipasi dan 

kebebasan/ 

kesetaraan 

berpolitik.  

2% 
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15 Agar ingatan 

mahasiswa/i 

kembali diasah 

untuk 

mempertegas 

bahan ajaran 1 

semester 

Sebagai bentuk 

persiapan EAS 

REVIEW 

BAHAN 

PERKULIAHAN 

1 SEMESTER 

Diskusi dan 

Tanya jawab 

Mahasiswa 

menjelaskan 

pemahamannya 

tentang materi teoritis 

yang telah diajarkan 

Mahasiswa mampu 

pemahamannya 

tentang materi teoritis 

yang telah diajarkan 

-. Keaktifan dan 

kemampuan 

komunikasi dalam 

diskusi dan Tanya 

jawab.  

-. Ketepatan 

dalam menjawab 

pertanyaan yang 

muncul pada saat 

diskusi.  

- Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

pemahamannya 

tentang materi 

teoritis yang telah 

diajarkan 

2% 

16 Mahasiswa 

mampu 

menganalisis 

dan menjelaskan 

materi yang 

telah diajarkan 

dengan contoh 

atau studi kasus 

yang telah 

diajarkan 

EVALUASI AKHIR 

SEMESTER 

Pertanyaan 

atau tugas 

terstruktur 

mahasiswa 

menjelaskan dan 

menganalisis kasus 

dan konsep materi 

yang telah diajarkan 

Mahasiswa 

menjelaskan kasus 

dan konsep yang 

telah diajarkan 

-Mahasiswa dapat 

menjawab 

pertanyaan 

yang diajukan.  

- Kualitas analisis, 

sistematika, dan 

substansi analisis 

yang didukung 

oleh data objektif 

- Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

gerakan 

30% 
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SISTEM PENILAIAN 

 

A.  Persyaratan Umum 

1. Kehadiran: 

a. Jumlah kuliah tatap muka per semester yang harus dihadiri oleh mahasiswa/i adalah 16 pertemuan.  

b. Batas toleransi kehadiran mahasiswa/i 75 % dari total jumlah pertemuan.  

c. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/i adalah: S (sakit) ditandai dengan surat keterangan dokter, I (Ijin) 

ditandai dengan surat ijin resmi, dan A (Alpa), maksimal 4x pertemuan kelas.  

d. Mahasiswa aktif dan parsitipatif mengikuti ibadah keluarga besar UKI dan tidak diperkenankan melakukan 

kegiatan lain selama ibadah berlangsung.  

e. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap tatap muka adalah 15 menit. Jika setelah 

15 menit dosen + mahasiswa/i tidak hadir maka perkuliahan dibatalkan. (kecuali ada persetujuan atau ada 

masalah tertentu).  

2. Perkualiahan: 

a. Mata kuliah yang dilaksanakan mahasiswa berbasis KKNI.  

b. Mata kuliah berbasis KKNI dinilai/dievaluasi per topik yang telah tuntas 

c. Persentase penilaian/evaluasi ditentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kompetensi MK dan capaian 

pembelajaran.  

d. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama perkuliahan tanpa ijin oleh dosen.  

e. Mahasiswa tidak diijinkan membuka HP saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa ijin oleh dosen.  

f. Mahasiswa memakai busana yang sopan.  

g. Tidak membuat kegaduhan selama proses pembelajaran berlangsung.  

3. Kejahatan akademik: plagiarisme Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010: 
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“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau 

nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain 

yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. ” (Permendik No 17 

Tahun 2010 dan Panduan Anti Plagiasime terlampir).  

Sanksi sesuai Permendik No 17 Tahun 2010 Pasal 12: 

a. Teguran; 

b. Peringatan tertulis; 

c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa; 

d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa; 

e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; 

f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau 

g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.  

 

B.  Persyaratan Khusus 

1. Tugas dan Tanggung jawab mahasiswa/i 

Pada setiap tatap muka mahasiswa/i diwajibkan berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan melalui hal-hal 

berikut 

a. Kuis reguler: mahasiswa wajib mempersiapkan diri dan mengikuti kuis regular yang diadakan setiap tatap 

muka. Materi kuis diambil dari materi yang akan dibahas pada tatap muka hari itu.  

b. Presentasi: mahasiswa/i wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi yang diadakan dalam setiap tatap muka 

sesuai kebutuhan materi perkuliahan (lihat RPS).  

c. Studi lapangan/service learning: mahasiswa/I wajib berpartisipasi aktif dalam studi lapangan yang diadakan 

di luar kampus sesuai topik materi perkuliahaan yang sudah ditentukan dalam RPS.  
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d. Tugas Mandiri: mahasiswa/i wajib mengerjakan tugas mandiri dalam bentuk review materi kuliah yang telah 

diberi tanda bintang pada referensi yang digunakan di RPS.  

e. Tugas terstruktur: mahasiswa/i wajib membentuk kelompok untuk mendiskusikan berbagai fenomena 

sosiologis yang berhubungan dengan media dengan menerapkan konsep, teori dan metode analisis sosiologis 

media untuk menganisis dan menjelaskannya.  

2. Gaya Selingkung Pengerjaan Tugas 

a. Untuk mengerjakan tugas review, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut: 

i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan (1 hal), Pembahasan (2 hal), 

Kesimpulan (½ hal).  

ii. Daftar referensi minimal menggunakan 3 buku dan 2 jurnal ilmiah.  

iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “Chicago Manual Style” (terlampir).  

iv. Ketentuan kertas A4, huruf Cambria, ukuran jenis 12, spasi 1½.  

b. Untuk mengerjakan tugas makalah kelompok, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut: 

i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan berisi permasalahan dan pentingnya 

isu/fenomena tersebut dibahas (2 hal), Tinjauan Teoritis berisi teori apa yang hendak digunakan 

sebagai pisau analisis (2 hal), Pembahasan (5 hal), Kesimpulan (1 hal).  

ii. Daftar referensi minimal menggunakan 5 buku dan 10 jurnal ilmiah.  

iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “APA (American Psychological Association).  

iv. Ketentuan kertas A4, jenis huruf Cambria, ukuran 12, spasi 1½.  

 

C. Bentuk Evaluasi 

1. Makalah 

2. Artikel  
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Kriteria Penilaian Makalah dan Artikel 

 

NO INDIKATOR BOBOT 

(B) 

NILAI 

(N) 

B x N 

1 Isi  60 %   

2 Referensi 15 %   

3 Jumlah Halaman 10 %   

4 Pengutipan 15 %   

 JUMLAH    

 

3. Seminar  

No Indikator Bobot (B) Nilai (N) B X N 

1 Simulasi 20 %   

2 Topik dan penyajian jelas dan 

menarik 

40%   

2 Kontekstual 20%   

3 Sumber data yang valid dan 

mutakhir 

20%   

 JUMLAH    

 

4. Aturan Untuk Presentasi Seminar:  

a. Dibuat dalam bentuk power point.  
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b. Jumlah slide power point 15-20 slide, boleh menyertakan gambar jika diperlukan (maksimal 3 slide).  

c. Pada setiap slide mencantumkan sumber data dari mana anda mengutip (jika pada slide itu anda mengutip).  

d. Materi power point dikirimkan kepada dosen by email paling lambat satu minggu sebelum presentasi 

dilakukan.  

 

D. Skala nilai akhir dalam huruf dan angka: 

Nilai Akhir (NA) Nilai Huruf (NH) Nilai Mutu (NM) 

80, 0-100, 0 A 4, 0 

75, 0-79, 0 A- 3, 7 

70, 0-74, 9 B+ 3, 3 

65, 0-69, 9 B 3, 0 

60, 0-64, 9 B- 2, 7 

55, 0-59, 9 C 2, 3 

50, 0-54, 9 C- 2, 0 

45, 0-49, 9 D 1, 0 

<44, 9 E 0 

  

Prosentase Tahap Penilaian Tugas dan kewajiban mahasiswa (dapat diganti/disesuaikan oleh dosen) 

Kehadiran     : 10 % 

Tugas Mandiri (Diskusi Dan Makalah) : 30 % 

Ujian Tengah Semester (UTS)  : 30 % 

Ujian Akhir Semester (UAS)   : 30 % 
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MODUL 1  

TEORI SISTEM POLITIK DAN TEORI NEGARA 

 

A. Pendahuluan 

Dalam kegiatan mempelajari berbagai teori politik, mahasiswa harus 

terlebih dahulu memahami konsep atau teori tentang sistem politik dan negara, 

yang menjadi wadah bagi keseluruhan objek analisis teori politik. Sebab sebagai 

teori, teori-teori dalam ilmu politik memiliki objek analisis yang terbagi dalam 

institusi politik dan perilaku politik dari para aktor politik. Keduanya terjadi di 

dalam sistem politik yang dianut atau dimiliki oleh sebuah negara.  

 

1. Deskripsi Singkat  

Pada Modul I ini mahasiswa akan mempelajari sistem politik sebagai salah 

satu sistem dalam sistem sosial. Pokok-pokok pembahasan tentang pola kerja dan 

institusi dalam sistem politik serta perilaku aktor politik, merupakan ruang 

lingkup bahasan utama tentang sistem politik itu sendiri. Selanjutnya mahasiswa 

akan mempelajari negara sebagai salah satu organisasi politik terbesar yang di 

dalamnya hidup sistem politik. Ideologi yang dianut serta bentuk sistem politik 

akan mempengaruhi pola perilaku dan alur kerja dalam sistem politik, tentu akan 

berbeda antara satu ideologi dengan ideologi lainnya. Setidaknya akan ada dua 

ahli utama dalam membahas tentang sistem politik yang akan menjadi objek 

kajian dalam sistem politik demokrasi. Sementara dalam sistem politik non 

demokrasi akan lebih banyak dibahas dalam modul 4, 5, dan 6.  

Sementara bahasan tentang negara akan terpusat pada ruang lingkup 

terbentuknya negara, sifat, dan kekuasaan negara berdasarkan berbagai pendapat 

para ahli.  

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 1 ini adalah: 

a. Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis fenomena 

politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara 

maupun tugas sebagai mahasiswa politik.  

b. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa 

berdasarkan pemahaman akan teori politik 

c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan 
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konsep dan teori yang dipelajari;  

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 1 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu memahami tipe-tipe rezim politik, sistem 

politik, dan tipologi sistem pemerintahan.  

b. Mahasiswa mampu memahami teori-teori tentang negara.  

c. Dapat menjelaskan teori klasik dan kontemporer tentang 

negara.  

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 

 

5. Kegunaan Modul 1 

Kegunaan atau manfaat dari Modul 1 ini adalah menolong mahasiswa 

memahami sistem politik sebagai sebuah sistem yang secara alamiah terjadi 

dalam sebuah negara. Mahasiswa juga memiliki landasan analisis dalam 

memahami berbagai teori tentang terbentuknya, sifat, dan ruang lingkup negara.  

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok pembelajaran 1 dalam Modul 1 ini adalah bentuk, aktor, 

institusi dan cara kerja sistem politik, serta pada pembelajaran II adalah teori-teori 

tentang terbentuknya negara serta sifat yang dimiliki negara sebagai wadah 

keberadaan sistem politik.  

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 1  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Teori Sistem Politik 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu memahami konsep tentang sistem, teori sistem politik, 

dan tipologi sistem atau rezim politik pemerintahan yang dipraktekkan di 

berbagai negara.  
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3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

a. Sistem 

Sistem merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh ilmu biologi 

dalam menjelaskan mekanisme alam dan segala isinya, termasuk organ tubuh 

makhluk hidup. Sistem berasal dari kata Dengan demikian, kata “systema” berarti 

sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, 

integral, dan merupakan satu keseluruhan. Secara sederhana sistem dapat 

dipahami sebagai mekanisme kerja bagian-bagian dari keanggotaan sistem, yang 

didalamnya terdapat fungsi yang berbeda dan sifat yang saling bergantungan satu 

sama lain. Jogiyanto mengungkapkan defenisi sistem sebagai jaringan kerja 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto, 

1999). Anggota dalam sistem secara umum disebut sebagai sub sistem, hingga 

bentuk terkecil.  

Sehingga makna sistem bisa berarti tatanan, metode, kebiasaan ataupun 

prinsip dari sub-sub sistem yang saling berkaitan, berhubungan, dan bergantung 

satu sama lain. Sebuah sub sistem tidak akan mampu mencapai kinerja maksimal 

jika tidak didukung dan dipengaruhi oleh sub sistem lainnya, sehingga hubungan 

antara sub-sub sistem itu disebut sebagai cara kerja sistem. Oleh karena itu 

masing-masing sub sistem dan sistem yang satu dengan sistem lain memiliki 

karakteristik dan elemen-elemen yang spesifik sesuai dengan jenis sistemnya. 

Maka untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem, perlu adanya kerja sama antara 

sub sistem.  

Dari defenisi diatas kita akan menemukan setidaknya beberapa fungsi dari 

sistem, seperti yang dikemukakan oleh Parsons dibawah ini (Goodman, 2004): 

i. Adaptation: sebuah sistem harus menanggulangi situasi 

eksternal di luar dirinya dan menyesuaikan lingkungan itu 

dengan kebutuhannya.  

ii. Goal attainment: sebuah sistem harus memiliki tujuan 

utama.  

iii. Integration: sebuah sistem harus mengatur hubungan 

antar bagian yang menjadi komponennya.  

iv. Latensi atau pemeliharaan pola: sebuah sistem harus 

melengkapi, memelihara, dan memperbaiki motivasi 

individual ataupun pola-pola kultural yang menciptakan 

dan menopang motivasi.  

Maka elemen terpenting yang dapat diidentifikasi dari sistem adalah Penghubung 

sistem, batasan sistem lingkungan luar, masukan, keluaran, dan tujuan (Sigit, 
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1999).  

Jogiyanto mampu menjelaskan karakteristik dari sistem sebagai berikut 

(Jogiyanto, 1999):  

i. Komponen Sistem: Suatu sistem terdiri dari sejumlah 

komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling 

bekerja sama membentuk satu kesatuan.  

ii. Batasan Sistem (boundary): Batasan sistem merupakan 

daerah yang membatasi antara suatu dengan Sistem yang 

lainnya atau dengan lingkungan luarnya.  

iii. Lingkungan Luar Sistem (envronment): Lingkungan luar 

sistem dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari 

sistem yang mempengaruhi oprerasi sistem.  

iv. Penghubung Sistem (interface): Penghubung merupakan 

media penghubung antara satu sub sistem dengan sub 

sistem yang lainya.  

v. Masukan Sistem (input): Masukan energi yang 

dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa 

masukan perawatan (maintenance input) dan masukan 

sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi 

yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat 

beroperasi.  

vi. Keluaran Sistem (output): Keluaran adalah hasil dari 

energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna dan sisa pembuangan.  

vii. Pengolahan Sistem: Suatu sistem dapat mempunyai suatu 

bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi 

keluaran.  

viii. Sasaran atau Tujuan Sistem: Suatu sistem pasti 

mempunyai tujuan atau sasaran, kalau tidak mempunyai 

sasaran maka operasi sistem tidak ada gunanya.  

 

b. Sistem Sosial 
Defenisi sistem diatas dapat diadaptasi dalam pemaknaan interaksi antar 

manusia baik secara individu maupun secara berkelompok. Kondisi ini secara 

alamiah tidak dapat dielakkan bahwa manusia tidak akan mampu hidup secara 

menyendiri tanpa manusia lain. Dalam upaya memenuhi kebutuhan, maupun 

manusia dalam konteks intrapribadinya sendiri selalu dipengaruhi atau 

membutuhkan orang lain. Seperti seorang manusia yang mampu membuat 

pakaian, akan membutuhkan petani untuk memenuhi kebutuhan makanannya, 

seorang petani membutuhkan pakaian dari manusia yang membuat pakaian serta 

alat pertanian dari tukang besi. Dalam konteks intrapribadi, seorang manusia akan 
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selalu membutuhkan orang lain hanya untuk sekedar menceritakan kegelisahan 

hatinya, atau perilakuna terbentuk karena ingin memenuhi harapan manusia lain 

yang akan berinteraksi dengan dirinya. Sehingga manusia disebut sebagai 

makhluk sosial. Sosial adalah kata yang berasal dari bahasa latin yaitu socius yang 

berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan 

bersama (Salim, 2002). Sehingga kata interaksi diatas dimaknai sebagai interaksi 

sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, 

kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. 

Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga berbentuk tindakan, 

persaingan, pertikaian dan sejenisnya (Basrowi, 2014).  

Interaksi antara manusia baik secara individu maupun berkelompok 

membentuk sistem sosial. Setiap manusia memiliki karakter, kebutuhan, 

kepentingan, masalah, maupun tujuan masing-masing. Kesamaan hal-hal tersebut 

akan mendorong manusia untuk membentuk kelompok. Sehingga interaksi antar 

individu, kelompok dan berbagai kelompok yang lebih besar lagi (kelompok-

kelompok kecil yang memiliki kesamaan tujuan akan membentuk kelompok 

besar), pada akhirnya disebut sebagai sistem sosial. Setiadi dan Kolip, 

mendefenisikan sistem sosial sebagai hubungan antara bagian-bagian (elemen-

elemen) di dalam kehidupan masyarakat terutama tindakan-tindakan manusia, 

lembaga sosial, dan kelompok-kelompok sosial yang saling mempengaruhi. 

Hubungan antar elemen-elemen tersebut selanjutnya menghasilkan produk-

produk interaksi itu sendiri, yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial yang 

keadannya selalu dinamis (Kolip, 2013).  

Interaksi antara berbagai kelompok sosial maupun antar individu pada 

tataran terendah menurut Parsons hakikatnya dipengaruhi oleh 4 faktor di bawah 

ini:  

i. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu: 

material dan moril.  

ii. Terjadi pada situasi tertentu: adanya situasi yang menjadi 

ajang perwujudan tujuan.  

iii. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu: aturan, nilai, norma 

atau etika yang mengatur upaya perwujudan tujuan dalam 

situasi tertentu.  

iv. Didorong oleh motivasi-motivasi tertentu: tujuan yang 

ingin diraih didasarkan oleh keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan, terwujudnya kepentingan, atau penyelesaian 

masalah yang dihadapi.  

Interaksi ini disebut sebagai social action (gerak sosial) oleh Parsons. Oleh karena 
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itu sistem sosial sering disebut sebagai sistem terbesar yang mencakup berbagai 

sistem dalam kehidupan manusia yaitu sistem ekonomi, sistem politik, sistem 

agama, sistem budaya, dan sistem teknologi. Hal ini karena defenisi sistem sosial 

yang luas.  

 

c. Sistem Politik 

Sistem politik sebagai bagian dari sistem sosial secara otomatis tidak berdiri 

sendiri, namun dipengaruhi dan didukung oleh sistem lainnya yang ada dalam 

sistem sosial. Sebagian ahli politik menyebutnya sebagai sifat keterbukaan yang 

dimiliki oleh sistem politik, namun sebagian mengklaim ini adalah dominasi 

sistem politik yang merupakan nama lain dari negara. Namun jika negara 

dipandang sebagai sebuah organisasi bentukan manusia, maka kita dapat 

menyebutkan negara merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial dalam 

kehidupan manusia yang lebih memudahkan disebut sebagai sistem dunia. Pada 

intinya sistem politik akan melahirkan luaran (output) yang akan mempengaruhi 

sistem lain dalam sistem sosial, begitupun sebaliknya luaran dari sistem lainnya 

akan mempengaruhi mekanisme, proses, maupun luaran sistem politik. Pendapat 

terkemuka adalah apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa sistem politik 

merupakan wadah bagi setiap orang untuk mewujudkan kebaikan bersama. 

Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan atau 

seluruh sistem sosial (termasuk dalam berbagai sistem lainnya).  

Untuk lebih jelasnya perlu dipahami dulu asal kata politik, yaitu kata yang 

berasal dari bahasa Yunani yaitu polis. Polis berarti negara-kota1. Dalam negara 

kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai 

kesejahteraan (kebaikan) dalam hidupnya di dalam Polis. Ketika manusia 

mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih 

kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi 

orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang 

dinamakan politik (Carlton Clymer Rodee et al., 2002). Sementara Almond 

mendeskripsikan politik sebagai “… kegiatan yang berhubungan dengan kendali 

pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di 

mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang 

                                                           
1 Negara-kota adalah sebutan untuk wilayah di masa Athena kuno dimana sebuah negara hanya 

terdiri dari 30. 000 hingga 40. 000 penduduk yang menerapkan sistem demokrasi langsung (akan 

dibahas pada modul 7: demokrasi). Berbeda dengan saat ini dimana semua negara dikategorikan 

sebagai negara bangsa, yaitu negara yang memiliki penduduk lebih diatas 40. 000 jiwa dan 

menerapkan sistem pemerintahn perwakilan (demokrasi perwakilan/demokrasi tidak langsung) 
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secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan 

instrumen otoritatif dan koersif ini—siapa yang berhak menggunakannya dan 

dengan tujuan apa” (Gabriel A. Almond et.al., 2004).  

Terdapat 4 asumsi makna yang terkandung dalam politik menurut menurut 

Andrew Heywood, antara lain: 

i. Politik sebagai seni pemerintahan, yaitu politik adalah 

penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan 

dan pemberdayaan keputusan kolektif.  

ii. Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam 

bukunya Politics menyatakan bahwa manusia adalah 

binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia 

hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui 

komunitas politik.  

iii. Politik sebagai kompromi dan konsensus. Sharing atau 

pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai 

kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus 

dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan 

kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang 

kepentingannya terselenggarakan 100%.  

iv. Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan 

seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau 

kelompok lain dalam menuruti kehendaknya.  

Kekuasaan dalam politik untuk membedakan antara kekuasaan sosial dan 

kekuasaan privat. Sehingga pemerintahan, hubungan publik, kompromi dan 

konsensus, dan kekuasaan merupakan alat atau wewenang yang dimiliki oleh 

politik dalam mewujudkan kebaikan bersama.  

Setidaknya ada 4 ciri yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem 

yang lain (MacAndrews, 1991): 

i. Ciri identifikasi. yaitu unit-unit dalam sistem politik dan 

pembatasan. Dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan 

politik. Adapun mengenai pembatasan, ini perlu 

diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik 

dengan lingkungan.  

ii. Input dan output. Untuk dapat menjamin bekerjanya 

sistem politik diperlukan input yang rutin, tetap, dan ajeg. 

Tanpa adanya input, sistem politik tidak akan bekerja. 

Lebih dari itu, tanpa output kita tidak akan dapat 

mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh 

sistem politik.  

iii. Diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam 
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tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit 

mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. 

Anggota dalam sistem politik, paling tidak mengenal 

pembagian kerja minimal yang memberikan suatu 

struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam 

politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik 

dengan perannya masing-masing, misalnya legislatif, 

eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan 

kelompok kepentingan dan kelompok penekan.  

iv. Integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem politik 

sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-

kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. 

Intregrasi dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh 

adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk 

menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri 

sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa 

mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya 

untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal 

sehingga mereka dapat membuat keputusan yang 

otoritatif.  

Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci 

dalam studi politik negara. Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond 

mempertajam konsep David Easton tersebut. Keduanya adalah ahli politik yang 

dalam berbagai karyanya secara harafiah menyebutkan kegiatan politik sebagai 

sebuah sistem, yang di dalamnya terdapat sub sistem administrasi dan 

pemerintahan serta struktur dan institusi politik lainnya. Sehingga sistem politik 

adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi 

masing-masing untuk mencapai tujuan negara, atau kebaikan bersama seperti 

yang dikatakan Aristoteles.  

Asumsi dalam memahami sistem politik menurut David Easton antara lain 

(Chilcote, 1981):  

i. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik: 

Serupa dengan paradigma fungsionalisme, dalam 

kerangka kerja sistem politik pun terdapat unit-unit yang 

satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama 

untuk mengerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini 

adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk 

menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, 

yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan 

sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem 

politik, misalnya dalam cakupan wilayah negara atau 
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hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya.  

ii. Input-output: Input merupakan masukan dari masyarakat 

ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari 

masyarakat ke dalam sistem politik dapat 

berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara dapat 

disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum 

merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem 

politik. Dukungan adalah upaya masyarakat untuk 

mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan.  

Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik 

dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output 

terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya 

dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan 

satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau 

dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah 

implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang 

dibuat.  

iii. Diferensiasi dalam sistem: Sistem yang baik harus 

memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja. 

Di masyarakat modern yang rumit tidak mungkin satu 

lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah yang 

dialami masyarakat.  

iv. Integrasi dalam sistem: Integrasi adalah keterpaduan 

kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan 

bersama.  

Penggambaran sistem politik menurut David Easton dapat dilihat pada gambar 1 

di bawah ini:  

 
Gambar 1. Bagan Kerja Sistem Politik Menurut David Easton 
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Keterangan gambar, atau mekanisme kerja sistem politik menurut David Easton 

yaitu (Chilcote, 1981): 

i. Input terdiri atas dua jenis: tuntutan dan dukungan. 

Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun 

dari lingkungan intrasocietal maupun extrasocietal. 

Tuntutan ini dapat berkenaan dengan barang dan 

pelayanan (misalnya upah, hukum ketenagakerjaan, jalan, 

sembako), berkenaan dengan regulasi (misalnya 

keamanan umum, hubungan industrial), ataupun 

berkenaan dengan partisipasi dalam sistem politik 

(misalnya mendirikan partai politik, kebebasan 

berorganisasi).  

ii. Input yang sudah terstimulasi kemudian 

menjadi garapan aktor-aktor di dalam sistem politik yang 

bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk 

didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam 

sistem politik. Di sisi lain, dukungan (support) 

merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan 

ataupun menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana 

dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki dua corak 

yaitu positif (forwarding) dan negatif (rejecting) kinerja 

sebuah sistem politik.  

iii. Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem 

politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut 

Easton berkisar pada dua entitas yaitu keputusan 

(decision) dan tindakan (action). Output ini pada kondisi 

lebih lanjut akan memunculkan feedback (umpan balik) 

baik dari kalangan dalam sistem politik maupun 

lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke 

dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih 

lanjut meneruskan kinerja sistem politik.  

iv. Lingkungan intrasocietal terdiri atas lingkungan fisik 

serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik 

tetapi masih di dalam masyarakat yang sama. Lingkungan 

intrasocietal terdiri atas: 

 Lingkungan ekologis; berkaitan dengan fisik, non 

manusia. Misalnya dari lingkungan ini adalah 

kondisi geografis wilayah dimana sistem politik ini 

berada.  

 Lingkungan biologis; berhubungan dengan 
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keturunan ras.  

 Lingkungan psikologis; berkaitan dengan status 

negara sebagai negara maju, berkembang, 

tertinggal, bekas jajahan dan sebagainya.  

 Lingkungan sosial; berkaitan denganbudaya, 

struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demografis.  

v. Lingkungan extrasocietal adalah bagian dari lingkungan 

fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem 

politik dan masyarakat tempat sistem politik berada, yang 

terdiri dari: 

 Sistem Sosial Internasional; berkaitan dengan dunia 

internasional seperti sistem ekonomi dunia, dan 

dinamika politik internasional yang mempengaruhi 

internal sebuah negara atau mempengaruhi kegiatan 

politik dalam sebuah sistem politik.  

 Sistem ekologi internasional; berkaitan dengan 

kawasan geografis yang memisahkan sebuah negara 

berdasar benua (Amerika, Eropa, Asia, Australia, 

Afrika), isu lingkungan seperti global warming, dan 

sebagainya.  

 Sistem politik internasional. Misal dari sistem 

politik internasional adalah PBB, NATO, ASEAN, 

ANZUS, Europa Union, kelompok negara-negara 

Asia Afrika, blok-blok perdaganan dan poros-poros 

politik khas dan menjadi fenomena di aneka 

belahan dunia. Termasuk ke dalam sistem politik 

internasional adalah pola-pola hubungan politik 

antar negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan, 

dan tata hubungan dalam lembaga-lembaga 

internasional.  

Sementara Gabriel Almond mengemukakan pendapatnya tentang sistem politik 

dengan pendekatan Struktural Fungsional. Almond sebenarnya adalah pengkritik 

Easton, menurutnya Easton mengabaikan kajian politik pada skala mikro 

Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat 

dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-

fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadap-hadapan 

dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang absah. 

Sehingga suatu sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang 

saling berinteraksi. Dalam pandangan Almond, semua sistem politik memiliki 
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persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Mengenai 

fungsi politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, yaitu fungsi input dan 

output.  

i. Fungsi input adalah sosialisasi politik dan rekruitmen 

politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan 

komunikasi politik.  

ii. Fungsi output terdiri dari pembuatan aturan, pelaksanaan 

aturan, dan peradilan dari pelaksanaan aturan. Output 

mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan 

kebudayaan dari masyarakat domestik.  

Titik berat dari pendapat Almond ini adalah arus komunikasi dalam sistem politik, 

bahwa arus komunikasi politik dapat mengalir dari bawah ke atas (dari 

masyarakat ke penguasa) dan dari atas ke bawah (dari penguasa politik ke 

masyarakat). Arus komunikasi dari bawah ke atas bermula dari anggota-anggota 

masyarakat yang menyampaikan tuntutan-tuntutan ataupun dukungan kepada 

penguasa politik. Almond membayangkan bahwa dalam setiap sistem politik 

selalu saja ada arus informasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik. 

Perbedaan utama antara sistem politik yang satu dengan yang lain adalah cara 

penyampaian informasi, frekuensi penyampaian, dan struktur (lembaga) yang 

terlibat dalam arus informasi tersebut (Rauf, Konsensus Politik: Sebuah 

Penjajagan Teoritis, 2000).  

 
Gambar 2. Sistem Politik Menurut Gabriel Almond 

Menurut Almond ada tiga konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis 

berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi (Gabrield Almond and 

James S, 1960). Sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang 

menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan, yang 

mempengaruhinya maupun dipengaruhinya sehingga sistem politik dapat 

diartikan sebagai suatu organisasi di mana masyarakat merumuskan dan berusaha 

mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Agar dapat melaksanakan fungsinya, 

sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur, misalnya: 

parlemen, birokrasi, partai politik, lembaga peradilan, yang menjalankan 



38 

 

kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu. Konsep-konsep tersebut sangat 

penting untuk dapat memahami bagaimana sistem politik dipengaruhi dan 

mempengaruhi lingkungan alam dan manusianya (Gabrield Almond and James S, 

1960).  

Contoh pentingnya lingkungan dalam sistem politik menurut Almond 

adalah: Dalam masyarakat yang agraris, tertutup, dalam lingkungan pedesaan, 

disertai dengan tingkat mobilitas yang rendah akan sulit untuk mengembangkan 

kehidupan yang demokratis. Tidak adanya interaksi dengan sistem lain di luar 

masyarakat, menjadikan isolasi sistem tersebut terhadap perubahan. Dalam sistem 

tersebut kecenderungan yang akan terjadi adalah munculnya rezim tradisional 

agama ataupun adat dalam semua kehidupan. Berbeda dengan sistem politik 

dengan negara yang modern. Adanya interaksi dengan lingkungan internasional 

memunculkan konsekuensi-konsekuensi politik yang harus selalu diperhatikan 

dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam hal ini akan diberikan dua contoh, 

yaitu isu demokratisasi dan terorisme. Demokrasi dan demokratisasi adalah isu 

global sebagai nilai dan sistem paling baik untuk kehidupan saat ini. Indonesia, 

sebagai bagian dari lingkungan dunia secara langsung dipengaruhi gejala tersebut. 

Sebagai salah satu konsekuensinya adalah Indonesia harus dapat melaksanakan 

prosedurprosedur dan substansi-substansi yang dianggap demokratis. Pemilu, 

sebagai salah satu prosedur demokrasi, di Indonesia tidak dapat lepas dari 

lingkungan luar. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga internasional 

atau negara asing yang mengontrol jalannya Pemilu.  

Sementara penjelasan mengenai ke 5 kemampuan yang dimiliki oleh sistem 

politik menurut Almond pada gaambar 2 adalah kemampuan sistem politik 

mengatasi pengaruh lingkungan dalam atau luar terhadap dirinya. Penjelasannya 

(Gabrield Almond and James S, 1960): 

i. Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik 

untuk mengelola sumber-sumber material dari 

lingkungan dalam maupun luar. Hal ini berkaitan dengan 

kuantitas sumber yang masuk ke dalam sistem politik. 

Misalnya, pendapatan daerah. Ukuran lainnya meliputi 

kekayaan alam, jumlah penduduk, dan sarana untuk 

mencapai kemampuan. Dengan kata lain, kemampuan 

ekstraktif berhubungan dengan potensi yang dimiliki 

suatu sistem politik dalam mencapai tujuannya.  

ii. Kemampuan Regulatif adalah kemampuan sistem politik 

untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku 

individu atau kelompok yang berada dalam sistem. 
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Caranya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan 

tertentu.  

iii. Kemampuan Distributif adalah kemampuan sistem politik 

dalam mengalokasikan sumber-sumber material dan jasa 

kepada individu atau kelompok yang ada dalam 

masyarakat. Tinggi rendahnya kemampuan distributif 

ditentukan oleh kuantitas, nilai, bidang-bidang kehidupan 

manusia yang diuntungkan dengan adanya distribusi 

tersebut.  

iv. Kemampuan Simbolis adalah kemampuan sistem politik 

dalam meningkatkan kepercayaan lingkungan terhadap 

simbol tertentu yang mencakup nilai-nilai yang dianut 

pemimpin, hari besar nasional, upacara militer maupun 

kunjungan kenegaraan. Minimnya kepercayaan terhadap 

simbol-simbol tersebut dapat menimbulkan kritik 

terhadap pemerintah atau pejabat negara.  

v. Kemampuan Responsif adalah kemampuan sistem politik 

dalam menanggapi tuntutan, tekanan maupun dukungan 

yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar. 

Semakin tinggi tingkat kepekaan suatu sistem politik 

terhadap tuntutan, tekanan, dan dukungan tersebut, 

semakin baik pula kapabilitas responsifnya.  

Sementara struktur dalam sistem politik menurut Almond yang bertugas 

melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan komunikasi politik, 

serta fungsi pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan peraturan ada 6 struktur 

politik atau lembaga politik. Keenam struktur politik itu antara lain, kelompok 

kepentingan (interest group), partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, 

birokrasi, dan badan peradilan (Gabrield Almond and James S, 1960).  

i. Artikulasi kepentingan merupakan sebuah proses yang 

ditempuh agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

dapat terpenuhi.  

ii. Agregasi kepentingan adalah sebuah proses yang 

fungsinya memadukan semua kepentingan anggota 

masyarakat yang telah diartikulasikan.  

iii. Komunikasi politik mengacu pada proses penyampaian 

pesan-pesan atau informasi politik dari suatu sumber 

kepada sejumlah penerima pesan.  

iv. Pembuatan keputusan adalah proses merumuskan 

keputusan yang akan dilakukan oleh badan eksekutif dan 
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legislatif setelah melalui proses artikulasi dan agregasi 

kepentingan dari berbagai struktur diluar keduanya.  

v. Penerapan keputusan adalah proses menjalani peraturan 

yang telah ditetapkan. Pelaksananya adalah badan 

eksekutif.  

vi. Pengawasan keputusan atau penghakiman keputusan, 

dilakukan oleh badan yudikatif, agar keputusan yang 

diterapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi.  

Jika anda ingin membandingkan dua sistem politik atau lebih maka caranya 

adalah membandingkan cara kerja dari sistem politik.  

Sementara fungsi dari sistem politik menurut Almond adalah fungsi sosial 

politik, rekruitmen, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengaturan kebijakan, yang kesemuanya itu 

dijalankan dengan komunikasi politik. Komunikasi politik bukanlah hal yang 

berdiri sendiri, akan tetapi proses penyampaian pesan pada saat fungsi yang lain 

berjalan. Hal ini berarti bahwa komunikasi politik berjalan inherent dalam setiap 

sistem politik.  

 

4. Rangkuman 

Pendekatan sistem politik pada mulanya terbentuk dengan mengacu pada 

pendekatan yang terdapat dalam ilmu eksakta. Adapun untuk membedakan sistem 

politik dengan sistem yang lain maka dapat dilihat dari definisi politik itu sendiri. 

Sebagai suatu sistem, sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu. Perbedaan 

pendapat mulai muncul ketika harus menentukan batas antara sistem politik 

dengan sistem lain yang terdapat dalam lingkungan sistem politik. Namun 

demikian, batas akan dapat dilihat apabila kita dapat memahami tindakan politik 

sebagai sebuah tindakan yang ingin berkaitan dengan pembuatan keputusan yang 

menyangkut publik. Perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain, tidak 

menjadikan jurang pemisah antara sistem politik dengan sistem yang lain. Sebuah 

sistem dapat menjadi input bagi sistem yang lain. Dalam sistem politik terdapat 

pembagian kerja antaranggotanya. Pembagian kerja yang ada tidak akan 

menghancurkan sistem politik karena ada fungsi integratif dalam sistem politik.  

Menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat enam 

struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan 

legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Dengan melihat 

keenam struktur dalam setiap sistem politik, kita dapat membandingkan suatu 

sistem politik dengan sistem politik yang lain. Hanya saja, perbandingan keenam 

struktur tersebut tidak terlalu membantu kita apabila tidak disertai dengan 

penelusuran dan pemahaman yang lebih jauh dari bekerjanya sistem politik 

tersebut. Suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang 

terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan terpusat atau federal, bagaimana 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir dan secara formal dihubungkan satu 
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dengan yang lain. Adapun analisis fungsional menunjukkan bagaimana 

lembagalembaga dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk 

menghasilkan dan melaksanakan suatu kebijakan. Input yang masuk dalam sistem 

politik disalurkan oleh lembaga politik, kemudian akan menghasilkan output, 

berupa keputusan yang sah dan mengikat yang sebelumnya melalui proses 

konversi. Dalam konversi terjadi interaksi antara faktor-faktor politik, baik yang 

bersifat individu, kelompok ataupun organisasi. Fungsi input, meliputi sosialisasi 

politik dan rekruitmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan 

komunikasi politik. Sedangkan fungsi output, antara lain pembuatan kebijakan, 

penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan.  

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Setiap mahasiswa diminta untuk menjelaskan ulang 

secara ringkas mengenai sistem, sistem sosial, dan sistem 

poltik.  

ii. Setiap mahasiswa diberikan harus menganalisis sistem 

politik di Indonesia.  

iii. Mahasiswa menemukan solusi dari hasil analisis tentang 

mekanisme kerja sistem politik di Indonesia.  

 

b. Lembar Kerja Praktik  
Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan nama para tokoh 

yang mendefenisikan konsep tentang sistem, dan sistem politik dengan pokok-

pokok pikirannya.  

No Nama Tokoh Pokok Pikirannya 

1   

2   

3   

 

6. Evaluasi Pembelajaran 
a. Mahasiswa memberikan tanggapan reflektif atas defenisi 

sistem politik.  

 

7. Umpan Balik 
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Kegiatan Pembelajaran 2 

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Teori – Teori Negara 
 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  
a. Mahasiswa mampu memahami teori-teori tentang negara.  

b. Dapat menjelaskan teori klasik dan kontemporer tentang 

negara.  

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  
Seperti yang telah disinggung pada pembelajaran sebelumnya bahwa sistem 

politik merupakan nama lain dalam menyebutkan negara. Roger F. Soltau 

menyebutkan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan 

Negara-negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, 

hubungan antara Negara dan warganya serta hubungan antar Negara (Budiardjo, 

Dasar-dasar ilmu politik, cetakan XIII, 1991). Sebab kegiatan dalam sistem 

politik adalah kehidupan bernegara seluruhnya. Negara berasal dari kata dalam 

bahasa Sansekerta yaitu nagara atau nagari, yang berarti kota. Pemaknaannya 

dalam bahasa Indonesia, negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang 

mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Defenisi lain 

menyebut negara sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah 

tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang 

efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan 

tujuan nasionalnya (KBBI, 2021). Persamaan kata ini dengan bahasa lain di dunia 

atau dalam berbagai buku para ahli politik dari Eropa, yaitu state (Inggris), staat 

(Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis) (Huda, 2013).  

Definisi negara menurut pendapat para ahli: 

a. Aristoteles: negara adalah suatu badan atau organisme yang 

mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, 

yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian 

(Suhino, 1980).  

b. Logemen: negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang 

bertujuan dan dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus 

suatu masyarakat tertentu (Mukhtar, 1971).  

c. Harold . J Laski: negara adalah suatu masyarakat yang 

diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat 

memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau 

kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. 

Masyarakat merupakan negara yang harus ditaati baik oleh 
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individu maupun oleh asosiasi-asosiasi, ditentukan oleh suatu 

wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (Saragi, 1985).  

d. Eric Nordlinger: negara sebagai semua individu yang 

memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan 

kewenangan kepada invidu-individu untuk membuat dan 

menjalankan keputusan – keputusan yang dapat mengikat pada 

sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam 

masyarakat (Damsar, Pengantar Sosiologi Politik Jakarta, 

2010).  

Dapat dirangkum bahwa negara merupakan kesatuan masyarakat, kelompok 

sosial, serta struktur sosial di dalamnya yang berorientasi pada tujuan bersama, 

yang dilakukan dengan cara menetapkan nilai, aturan, struktur serta mekanisme 

kerja yang dijalankan dan ditegakkan oleh segelintir masyarakat terpilih pada 

suatu wilayah tertentu. Diskusi tentang negara pada akhirnya membahas 

bagaiman mekanisme kerja penyelenggara negara, proses pembuatan keputusan 

dalam upaya mencapai tujuan, pola perekrutan para penyelenggara negara, nilai 

dan etika yang harus dianut, kekuasaan dan kewenangan, serta sifat-sifat yang 

dimiliki oleh negara.  

Sebelum membahas kajian tersebut, kita perlu terlebih dahulu mengenal 

berbagai teori terbentuknya negara.  

a. Teori Ketuhanan (F. J. Stahl, Augustinus, Thomas Aquinas, 

Marsilius, Thomas Mores): Teori ini menegaskan kedudukan 

bentuk negara Teokrasi. Bahwa negara terjadi atas kehendak 

Tuhan. Menurut teori ini suatu negara tidak akan atau belum 

akan terjadi jika Tuhan belum menghendakinya. Pengakuan ini 

sekilas dapat dilihat dari kalimat ”Dengan Berkat Rahmat 

Tuhan” dalam berbagai konstitusi negara. Kepala negara/raja: 

sering dianggap sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Oleh 

karena sumber kewenangan adalah Tuhan, penguasa atau 

pemerintah bertanggungjawab kepada Tuhan, bukan kepada 

rakyat yang dikuasai atau diperintah. Rasionalitas tidak dapat 

dipakai untuk memahami bahwa kekuasaan Tuhan diturunkan 

kepada manusia yang menjadi kepala negara/raja. 

Perdebatannya: Jika 2 kekuasaan berperang lalu yang kalah 

maka mana yang kekuasaannya bersumber dari 

Tuhan?Bagaimana jika dalam satu negara terdapat dua atau 

lebih kekuasaan?.  
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b. Teori Hukum Alam (Aristoteles, Plato): Negara terjadi secara 

alamiah atas dasar manusia sebagai mahluk sosial (Zoon 

Politicon and social being). Kondisi ini terbentuk karena 

manusia yang pada awalnya hidup berpindah-pindah 

(nomaden) dan berburu sebagai upaya memenuhi kebutuhan 

hidupnya, mengalami kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan. 

Sehingga mereka berhenti berpindah dan mulai bercocok 

tanam. Selanjutnya mereka menetapkan aturan agar kehidupan 

mereka di tempat yang mereka diami dapat menjamin 

kebutuhan dan keselamatan mereka sendiri. Maka diangkatlah 

pemimpin kelompok yang akan menjadi penegak peraturan 

tersebut, seiring berjalannya waktu pemimpin tersebut 

membutuhkan pembantu karena jumlah manusia semakin 

banyak. Pemimpin dan para pembantu tersebut diberi 

kekuasaan yang sah, atau kewenangan untuk melakukan apa 

saja yang disepakati agar aturan dapat ditegakkan. Teori ini 

berfokus pada kebutuhan alamiah manusia yang membutuhkan 

manusia lain untuk hidup.  

c. Teori Perjanjian Sosial (Cicero, Jean Jacques Rousseau, 

Thomas Hobbes, John Locke): teori ini mendasarkan 

pemikiran terbentuknya negara karena adanya perjanjian 

diantara manusia.  

Cicero mengatakan bahwa asal mula negara adalah sebuah kota 

yang kemudian melalui sebuah kontrak sosial, memformasi diri 

menjadi negara. Jadi, motivasi pemformasian negara adalah 

dorongan rasional untuk menciptakan ketertiban. Dengan 

adanya kontrak sosial ini, Cicero meyakinkan mengenai 

terhindarnya negara dari tirani. Bagaimana pun, kata Cicero, 

tirani bertentangan dengan kepentingan negara itu sendiri 

karena mengeskpresikan sosok manusia yang kejam.  

Thomas Hobbes manusia merupakan makhluk yang selalu 

berusaha mencapai kebahagiaan dan menolak apa yang tidak 

diinginkannya. Manusia akan bersaing dan bertarung satu sama 

lain demi mewujudkan apa yang diinginkannya. Singkatnya 

manusia melakukan apapun yang menurut mereka akan 

menjamin keberlangsungan hidupnya sendiri, tanpa 

memandang apakah hal itu akan menyakiti yang lain. Nafsu 
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yang menjadi penyebab semua itu bagi Hobbes harus dibatasi. 

Oleh karena itu manusia berupaya menghindarkan diri 

penghancuran dan pertumpahan darah, maka mereka membuat 

perjanjian tentang kekuasaan bersama. Perjanjian ini disebut 

sebagai perjanjian sosial yang akan melahirkan institusi yang 

memiliki kewenangan mewujudkan isi perjanjian yang pada 

akhirnya menghasilkan tujuan kepentingan bersama, maka 

terbentuklah negara. Oleh karena itu penyelenggara institusi 

disebut sebagai yang mengemban kekuasaan yang diberikan 

oleh rakyat dalam sebuah negara. Suhelmi berpendapat bahwa, 

bagi Hobbes semua bentuk negara baik, asal saja kekuasaan 

dalam negara tidak terbagi-bagi. Kekuasaannya harus mutlak. 

Dalam kasus di Inggris, dia setuju bila parlemen yang berkuasa 

tetapi pada saat yang sama raja tidak boleh berkuasa atau 

sebaliknya (Suhelmi, 2001). Hobbes memilih penguasa laki-

laki daripada penguasa perempuan. Hobbes terlihat begitu 

fanatik pada ketertiban sosial yang diciptakan oleh sistem 

feodalis-patriarki Inggris (Fink, 2010).  

Teori Kontrak Sosial John Locke, dititikberatkan pada upaya 

pemenuhan HAM seperti hak untuk memiliki hidup, bebas, 

properti, dan kesehatan. Kontrak sosial yang dijalankan oleh 

suatu pemerintahan harus melindungi hak-hak tersebut. 

Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik untuk 

membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap 

penguasa dari seluruh manusia yang secara alamiah terlahir 

bebas dan setara (Lessnoff, 1990). Bagi Locke kekuatan politik 

yang dimiliki pemerintah haruslah hasil kontrak sosial 

masyarakat yang bebas, yang akan berubah menjadi masyarakat 

sipil dibawah pemerintahan berdaulat hasil kesepakatan 

bersama. Kesepakatan bukan hanya digunakan untuk merevisi 

hukum dan memilih para eksekutif tetapi juga untuk mengambil 

pajak dari rakyat. Berbeda dengan Hobbes, Locke 

menginginkan adanya pembagian kekuasaan pemerintah pada 3 

bidang, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif.  

Teori Kontrak Sosial Rousseau, difokuskan pada kebebasan 

manusia. Bahwa manusia itu terlahir dari kondisi yang bebas, 

namun menjadi rusak ketika manusia masuk dalam kehidupan 
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d. Teori Kekuasaan (Niccolo Machiavelli): Negara amat 

ditentukan oleh bagaimana politik kekuasaan dijalankan. 

Negara ada bukan karena alasan moral atau hukum, tetapi 

karena kebutuhan politik. Politik dan kekuasaan dijalankan oleh 

negarawan, tetapi tidak perlu memperhatikan ajaran moral dan 

pertimbangan hukum. Citacita untuk mewujudkan 

kesejahteraan secara menyeluruh harus diabaikan. 

Terbentuknya negara adalah karena hasil penaklukan dan 

kekerasan antarmanusia. Yang kuat dan mampu menguasai 

yang lain membentuk negara dan memaksakan haknya untuk 

menguasai dan memerintah negara. Sumber kewenangan dalam 

teori ini adalah kekuatan itu sendiri, karena kekuatan itu yang 

membenarkan kekuasaan dan kewenangan.  

e. Teori Penaklukan: teori ini memandang negara terbentuk 

karena adanya sekelompok manusia menaklukan manusia 

lainnya. Meski pendapat ini dilihat dari penaklukan yang 

dilakukan oleh kelompok pastoralis (agama) terhadap 

masyarakat pertanian. Pasca penaklukan, para penakluk akan 

menegaskan kekuasaannya atas kelompok yang ditaklukan. 

Mereka membentuk institusi sosial dan nilai yang menjadi 

penguat kekuasaan mereka. Bahkan mereka akan melakukan 

rotasi penguasa diantara mereka saja. Penaklukan ini dilakukan 

dalam bentuk pemberontakan, proklamasi, peleburan atau 

penguasaan.  

f. Teori Kedaulatan (Jean Bodin): Bodin berpendapat bahwa 

negara adalah keseluruhan dari keluarga dengan segala 

miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang 

berdaulat. Para keluarga, yang menjadi basis berdirinya negara, 

menyerahkan beberapa hal menjadi urusan negara yang 

kemudian membuat kekuasaan negara dibatasi tindakannya 

menurut moralitas hukum alam. Raja sebagai pemimpin yang 

berkuasa disampiri oleh atribut kedaulatan yang bersifat, 

pertama, tunggal. Ini berarti hanya negara yang memiliki 

segalanya jadi di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lain yang 

membuat UU atau hukum. Kedua, asli, yang berarti kekuasaan 

itu tidak berasal dari kekuasaan lain, bukan diberikan atau 

diturunkan dari kekuasaan lain. Ketiga, abadi. Kekuasaan 
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tertinggi ada pada negara. Keempat, tidak dapat dibagi-bagi. 

Kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan 

lain, baik sebagian maupun seluruhnya.  

g. Teori Garis Keturunan: Teori ini menganggap negara 

terbentuk karena adanya sebuah keluarga yang berkembang 

menjadi besar dan bersatu hingga akhirnya membentuk negara. 

Teori ini dibagi dalam dua perspektif; Pertama Patrilinial, 

pendekatan ini melihat garis keturunan ayah sebagai kepala 

keluarga membentuk kekuasaannya melalui garis 

keturunannya, laki-laki. Kedua, Matrilineal, yang memandang 

kekuasaan itu meski tetap laki-laki yang memiliki, namun garis 

keturunan penguasa diberikan kepada keluarga perempuan.  

h. Teori Pengalihan Hak: Teori ini melihat negara terbentuk 

karena memang kekuasaan raja itu bisa diterima dan ditolak 

oleh masyarakat yang dikuasai. Sehingga kekuasaan yang 

dimiliki bisa beralih kepada penguasa baru yang membentuk 

negara dengan bentuk kekuasaan yang baru. Seperti negara-

negara yang terbentuk akibat penjajahan.  

i. Teori Historis: Teori ini mendeskripsikan asal mula 

terbentuknya negara adalah melalui proses perkembangan 

secara evolusioner. Berubah secara bertahap, pada satu aspek 

hingga secara menyeluruh terjadi perubahan. Lembaga negara 

terbentuk karena adanya kebutuhan manusia, perkembangan 

zaman, serta kondisi lingkungan hingga akhirnya berkembang 

seperti negara yang saat ini kita lihat.  

Selain berbagai teori diatas yang melihat pembentukan negara terjadi secara 

primer, namun ada pandangan lain yang melihat negara terbentuk secara 

sekunder. Yaitu negara terbentuk secara:  

a. De Facto: Merupakan pengakuan yang bersifat sementara 

terhadap munculnya atau terbentuknya negara baru. Bersifat 

sementara karena negara baru yang terbentuk tersebut masih 

dipertanyakan apakah telah melalui prosedur hukum.  

b. De Jure: Merupakan pengakuan seluas-luasnya terhadap 

munculnya suatu negara, dikarenakan terbentuknya negara baru 

adalah berdasarkan yuridis atau berdasarkan hukum.  

Kedua proses ini terjadi setelah melalui Pendudukan (Occupatie), Peleburan 

(Fusi), Penyerahan (Cessie), Penaikan (Accesie), Penguasaan/ Pencaplokan 
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(Anexatie), Proklamasi (Proclamation), Pembentukan baru (Innovation), dan 

Pemisahan (Separatisme).  

Meski negara terbentuk secara sekunder maupun primer, secara umum 

dapat dilihat bahwa terdapat beberapa unsur non fisik yang menjadi pembentuk 

negara, yaitu:  

a. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional.  

b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan 

nasional sepenuhnya.  

c. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, 

keaslian atau kekhasan yang mandiri.  

d. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa 

dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise.  

Sementara berdasarkan Konvensi Montevidio tahun 1933, negara harus 

mempunyai empat unsur konstitutif: 

a. Harus Ada Penghuni  

b. Harus Ada Wilayah 

c. Harus Ada Kekuasaan Tertinggi  

d. Kesanggupan Berhubungan Dengan Negara-negara Lain.  

Selanjutnya yang terpenting dari sebuah negara adalah bagaimana kekuasaan atau 

kewenangan dijalankan. Mulai dari mekanisme pergantian penguasa, etika atau 

batas implementasi kekuasaan, struktur yang mendukung penguasa menjalankan 

kewenangannya, serta pola keterlibatan masyarakat dan organisasi non 

pemerintah dapat terlibat dalam kegiatan bernegara.  

Semua itu dapat dijelaskan ketika kita menyinggung bagaimana bentuk 

negara, bahwa ada 2 bentuk negara yang secara umum dapat diidentifikasi, yaitu 

bentuk horizontal dan vertikal. 2 bentuk negara itu adalah:  

a. Secara Vertikal. Bentuk negara ini dibagi berdasarkan 

tingkatan pemerintahan seperti bentuk negara, federasi, 

konfederasi dan negara kesatuan. (i) Konfederasi adalah 

bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara berdaulat untuk 

mempertahankan kemerdekaan intern dan ekstern. Mereka 

bersatu berdasarkan perjanjian internasional dan 

menyelenggarakan alat kelengkapan dengan kekuasaan 

tertentu, dan memiliki wewenang atas negara anggota 

konfederasi tapi tidak dengan warga negaranya. Bentuk ini 

dapat ditemukan pada masa kejayaan romawi kuno. Meskipun 

pada awalnya European Union (Uni Eropa) dapat dikategorikan 
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sebagai negara konfederasi namun dalam perkembangannya 

Uni Eropa memiliki simbol-simbol kenegaraan, mengatur aspek 

politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya negara 

anggota (28 negara Eropa), maka Uni Eropa dikategorikan 

sebagai (ii) Negara Superstruktural (Super State). 

Dampaknya adalah mulai hilangnya kedaulatan negara anggota, 

jika sampai pada kondisi yang lebih luas lagi pengaruhnya maka 

Super State ini bisa menjadi awal berdirinya negara federasi. 

(iii) Federasi, adalah bentuk negara yang didasarkan pada 

kesepakatan tentang kepentingan, identitas, dan integritas 

anggotanya. Selanjutnya mereka bersepakat tentang apa yang 

menjadi kepentingan dan tujuan yang sama berlaku bagi seluruh 

anggota negara (negara bagian). Sehingga negara federasi 

disebut sebagai negara yang terdiri dari berbagai negara kecil 

dengan satu pemerintahan nasional (negara federal) mengurusi 

aturan dan mewujudkan tujuan bersama). Hal ini karena kata 

federasi bermakna serikat atau perserikatan, dimana setiap 

anggota negara menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada 

pemerintah pusat. Hak atau kewenangan negara federal antara 

lain mencetak uang, mengadakan perjanjian internasional, 

keamanan, maupun ekonomi makro. Sementara kekuasaan 

politik pada legislatif merupakan hasil dari perutusan negara-

negara bagian, sementara eksekutif diperoleh melalui pemilu 

pada negara bagian. Contoh negara federasi dapat dilihat dari 

apa yang diterapkan Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan 

sebagainya. Meskipun begitu tidak banyak kesamaan antara 

negara-negara tersebut yang dapat dijadikan acuan bagi defenisi 

negara federasi, karena hakikatnya bentuk federasi lebih banyak 

dipengaruhi oleh budaya dan sejarah politik sebuah negara. (iv) 

Negara Kesatuan, merupakan bentuk negara yang kekuasaann 

dan praktek penyelenggaraan negaranya terpusat pada 

pemerintah pusat, namun menyerahkan sebagian kekuasaannya 

kepada struktur di bawahnya (pemerintah daerah, atau badan 

pemerintahan lebih kecil dengan sebutan lainnya). Sehingga 

sistem pemerintahan pada negara kesatuan berbentuk hirarkis 

terpusat keatas. Namun negara kesatuan memiliki 

kecenderungan otoriter atau totaliter, maka terjadi pembagian 
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kekuasaan melalui bentuk otonomi daerah (desentralisasi). 

Meskipun begitu negara kesatuan sering dipuji karena kekuatan 

integrasinya membuat negara kesatuan lebih kokoh 

dibandingkan negara federasi dan konfederasi apalagi negara 

super state.  

b. Secara Horizontal. Merupakan bentuk negara yang didasarkan 

pada fungsi di dalam negara tersebut. Bentuk penyelenggaraan 

negara dibagi dalam beberapa bagian yang memiliki fungsi 

berbeda. Hal ini dapat diterapkan dalam negara kesatuan, 

federasi, konfederasi, maupun super state. Pembahasan tentang 

ini akan lebih banyak jika dibahas dalam konteks kekuasaan 

negara dibawah ini.  

2 bentuk kekuasaan negara:  

a. Secara Horizontal (pemisahan kekuasaan). Bentuk negara 

secara horizontal ini adalah bentuk negara yang pemisahan 

kekuasaannya dilakukan berdasarkan fungsinya. Disebut 

sebagai pemisahan kekuasaan, karena hakikatnya tidak ada 

organisasi tunggal yang mampu melaksanakan tugas-tugas 

negara, meski ada kenyataan berbagai lembaga negara yang 

memiliki dapat dikontrol oleh 1 orang atau 1 partai. Kita dapat 

menemukan pembahasan ini dalam konteks Trias Politika. 

Meski pandangan Montesquieu tentang Trias Politika adalah 

yang paling banyak diterapkan di berbagai negara saat ini, 

namun pandangannya terilhami oleh pendapat John Locke. 

Menurut Locke ada 3 macam kekuasaan yaitu: (1) kekuasaan 

perUUan (legislative); (2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu 

(executive) pada urusan dalam negeri, yang meliputi 

Pemerintahan dan Pengadilan; dan (3) kekuasaan untuk 

bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau 

kepentingan warga negara dari negara itu yang dinamakan 

kekuasaan federative (Wirjono, 1983). Pandangan Locke ini 

dilihat oleh Montesquieu tidak sepenuhnya mampu 

mewujudkan tujuan negara, sebab ketika kekuasaan legislatif 

dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada 

lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan.  

Selanjutnya ada Vollenhoven yang mengajukan bentuk 

pemisahan kekuasaan fungsi regeling (pengaturan); (ii) fungsi 
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bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi 

rechtsspraak atau peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu 

berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan (Asshiddiqie, 

2006).  

Pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu terdiri dari 

kekuasaan eksekutif (kekuasaan penyelenggaraan UU tetapi 

berfokus pada politik luar negeri), legislatif (membuat UU), dan 

yudikatif (peradilan atas pelanggaran UU).  

Pembagian kekuasaan ini tidak bisa semata-mata diterapkan 

tanpa adanya pengawasan dan keseimbangan antara ketiganya. 

Oleh karena itu para ahli mengajukan bentuk-bentuk 

pengawasan dan keseimbangan dalam menjalankan kekuasaan 

negara.  

b. Secara Vertikal (pembagian kekuasaan). Kekuasaan negara 

secara vertikal adalah kekuasaan yang dimiliki berdasarkan 

tingkatan struktur. Semakin kecil struktur dari sebuah lembaga 

negara maka semakin kecil pula kekuasaan yang dimiliki. 

Setelah melalui proses pembagian kekuasaan, kekuasaan pada 

tingkatan dibawah eksekutif, legislatif, dan yudikatif 

membentuk struktur hingga terkecil agar mampu menyentuh 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat hingga unsur terkecil. 

Seperti pada negara kesatuan dari pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa, 

kelurahan, hingga pada satuan masyarakat terkecil. Sementara 

pada negara federasi dari pemerintah federal, pemerintah negara 

bagian, dan pemerintah kota. Sementara pada negara 

konfederasi dan super state, dari pemerintah uni, pemerintah 

nasional negara berdaulat, dan seterusnya berdasarkan bentuk 

masing-masing negara. Karena anggota negara konfederasi dan 

super state bisa saja memiliki bentuk negara federal maupun 

kesatuan (lihat bentuk negara-negara Eropa).  

Berdasarkan tujuan terbentuknya negara, bentuk-bentuk negara, serta kekuasaan 

yang dimiliki oleh negara, maka kita dapat merumuskan sifat-sifat yang dimiliki 

oleh negara, antara lain:  

a. Sifat Memaksa, negara memiliki mempunyai kekuatan fisik 

secara legal.  
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b. Sifat Monopoli, yaitu dalam menetapkan tujuan bersama 

masyarakat.  

c. Sifat Mencakup Semua (All-Embracing), yaitu semua peraturan 

perUUan yg berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali.  

Sifat yang dimiliki negara tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, ada banyak 

tujuan negara, namun menurut Charles E. Merriam negara bertujuan untuk 

(Budiardjo, 2000): 

a. Keamanaan keluar, adalah suatu tujuan negara yang identik 

dengan perlindungan. Dengan kehadiran negara, maka 

diperoleh jaminan perlindungan negara terhadap serangan-

serangan dari luar terhadap kelompok-kelompok, individu-

individu, serta komponen yang berada dalam negara itu sendiri.  

b. Ketertiban di dalam, ini berkaitan dengan pembagian kerja dan 

tanggungjawab atas peraturan terhadap segenap petugas-

petugas negara. Terdapat pula badan-badan, prosedur, dan 

usaha-usaha yang dimengerti dan diterima oleh segenap warga 

negara dan yang dianggap dilaksanakan untuk memajukan 

kebahagiaan bersama.  

c. Keadilan, ini berkaitan dengan upaya perwujudan kesejahteraan 

yang didasarkan pada saling pengertian dan prosedur-prosedur 

yang memberikan kepada setiap orang yang telah disetujui dan 

dianggap patut. Keadilan mengumpamakan adanya sistem nilai 

dalam perhubungan individu, agar setiap orang memperoleh 

bagiannya berdasarkan nilai-nilai itu. Dan untuk itu, negara 

harus selalu terus menerus mengupayakan keadilan bagi semua 

yang berada dalam teritori kekuasaannya.  

d. Kesejahteraan umum, meliputi keamanan, keadilan, kebebasan, 

tugas-tugas pencegahan ancaman-ancaman bahaya alam 

maupun non alam. Sehingga warga negara mampu mewujudkan 

keinginan, kepentingan, maupun kebutuhan dirinya.  

e. Kebebasan, pada satu sisi dipahami sebagai kesempatan 

mengembangkan dengan bebas hasrat individu, namun harus 

tetap memperhatikan kepentingan umum.  

Ke 5 tujuan ini harus dilakukan oleh negara secara bersamaan tanpa 

mengkhususkan pada satu tujuan. Implementasi tujuan yang secara sama dan 

seimbang ini ditujukan pada semua orang secara setara juga tanpa 

mengistimewakan salah satu kelompok atau individu tertentu.  

Setiap warga negara harus mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan 

kebebasan dan kedaulatan dirinya kepada negara, sehingga yang terpenting dalam 

sebuah negara adalah mewujudkan kepentingan umum atau kebaikan bersama. 

Sehingga pemerintah atau pengelola penyelenggaraan negara memiliki 
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kedaulatan atas upaya perwujudan tujuan negara itu. Kedaulatan adalah 

superioritas yang dimiliki oleh pemerintah untuk membuat, meyelenggarakan dan 

mengawasi pelaksanaan aturan hukum, agar terjaga upaya pencapaian tujuan 

negara. Orang yang mengisi jabatan dalam pemerintahan ini berasal dari 

masyarakat, untuk posisi eksekutif, legislatif dan pegawai pemerintahan 

dilakukan melalui pemilihan umum dan seleksi, ini khusus pada negara 

demokrasi. Sementara pada negara yang bersifat otoriterian biasanya melalui 

penunjukkan. Bagi Aristoteles para pejabat pemerintahan ini haruslah orang-

orang yang memiliki keunggulan diri yang terlepas dari kepentingan pribadi, yang 

disebutnya sebagai philosopher king. Jika melalui pemilihan umum, upaya ini 

dilakukan melalui proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Dengan 

mengajukan anggota terbaiknya untuk dipilih oleh masyarakat. Sementara jika 

melalui proses seleksi, dilakukan dengan cara semua orang memiliki kesempatan 

yang sama untuk mendapatkan jabatan, jika memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan oleh aturan hukum (pembahasan mengenai ini akan dibahas pada 

modul 7; Demokrasi).  

Mendiskusikan kedaulatan negara hakikatnya ada beberapa pandangan, 

yang berkaitan dengan terbentuknya negara maupun praktek dalam negara itu 

sendiri. beberapa teori tentang kedaulatan antara lain (Yoyo Rohaniah, 2015): 

a. Teori Kedaulatan Tuhan. Teori ini menganggap Tuhan sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan Tuhan 

menjelma dalam aturan hukum yang harus dipatuhi kepala 

negara dan warga negara. Sehingga teori ini dijadikan sebagai 

dasar dalam konsep negara Teokrasi (Theos – Tuhan, Katein – 

memerintah).  

b. Teori Kedaulatan Raja. Teori ini bermakna kekuasaan tertinggi 

negara ada pada raja atau satu penguasa. Semua fungsi 

kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu 

orang yaitu di tangan raja atau ratu. Pengelolaan negara 

tergantung pada kehendak raja/ratu.  

c. Teori Kedaulatan Negara. Kedaulatan dalam teori ini berada di 

tangan negara selaku badan hukum yang menyelenggarakan 

kekuasaannya melalui organ dan aparaturnya, dalam hal ini 

segalanya demi negara karena ditekankan bahwa negara yang 

menurut kodrat memiliki kekuasaan mutlak yang sah. Teori 

kedaulatan negara ini kemudian disalahgunakan oleh 

Komunisme sehingga muncul istilah anak negara, buruh negara, 

bahkan ternak negara.  

d. Teori Kedaulatan Hukum. Teori ini merupakan antitesis 

terhadap teori kedaulatan negara dan raja. Ajaran teori ini 
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bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. Hukum 

bersumber dari kesadaran hukum dan budaya setiap orang. 

Maka urusan negara maupun praktek penyelenggaraan negara 

dan kehidupan dalam negara didasarkan pada aturan hukum 

yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara 

lembaga peradilan, hakim, diberikan kewenangan untuk 

menilai implementasi hukum, namun mereka pun dibatasi oleh 

aturan hukum dan etika profesi mereka sendiri.  

e. Teori Kedaulatan Rakyat. Teori ini alurnya dilalui mulai dari 

penentuan hak pilih oleh masyarakat, dan menyerahkan 

kedaulatannya kepada orang terpilih dan kewenangan yang 

telah disiapkan oleh lembaga negara yang ditempati orang 

terpilih tersebut. Maka rakyatlah yang berdaulat atas negara, 

kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara adalah 

kekuasaan rakyat yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.  

Tabel 1. Teori Kedaulatan dan Sifat Pemerintahannya 

Teori kedaulatan Sifat pemerintahan 

Kedaulatan tuhan Teosentris – teokrasi 

Kedaulatan raja Monarki 

Kedaulatan negara Fasisme – otoriterian 

Kedaulatan hukum Nomokratis 

Kedaulatan rakyat Demokratis 

Sifat pemerintahan berdasarkan teori kedaulatan ini hakikatnya diinterpretasikan 

bermacam-macam dalam prakteknya di dunia. Perkembangan sejarah negara-

negara di dunia dari masa ke masa mengalami berbagai bentuk, secara umum 

kekuasaan itu 

a. Timocracy atau negara yang dijalankan oleh militer.  

b. Plutocrachy atau pemerintahan oleh orang kaya.  

c. Oligarchy atau pemerintahan oleh segelintir orang yang 

menggunakan materi untuk mendapatkan keuntungan materi 

yang lebih banyak.  

d. Democracy atau pemerintahan oleh semua orang dengan 

batasannya adalah aturan hukum karena kekuasaannya berasal 

dari rakyat.  

e. Mobocracy atau pemerintahan oleh orang banyak 

f. Tyrani yang merupakan pemerintahan terburuk oleh seorang 

penguasa yang “bertangan besi”.  

g. Aristokrasi atau pemerintahan yang dijalankan oleh para 

aristokrat.  
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h. Monarcy atau pemerintahan yang dijalankan oleh raja/ratu atau 

kaum bangsawan.  

i. Teokrasi atau negara yang dijalankan oleh para pemuka agama 

menggunakan doktrin tentang keTuhanan.  

Sifat-sifat pemerintahan ini berbeda dengan sistem pemerintahan. Sistem 

pemeritnahan di dunia sangat bermacam-macam jenisnya, pada satu negara 

dengan negara lain nama dan wewenang yang dimiliki bisa saja berbeda. 

Sehingga mahasiswa pengguna BMP ini jika ingin mendalami sistem 

pemerintahan perlu membaca studi tentang sistem pemerintahan di berbagai 

negara secara mendalam namun tidak bisa digeneralisir.  

Diantara berbagai sistem pemerintahan yang dapat diidentifikasi antara lain: 

a. Monarki absolut: raja/ratu memiliki kekuasaan penuh yang 

dibantu oleh para menteri dan tingkatan pemerintahan di daerah 

oleh para raja-raja kecil atau pemimpin yang ditunjuk raja. 

Namun pada praktek di negara lain, bisa saja pemimpin daerah 

dipilih oleh rakyat secara langsung namun harus tunduk pada 

kewenangan raja.  

b. Monarki parlementer/konstitusional: raja/ratu menjalankan 

kekuasaannya sebagai kepala negara, sementara pemerintahan 

dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen 

(legislatif). Sementara anggota parlemen dipilih oleh rakyat. 

Maka raja/ratu berperan sebagai simbol negara yang akan 

menjalankan fungsi-fungsi integrasi, agama, sosial dan budaya.  

c. Presidensial: presiden bertugas sebagai kepala negara dan 

kepala pemerintahan, dengan diawasi oleh lembaga legislatif 

dan yudikatif secara seimbang. Meski pada beberapa negara 

presiden berkuasa mutlak tanpa legislatif atau lembaga legislatif 

hanyalah “topeng”.  

Pembahasan mengenai sifat-sifat pemerintahan tidak akan dibahas semuanya 

dalam BMP ini. Pada modul-modul berikutnya akan dibahas beberapa 

diantaranya karena saat ini yang paling mayoritas dijalankan oleh negara-negara 

di dunia.  

 

4. Rangkuman 

Negara sebagai kelompok sosial terbesar yang dibentuk oleh manusia 

dijalankan oleh sekelompok orang, dan lembaga atau institusi dengan strukturnya 

baik secara vertikal maupun horizontal. Karena negara ditujukan untuk 
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mewujudkan kepentingan semua warga negara. Oleh karena itu bentuk 

pemerintahan, sifat negara, implementasi kekuasaan sangat ditentukan oleh 

sejarah sebuah bangsa dan proses terbentuknya negara. Dalam mengkaji sebuah 

negara memang terdapat sebagian hal yang sama antara satu negara dengan 

negara lain, namun tidak semua negara. Meskipun kesamaan yang dimiliki 

cenderung sedikit. Oleh karena itu berdasarkan teori-teori dan konsep yang telah 

dijelaskan dalam kegiatan pembelajaran 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu 

menjadikannya sebagai acuan dalam melakukan analisis tentang negara.  

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

Berdasarkan teori dan konsep tentang negara diatas, maka mahasiswa 

diminta untuk membandingkan 2 negara dengan didasarkan pada hal-hal di bawah 

ini: 

i. Sejarah terbentuknya kedua negara.  

ii. Bentuk pemerintahan kedua negara.  

iii. Sifat pemerintahan dan kekuasaan yang dimiliki kedua 

negara.  

iv. Ideologi yang dianut oleh kedua negara.  

Tugas dibuat dalam bentuk esai naratif dengan sistematika berdasarkan 4 variabel 

perbandingan diatas. Diketik dengan menggunakan ukuran huruf 12, spasi 1, 5, 

jenis huruf Times New Roman, ukuran A4, menulis kutipan referensi dari mana 

data dan narasi diambil. Dikumpulkan pada pertemuan berikut.  

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Mahasiswa diminta menjelaskan pemikiran para tokoh tentang 

terbentuknya negara, serta praktek menjalankan kekuasaan negara:  

No Nama Tokoh Pokok Pikirannya 

   

   

   

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi dalam pembelajaran ini dilihat berdasarkan kualitas substansi 

tugas yang telah dibuat serta kemampuan menjelaskan kembali apa yang 

dikerjakan oleh mahasiswa dalam diskusi di kelas.  
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7. Umpan Balik 

 

 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Mahasiswa diharapkan mampu memahami teori sistem sebagai sebuah 

bentuk keterkaitan, keterikatan, ketergantungan, saling mempengaruhi yang 

terjadi akibat interaksi sosial dalam berbagai aspek. Baik itu ekonomi, politik, 

hukum, agama, dan sosial budaya. Namun yang dipelajari saat ini adalah sistem 

dalam bidang politik, yang disebut sebagai sistem politik. Dalam semua sistem 

terdapat peran dan fungsi yang menjalankan berbagai bentuk diatas, yang 

dijalankan oleh setiap struktur baik itu vertikal maupun horizontal. Setiap sistem 

memiliki tujuannya masing-masing, tujuan dari sistem politik adalah 

mewujudkan kepentingan umum yang merupakan transformasi atau 

penggabungan dari berbagai kepentingan individu atau pribadi. Kepentingan-

kepentingan itu secara singkat dimaknai sebagai pemenuhan HAM, dengan 

pendeskripsiannya dalam politik dirinci sebagai kesejahteraan, kebebasan, 

kesetaraan, keadilan, keamanan, dan keselamatan. Oleh karena itu negara yang 

menjadi kerangka dimana sebuah sistem politik itu berada, bertugas untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Pada modul-modul selanjutnya mahasiswa 

akan mendalami berbagai bentuk konsep tentang upaya mewujudkan tujuan 

tersebut melalui pendalaman tentang kekuasaan, kewenangan, distribusi 

kekuasaan, serta ideologi-ideologi yang mengkaji bagaimana ke 3 hal tersebut 

dijalankan. 

 

2. Daftar Istilah  

Istilah Arti  

Legislatif  Lembaga yang mempunyai tugas serta wewenang membuat 

atau merumuskan UUD dan UU yang ada di sebuah 

negera. Anggotanya adalah perwakilan atau utusan dari 

golongan masyarakat berdasarkan wilaya, profesi, atau 

indikator lainnya yang dapat dipakai sebagai wakil 

masyarakat dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak 

langsung/representatif. Selain itu tugasnya juga adalah 

meminta pertanggungjawaban eksekutif. 

Presidensial Disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan 

sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan 
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eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan 

kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem 

presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga 

unsur yaitu Presiden yang dipilih rakyat, Presiden secara 

bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat 

pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Presiden harus 

dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau 

konstitusi. 

Republik  Berasal dari bahasa Perancis, Res = urusan, Publica = publik 

atau umum. 

Eksekutif  Lembaga yang menjalankan UU yang telah dibuat oleh 

legislatif, dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada 

legislatif dan publik.  

Absolut  Mutlak  

Konstitusional  Segala sesuatu yang dilakukan didasarkan pada konstitusi 

atau UUD. 

Yudikatif  Lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan terhadap 

pelaksanaan teknis UU dan UUD oleh eksekutif dan 

legislatif, maupun dirinya sendiri. Jika terjadi pelanggaran, 

maka akan dijatuhi hukuman badan berupa penjara, dan 

pelarangan atau pembatasan perilaku atau hukuman 

material berupa denda. 

Ekonomi makro  Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara menyeluruh 

atau dalam skala besar pada sebuah negara. Objek kajiannya 

adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan 

keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. 
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MODUL 2 

PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK 

 

A. Pendahuluan 

Pada Modul 2 ini mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan dalam 

ilmu politik. Pendekatan yang dimaksud adalah objek pendekatan analisis yang 

dilakukan oleh para analis politik dalam menjelaskan sistem politik. Hakikatnya 

para ilmuwan politik telah banyak mengajukan banyak sekali pendekatan, antara 

lain:  

a. Ibrahim Ambong menyebutkan adanya empat pendekatan 

dalam ilmu politik yaitu; (1). Tradisional (yuridis dan 

institusional); 2). Pendekatan perilaku; 3) Pendekatan pasca 

perilaku; 4). Pendekatan Neo Marxis.  

b. Miriam Budiarjo menyebut ada 6 pendekatan: 1). Filsafat 

Politik; 2). Paham Kelembagaan; 3). Paham Tingkah laku; 4). 

Paham Kemajemukan; 5). Paham Struktural; 6). Paham 

Perkembangan.  

c. Riswandha Imawan menyebut 3 pendekatan yaitu; 1). 

Tradisional; 2). Tingkah laku, dan 3). Pilihan Rasional.  

d. David Marsh and Gerry Stoker menyebutkan 7 pendekatan ilmu 

politik yakni, (1). Pendekatan Tingkah Laku, (2). Pendekatan 

Pilihan Rasional. (3). Pendekatan kelembagaan. (4). 

Pendekatan Feminisme. (5). Pendekatan Interpretasi. (6). 

Pendekatan Marxisme dan, (7). Pendekatan Normatif.  

Namun pada pembelajaran modul ini hanya akan membahas beberapa pendekatan 

yang paling relevan bagi pengkajian ilmu politik masa kini, yaitu pendekatan 

tradisionalisme, pendekatan behavioralisme, pendekatan post behavioralisme dan 

pendekatan pilihan rasional.  

 

1. Deskripsi Singkat  

Pendekatan dalam ilmu politik hakikatnya terdapat 3 pendekatan. Ketiga 

pendekatan yang dimaksud antara lain pendekatan institusionalisme atau 

tradisionalisme yang berfokus menjadikan pembahasan tentang institusi dalam 

sistem politik. Institusi tersebut dibagi dalam suprastruktur dan infrastruktur. 

Pendekatan kedua adalah pendekatan behavioralisme, yang berfokus pada 

pembahasan tentang perilaku aktor dan institusi politik. Sementara pendekatan 

ketiga adalah pendekatan post behavioralisme, yang berfokus pada penggabungan 
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kedua pendekatan sebelumnya serta manfaat apa yang bisa dihasilkan oleh sistem 

politik dan ilmu politik itu sendiri. ketiga pendekatan ini juga hakikatnya dapat 

dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa untuk memahami sejarah perkembangan 

ilmu politik dan objek kajiannya dari masa ke masa. Selain itu mahasiswa akan 

mempelajari pendekatan pilihan rasional yang menegaskan bahwa setiap kegiatan 

politik didasarkan pada kepentingan politik sehingga apapun yang dilakukan oleh 

manusia maupun institusi merupakan sebuah pilihan rasional yang didasarkan 

pada perhitungan cost dan benefit yang dikeluarkan dan didapat.  

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 2 ini adalah: 

a. Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis fenomena 

politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara 

maupun tugas sebagai mahasiswa politik.  

b. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan 

konsep dan teori yang dipelajari;  

c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan 

konsep dan teori yang dipelajari;  

d. Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran 

student center learning melalui praktek penelitian, maupun 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 2 ini adalah: Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami perkembangan 

politik sebagai science sejak awal politik dilihat hanya dari sisi Institusional, 

perilaku aktor politik, hingga kritik atas keduanya yang terdapat dalam 

pendekatan Post Behavioralisme. Di sisi lain mahasiswa/i dharapkan juga mampu 

memahami perkembangan metodologi ilmu politik.  

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 

 

5. Kegunaan Modul 2 

Modul 2 ini akan sangat berguna bagi mahasiswa ilmu politik dalam 

melakukan berbagai analisis dalam bentuk makalah, maupun penelitian ilmu 

politik. Bahwa dengan 3 pendekatan utama ini, mahasiswa dapat menemukan 
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variabel-variabel apa yang akan digunakan ketika menganalisis sistem politik.  

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok antara lain: 

a. Pendekatan tradisionalisme: para ilmuwan utama atau pemikir 

pendukung pendekatan ini dan variabel analisisnya.  

b. Pendekatan behavioralisme: para ilmuwan utama atau pemikir 

pendukung pendekatan ini dan variabel analisisnya.  

c. Pendekatan post behavioralisme: para ilmuwan utama atau 

pemikir pendukung pendekatan ini dan variabel analisisnya.  

d. Pendekatan Pilihan Rasional 

 

B. Kegiatan Pembelajaran  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Pendekatan Dalam Ilmu 

Politik  

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami perkembangan politik sebagai 

science sejak awal politik dilihat hanya dari sisi Institusional, perilaku aktor 

politik, hingga kritik atas keduanya yang terdapat dalam pendekatan Post 

Behavioralisme serta landasan asumsi dalam pendekatan pilihan rasional. Di sisi 

lain mahasiswa/i dharapkan juga mampu memahami perkembangan metodologi 

ilmu politik.  

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

a. Pendekatan Legal Institusional atau Pendekatan 

Tradisional 

Pendekatan ini berkembang di akhir abad ke 19, yang menjadikan sifat 

UUD, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal dan yuridis 

lembaga-lembaga kenegaraan seperti badan eksekutif, eksekutif dan yudikatif, 

sebagai objek analisisnya. Ada 5 faktor yang perlu ditekankan dalam pendekatan 

ini pasca klasifikasi yang dilakukan oleh David Easton (Yoyo Rohaniah, 2015):  

i. Legal dan formal, biasanya administratif dan institusi-

institusi yang menjadi perhatian para spesialis yang 

mempelajari empirium dan wilayah-wilayah jajahan 

sebelum Perang Dunia II.  
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ii. Struktur-struktur kelembagaan baru (neo-institutional 

stuctrures), seperti civil society dan partai politik, 

struktur-struktur legal dan konstitusi.  

iii. Kelompok-kelompok, seperti partai politik, agama, dan 

militer, kelompok-kelompok informal seperti serikat 

dagang, kelompok bisnis, dan kelompok petani.  

iv. Struktur-struktur dan fungsi-fungsi yang membentuk 

sebuah sistem dari bagian-bagian yang saling berkaitan.  

v. Struktur-struktur dalam bentuk kelompok-kelompok dan 

kelas-kelas kepentingan ekonomi.  

Para analis struktur cenderung menyelidiki perangkat kelembagaan yang formal 

dan peraturan perundangan yang mendasarinya.  

Pendekatan ini sering dikritik karena sejumlah sifat-sifat kajiannya, di 

antara kritik-kritik tersebut adalah:  

i. Pendekatan ini terlalu normatif (sesuai dengan ideal atau 

standar tertentu), dengan norma-norma demokrasi Barat 

sebagai standar dan yang dianggap ideal. Negara, 

misalnya dilihat sebagai ‟sebuah badan norma-norma 

konstitusional yang formal‟.  

ii. Analisis dalam pendekatan ini tidak membedakan antara 

‟fakta‟ (sesuatu yang dapat dibuktikan melalui 

pengalaman atau pengamatan) dan ‟norma‟ (standar atau 

ideal yang menjadi pedoman berperilaku).  

iii. Label Parokialisme atau etnosentrisme yang ditujukan 

pada pendekatan ini disebabkan karena bahasan-bahasan 

pendekatan ini terbatas pada struktur-struktur politik 

formal di negara-negara demokrasi di Eropa Barat.  

iv. Pendekatan ini juga mendapat kecaman karena sifatnya 

yang statis, sebab hanya menggambarkan struktur formal, 

baik pemerintah maupun yang dirumuskan di dalam 

dokumen-dokumen (UUD atau konstitusi).  

Gerakan-gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh ilmuwan yang tergabung 

dalam kelompok Chicago membuka wacana politik yang lebih dinamis. Pada 

pertengahan tahun 1930-an di Amerika muncul kelompok ilmuwan politik yang 

membawakan pandangan baru tentang politik. Mereka melihat politik sebagai 

kegiatan atau proses, dan negara sebagai sarana perebutan kekuasaan antara 

berbagai kelompok di dalam masyarakat. Para pembaharu ini tergabung dalam 

Mazhab Chicago dengan tokoh-tokohnya Charles Merriam dan Harold D. 
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Laswell. Merekalah ilmuwan-ilmuwan politik yang memelopori pandangan 

bahwa esensi politik adalah kekuasaan, terutama kekuasaan untuk menentukan 

kebijakan publik. Dengan munculnya pandangan baru ini kajian politik menjadi 

lebih terbuka. Para ilmuwan politik kini tidak hanya menaruh perhatian pada 

lembaga-lembaga formal saja, berbagai kegiatan atau proses-proses yang 

berpengaruh pada pembuatan kebijakan publik menjadi perhatian para ilmuwan 

politik. Akan tetapi pada masa itu penelitian empirik mengenai praktik kekuasaan 

masih belum banyak dilakukan. Pandangan tentang politik yang baru ini, 

meskipun demikian, telah membukakan jalan untuk kemunculan pendekatan lain 

yang bersifat fungsional yang dikenal dengan nama pendekatan Perilaku 

(Behavioral Approach).  

 

b. Pendekatan Perilaku atau Pendekatan 

Behavioralisme 

Pendekatan ini berkembang di Amerika pasca Perang Dunia II, tepatnya di 

awal tahun 1950. Penyebab lahirnya pendekatan ini antara lain (Yoyo Rohaniah, 

2015):  

i. Sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak 

memuaskan, karena tidak realistis dan sangat berbeda 

dengan kenyataan sehari-hari.  

ii. Ilmu politik ternyata tidak mampu menjelaskan sebab-

sebab timbulnya komunisme dan fasisme.  

iii. Muncul keraguan akan kemampuan para ilmuwan politik 

menerangkan fenomena politik 

Sehingga pendekatan ini mengembangkan analisis baru yang ingin menjadikan 

ilmu politik lebih ilmiah, dengan memberikan perhatian besar terhadap 

pengembangan metode penelitian ilmu politik, dan berupata menemukan kaidah-

kaidah universal dalam tingkah laku politik. Oleh karena itu para penganjur 

pendekatan ini disebut sebagai saintific atau saintifisme karena menjadikan kajian 

politik seperti kajian ilmu alam.  

Dalam pandangan pendekatan ini bahwa kehidupan politik tergantung pada 

pemahaman akan tingkah laku aktor politik. Karena individu yang menjadi pelaku 

dalam sistem politik memiliki kecenderungan psikologis dan nilai budaya yang 

dianut yang keduanya memainkan peranan penting dalam menentukan kegiatan 

politik. Sebab lembaga politik hanyalah benda mati yang digerakkan oleh 

individu di dalamnya. Sehingga jika mampu mendeskripsikan nilai dan psikologis 

aktor politik dapat ditemukan alasan yang memotivasi sebuah kejadian atau 

fenomena politik. Jadi ada perubahan analisis dari institusi ke manusia, dan dari 
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struktur ke dinamika politik. Misalnya, dalam pendekatan tradisional mengkaji 

lembaga legislatif maka yang dibahas adalah aturan regulasi dan wewenang yang 

dimiliki, sementara pendekatan behavioral akan mengkaji pola pemberian suara 

para anggota legislatif dalam voting penyusunan UU, pidato-pidato yang 

disampaikan, hingga cara mereka berinteraksi dengan sesama anggota legislatif 

dan masyarakat, termasuk penggunaan bahasa dan simbol dalam kegiatan politik 

mereka. Maka secara riil yang menjadi objeknya adalah sikap, motivasi, orientasi, 

persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya. Maka pendekatan ini 

menjadi pendekatan yang menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan lainnya 

seperti ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan ekonomi.  

Karena yang diamati adalah perilaku maka pendekatan ini merupakan studi 

penelitian empiris yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi 

kasus. David Easton dan Somit menguraikan beberapa konsep pokok, antara lain 

(Rauf, 1991): 

i. Perilaku politik menampilkan sebuah keteraturan yang 

perlu dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi yang 

kemudian dibuktikan dan diverifikasi kebenarannya, 

melalui pengumpulan data yang dapat diukur atau 

dikuantifikasikan melalui ilmu statistik.  

ii. Harus ada usaha membedakan antara norma (ideal atau 

standar sebagai pedoman untuk perilaku) dan fakta 

(sesuatu yang dibuktikan berdasarkan pengamatan dan 

pengalaman).  

iii. Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai 

pribadi si peneliti; setiap analisis harus bebas nilai, sebab 

benar atau tidaknya nilai-nilai tidak dapat diukur, seperti 

demokrasi, persamaan, kebebasan.  

iv. Penelitian harus sistematis dan menuju pembentukan 

teori.  

v. Ilmu politik harus bersifat murni; kajian terapan untuk 

mencari penyelesaian masalah dan menyusun rencana 

perbaikan perlu dihindarkan. Akan tetapi ilmu politik 

harus terbuka bagi dan terintegrasi dengan ilmu-ilmu 

lainnya.  

Pendekatan behavioral ini berkontribusi bagi studi perbandingan politik, terutama 

jika objek kajiannya adalah negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan, 

tidak bisa dibahas menggunakan pendekatan institusional/tradisionalisme.  

Jika diperbandingkan dengan pendekatan tradisionalisme maka dapat 

dilihat pada tabel 2 di bawah ini.  
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Tabel 2 Perbandingan Tradisional versus Behavioralisme (Haboddin, 2016) 

Dari 

Tradisionalis 

Ke Behavioralis 

Mengaitkan antara fakta dan nilai Pemisahan fakta dan nilai 

Penelitian segi filsafat Penelitian empirik 

Kualitatif  Kuantitatif  

Menekankan aspek historis-yuridis Menekankan Sosiologis psikologi 

Anti positivis Positivis  

Fokusnya struktur formal Fokus pada struktur formal dan 

fungsi informal 

Menguraikan Menjelaskan 

Etnosentrik: fokus pada Negara 

demokratis di Eropa 

Etnosentrik; khususnya pada model 

Anglo Amerika 

Meskipun begitu bukan berarti pendekatan behavioral mendapatkan kritikan, 

antara lain (Yoyo Rohaniah, 2015): 

i. Pendekatan behavioral berfokus pada hal-hal yang tidak 

penting seperti perilaku pemilih, sikap politik, dan 

pendapat umum. Sementara mereka mengabaikan 

terhadap pembahasan tentang konflik dan pertentangan 

yang mengguncang masyarakat pada masa itu.  

ii. Ilmuwan yang menganjurkan pendekatan behavioral 

cenderung mengabaikan upaya-upaya perubahan sosial.  

iii. Pendekatan behavioral yang mengabaikan nilai-nilai dan 

norma dalam sistem politik, tidak mampu menjawab 

pertanyaan yang mengandung sistem nilai, seperti 

pertanyaan apakah sistem demokrasi yang baik atau 

bagaiman membangun masyarakat yang adil.  

iv. Behavioralisme mengklaim bahwa sebuah ilmu haruslah 

bebas nilai namun kenyataannya ilmu politik tak bisa 

bebas nilai, karena selalu ada kecenderungan untuk 

berpihak dan juga setiap tindakan manusia selalu 

melibatkan nilai.  

v. Behavioralis menggunakan metode statistik dan 

kuantifikasi digunakan untuk menjelaskan perilaku aktor-

aktor politik namun perilaku aktor adalah hal yang 

bersifat dinamis dan sosial sehingga tidak dapat diukur 

dengan menggunakan ukuran matematika.  

 

c. Pendekatan Pasca Behavioralisme atau 

Pendekatan Post Behavioralisme 
Pasca kritikan yang diarahkan pada objek kajian pendekatan 
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behavioralisme, memicu lahirnya pendekatan post behavioralisme, yang lahir di 

tahun 1960-an. Salah satu pemicunya selain kritikan diatas yang diarahkan kepada 

pendekatan behavioral, adalah begitu banyaknya masalah yang meresahkan 

masyarakat. Seperti perlombaan senjata nuklir akibat perang dingin, diskriminasi 

ras, neo kolonialisme, dan masalah lainnya yang tidak menjadi objek kajian 

behavioralisme namun terjadi dalam sistem politik di berbagai negara. Bagi David 

Easton Dalam penelitian politik, “substansi atau isi pokok harus mendahului 

teknik”. Paling penting adalah tujuan. Jika suatu penelitian ilmiah tidak relevan 

dan tidak memiliki apa-apa bagi masalah-masalah sosial yang mendesak pada saat 

ini, maka penelitian tersebut tidak berharga sama sekali untuk dilakukan. Ilmu 

politik masa kini seharusnya memberikan penekanan utamanya kepada perubahan 

sosial dan bukan kepada pemeliharaanya, sebagaimana tampak yang dilakukan 

kaum behavioralis. Kaum post-behavioralisme, ingin mengingatkan para ilmuan 

politik bahwa sebagai kaum intelektual mereka memiliki peranan yang harus 

dimainkan dalam masyarakat. Merupakan tanggung jawab mereka untuk berusah 

melindungi peradaban nilai-nilai kemanusiaan.  

Secara ringkas, pendekatan ini hakikatnya menginginkan penelitian ilmu 

politik harus mampu memberikan solusi atas fenomena politik yang memberikan 

dampak kerugian materi maupun nilai dan etika. Jika diperbandingkan ketiga 

pendekatan ini dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.  

Tabel 3. Perbedaan Pendekatan Tradisional, Behavioralisme, dan Post 

Behavioralisme 

Tradisional Behavioral Post Behavioral 

Lembaga-lembaga 

formal 

Perilaku aktor-aktor 

politik 

Substansi masalah bukan jenis 

penelitian tetapi pada tindakan 

(pemecahan masalah-masalah 

sosial) 

Nilai-nilai dan norma-

norma 

Fakta Fakta dan nilai 

Filsafat  Penelitian empiris Filsafat dan empiris 

Ilmu terapan Ilmu murni Ilmu terapan dan ilmu murni 

Histori-yuridis Sosiologis-psikologis Semuanya 

Kualitatif Kuantitatif  Kualitatif dan kuantitatif 

Mencampuradukan 

fakta dengan nilai ; 

spekulatif 

Memisahkan fakta 

dengan nilai 

Fakta dan nilai bergantung 

pada tindakan serta relevansi 

antar keduanya 

Keteraturan dan 

ketidakteraturan 

Keseragaman dan 

keteraturan 

Keteraturan atau 

ketidakteraturan 

Deskriptif, parokial, dan Abstrak, konservatif Teoritis, radikal, dan 
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negara sentris secara ideologis, dan 

negara - sentris 

berorientasi pada perubahan 

Fokus pada struktur 

politik yang formal 

(konstitusi dan 

pemerintah) 

Fokus pada struktur 

serta fungsi kelompok 

formal dan informal 

Fokus pada kelompok, kelas, 

dan konflik antar kelompok 

 

d. Pendekatan Pilihan Rasional 
Pendekatan ini pada mulanya berpengaruh kuat pada analisis-analisis 

ekonomi, lalu diadopsi oleh sosiologi, psikologi, ilmu politik bahkan ilmu 

humaniora. Meskipun berakar pada sosiologi Max Weber, tetapi pendekatan ini 

baru populer sekitar tahun 1990-an dan mulai masuk ke dalam Asosiasi Sosiologi 

Amerika setelah munculnya penerbitan Journal Rationality and Society pada 

tahun 1989 dan berdirinya Rational Choice Section pada tahun 1994 di negara 

tersebut. Pengertian “Rasional” yang dimaksud berbeda dengan pengertian 

rasional dalam bahasa sehari-hari maupun dalam bahasa filsafat atau 

pendefenisian sebagai pemikiran yang sehat dan masuk diakal. Namun rasional 

yang dimaksud adalah tindakan individu dilihat seolah-olah sebagai perimbangan 

biaya (costs) dengan keuntungan (benefits), sehingga tindakan semata-mata 

dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Jadi, dalam pendekatan 

ini, seluruh keputusan, berdasarkan nalar sehat maupun “sinting” sama-sama 

dipostulasikan sebagai bagian dari proses “rasional”. Pemicu lahirnya pendekatan 

ini adalah konteks sosial dan politik yang di Amerika Serikat yang bersifat 

individualistik, serta ideologi kapitalisme yang menjadi anutan mereka.  

Pandangan para penganut paham pendekatan ini memperlihatkan 

keterkaitan erat antara politik dan ekonomi. Mereka mengembangkan analisisnya 

dengan pertama-tama melihat sifat dasar manusia sebagai makhluk rasional yang 

selalu mengejar kepentingannya sendiri dan egois dan selalu mencari cara yang 

efisien untuk mencapai tujuannya (Syam, 2010). Manusia harus membuat pilihan 

oleh karena sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itu perlu disusun suatu 

skala preferensi atas alternatif-alternatif yang tersedia. Pilihan ditentukan oleh 

pertimbangan keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal bagi dirinya. 

Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari teori rational choice. 

Fakta bahwa tindakan manusia adalah rasional, tentu saja diakui oleh kebanyakan 

sosiolog, namun mereka melihat tindakan-tindakan rasional berdampingan 

dengan bentuk-bentuk tindakan lainnya, melihat tindakan manusia sebagai 

tindakan yang melibatkan elemen rasional dan non-rasional.  

Kritik terhadap pendekatan ini terutama berkenaan dengan pandangannya 
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tentang sifat dasar manusia. Pertama, manusia tidaklah selalu rasional dan sering 

tidak mempunyai skala preferensi. Faktor-faktor lain, seperti: budaya, agama, 

sejarah, dan moralitas sering turut menentukan sikapnya. Kedua, pemikiran 

tentang sifat individualistik dan materialistik manusia terlalu berlebihan. Masih 

cukup banyak manusia yang bertindak untuk kepentingan orang lain dan peduli 

pada sesama manusia. Ada dua reaksi yang menarik untuk diperhatikan setelah 

kemunculan pendekatan ini. Pertama, munculnya perhatian pada persoalan 

keadilan, persamaan hak dan moralitas sebagaimana yang diangkat oleh John 

Rawls dalam bukunya A Theory of Justice. Keadilan dan persamaan di sini adalah 

bagi seluruh warga, khususnya yang tidak beruntung, yang dilaksanakan oleh 

institusi-institusi politik. Kedua, meningkatnya perhatian pada dan keinginan 

untuk meningkatkan peran negara di masa modern. Namun negara dalam 

konsepsi terbaru bukanlah negara sebagaimana dalam konsepsi para struktural 

fungsionalis yang hanya berperan merespon tuntutan dari luar sistem atau seperti 

dalam paham Neo-Marxis yang merupakan alat penindas atau arena perjuangan 

kelas.  

 

4. Rangkuman 

Pendekatan tradisionalis sebagai pendekatan tertua dalam kajian ilmu 

politik yang dekat dengan analisis kelembagaan misalnya tentang cabang trias 

politika eksekutif, legislatif, dan yidikatif beserta relasi antar ketiganya.  

Sedangkan behavioral memiliki fokus “on political actors and 

their behavior (or attitudes and opinions), value-free science, and the study of 

operationalizable questions through hypothesis formulation and empirical, 

quantitative research” ( (J.T. Ishiyama, 2011)). Berbeda dengan tradisionalis 

yang menitikberatkan pada analisis kelembagaan, behavioralis lebih menekankan 

pada aspek perilaku politik. Salah satu metode yang lazim dikenal dalam 

pendekatan ini adalah survei perilaku memilih. Pendekatan ini membakukan 

dirinya sebagai pendekatan paling ilmiah dalam kajian politik.  

Sedangkan post-behavioral memiliki asumsi dasar diantaranya (a) that 

political science research should be meaningful, that is, that it should address 

urgent political problems; (b) science and values are inextricably connected ( 

(J.T. Ishiyama, 2011)). Pendekatan ini secara tegas mengecam pendekatan 

behavioralis yang terlalu mendewakan kebutuhan atas standar politik sebagai 

kajian ilmiah yang malah membuat peneliti menjadi “buta” terhadap realitas 

politik secara mendalam. Mereka juga tidak meyakini, sebagaimana pandangan 

behavioral, bahwa ilmu politik harus bebas nilai. Padahal, bebas nilai itu tidak 
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mungkin terwujud dan tugas ilmuwan adalah mencari jalan keluar atau paling 

tidak penjelasan yang dibutuhkan atas kondisi penting yang sedang terjadi.  

Sementara pendekatan pilihan rasional melihat manusia menurut 

pendekatan Pilihan Rasional dilihat dari sifat dasarnya sebagai makhluk rasional 

yang selalu mengejar kepentingan sendiri dan egois. Adanya keterbatasan sumber 

daya, maka manusia harus membuat pilihan dan mencari cara yang paling efisien 

untuk mencapai tujuannya. Pilihan yang diambil didasarkan pada pertimbangan 

keuntungan dan kegunaan yang sebesar-besarnya. Dengan dasar pertimbangan 

ini, maka dikembangkan mengenai optimalisasi kepentingan dan efisiensi sebagai 

inti dari teori pilihan rasional.  

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

Untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa akan 4 pendekatan ilmu 

politik diatas, maka mahasiswa diminta untuk menemukan contoh kasus yang 

berkaitan dengan masing-masing pendekatan tersebut dalam prakteknya di 

Indonesia. Mahasiswa juga turut menyebutkan judul penelitian yang sesuai 

dengan masing-masing ke 4 pendekatan tersebut, dan kemungkinan variabel yang 

akan menjadi objek analisisnya dalam judul penelitian yang dimaksud.  

Tugas latihan ini dibuat dalam bentuk power point dan dipresentasikan pada 

pertemuan berikut.  

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Mahasiswa silahkan menjelaskan pemikiran setiap tokoh pada keempat 

pendekatan dalam Modul ini.  

No.  Nama Tokoh Pokok Pikirannya 

   

   

   

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

Proses evaluasi pembelajaran dilakukan melalui tingkatan pemahaman akan 

contoh kasus yang dikemukakan serta rencana penelitian dari keempat 

pendekatan yang dimaksud.  

 

7. Umpan Balik 
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C. Penutup  

1. Rangkuman  

Melalui pembelajaran tentang pendekatan utama dalam ilmu politik pada 

modul ini mahasiswa akan memahami berbagai pendekatan ini bermakna 2 hal, 

yang pertama bahwa pendekatan-pendekatan ini merupakan gambaran umum dari 

perkembangan politik dari sebuah ilmu normatif hingga menjadi ilmu terapan. 

Kedua, bahwa melalui pendekatan-pendekatan tersebut mahasiswa dapat 

membedakan apa saja fokus analisis dalam kajian ilmu politik. Meski ada 

perdebatan antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya, bukan berarti 

pendekatan yang ada di awal perkembangan saat ini tidak berlaku lagi.  

 

2. Daftar Istilah  

Istilah Arti 

Neo marxis Kelompok pemikir pendukung dan pengkritik Karl Marx 

namun menyetujui tujuan akhir dari Marxisme, yaitu 

komunisme. Namun perbedaan mereka ada pada 

implementasi komunisme, upaya dan kritikan yang menjadi 

alasan terbentuknya komunisme. 

Yuridis  Aturan hukum yang telah ada, dijalankan dan ditaati sebagai 

bentuk perwujudan keadilan. 

Institusional  Berkaitan dengan sifat dari institusi. Fungsi, peran, dan 

wewenang. 

Feminisme  Paham tentang gerakan kesetaraan gender, dan pemenuhan 

hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Post  Pasca  

Kekuasaan 

formal 

Kekuasaan yang dimiliki berdasarkan aturan hukum, atau 

kewenangan yang sah berdasarkan aturan hukum atau 

aturan formal yang berlaku. 

Civil society  Masyarakat sipil. Dimaknai sebagai kelompok masyarakat 

paham politik di luar negara baik itu merupakan masyarakat 

umum yang tersebar pada suatu wilayah, atau masyarakat 

yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang 

berperan sebagai kelompok kepentingan dan kelompok 

penekan pemerintah. Fungsinya adalah mengimbangi 

kekuasaan pemerintah, menjadi mediator pemerintah dan 

masyarakat, serta melakukan pendidikan serta 

pemberdayaan sosial. 
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Parokialisme  Pandangan yang didasarkan pada nilai, norma, maupun 

argumentasi yang sempit. 

Etnosentrisme  Pandangan yang menjadikan nilai, prinsip, atau etika etnis 

atau budaya sendiri. 

Statis  Tetap/stagnan 

Komunisme  Ideologi yang ingin mewujudkan masyarakat tanpa kelas, 

tanpa dominasi, yang mampu mewujudkan keadilan 

absolut.  

Fasisme  Paham yang menempatkan kekuasaan dan kepentingan 

terutam ada pada negara, menjunjung keunggulan rasial 

atau elit, menolak kesetaraan, militeristik, dan menerapkan 

imperialisme. 

Saintific  Teknik kajian ilmu pengetahuan yang dilakukan secara 

terorganisir, sistematis, empiris, dan objektif. Dengan 

melakukan konstruksi konsep, hukum dan prinsip melalui 

tahapan – tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan 

atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan dan 

mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan” 

Voting  Pengambilan suara 

Positivis  Suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai 

satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak 

aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. 

Kualitatif  Pendekatan kajian yang mengedepankan penemuan makna, 

arti, nilai, motivasi, etos, dan sikap. 

Kuantitatif Pendekatan kajian yang berfokus pada pengalaman empiris, 

objektif, yang dapat dilihat dan dikuantifikasikan. 

Filsafat  Berasal dari kata philosophia, secara harfiah bermakna 

"pecinta kebijaksanaan". Yang bermakna sebuah kajian 

masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti 

eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. 

Empirik  Kata sifat dari empiris yang berarti berdasarkan pengalaman 

(terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, 

pengamatan yang telah dilakukan) 

Konservatif  Bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi 

yang berlaku, tidak ingin berubah. 

Radikal  Paham yang ingin mendorong perubahan kepada kebenaran 

yang hakiki, atau keadaan awal mula. 
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MODUL 3  

KEKUASAAN, WEWENANG, DAN DISTRIBUSI 

KEKUASAAN 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

Modul 3 ini akan membahas tentang kekuasaan, sumber-sumbernya, dan 

penggunaan kekuasaan baik dalam sistem sosial maupun dalam sistem politik. 

Selain itu akan membahas juga tentang perbedaan kekuasaan yang dijalankan 

oleh lembaga atau infrastruktur politik dan masyarakat yang memiliki legitimasi 

sehingga disebut sebagai kewenangan. Keduanya akan dibahas dalam kontek 

upaya untuk mencapai tujuan sistem politik. Keduanya dalam sistem politik 

hakikatnya mengalami proses pembagian dan pemisahan yang disebut sebagai 

distribusi kekuasaan. Oleh karena itu maka akan dibahas bentuk-bentuk distribusi 

kekuasaannya yang dapat dikategorikan secara umum dalam bentuk elitisme dan 

pluralisme.  

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 3 ini adalah:  

a. Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis fenomena 

politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara 

maupun tugas sebagai mahasiswa politik.  

b. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa 

berdasarkan pemahaman akan teori politik 

c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan 

konsep dan teori yang dipelajari;  

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul II ini adalah:  

a. Mahasiswa/I mampu memahami dan menjelaskan bentuk, 

sumber, dan penggunaan kekuasaan dalam sistem sosial dan 

politik.  

b. Mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan praktek 

distribusi kekuasaan baik pluralisme dan elitisme, serta dampak 

yang ditimbulkan.  
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4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 

 

5. Kegunaan Modul 3 

Membantu mahasiswa memahami bentuk kekuasaan, atau pengaruh serta 

wewenang dan distribusinya dalam masyarakat atau kegiatan politik. Dimana 

kondisi ini bisa muncul dalam keseluruhan kehidupan manusia.  

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Pokok bahasan utama dalam modul ini adalah: 

a. Kekuasaan 

b. Legitimasi  

c. Wewenang 

d. Distribusi Kekuasaan Elitisme 

e. Distribusi Kekuasaan pluralisme 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Kekuasaan, 

Kewenangan dan Distribusi Kekuasaan 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu menemukan dan menjelaskan sumber, 

bentuk, dan penggunaan kekuasaan dalam sistem politik.  

b. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perbedaan bentuk 

kekuasaan yang memiliki legitimasi dan yang tidak memiliki 

legitimasi.  

c. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan kewenangan 

dalam sistem politik sebagai kekuasaan yang memiliki 

legitimasi.  

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

a. Kekuasaan 

Mahasiswa sebagai bagian dari anggota masyarakat sering dianggap 

sebagai agen perubahan sosial. Bahwa ketika mahasiswa menyelesaikan 
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pendidikan tingginya, mereka akan kembali ke masyarakat dengan membawa 

pengetahuan baru yang dipelajari sehingga mampu menginfiltrasi, 

mempengaruhi, dan mendorong perubahan sosial. Bahkan jika nanti mereka 

menjadi generasi penerus yang menjadi politisi, mereka akan melakukan 

perubahan. Narasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengaruh untuk 

mengubah masyarakat. Pengaruh memiliki koneksi makna dengan kekuasaan 

yang akan dibahas dalam kegiatan pembelajaran ini. Maka untuk menemukannya, 

mari kita simak berbagai defenisi para ahli sosial dan politik tentang apa itu 

kekuasaan: 

i. Max Weber: Kekuasaan adalah Sebuah kemampuan 

untuk membuat orang lain mau menerima dan melakukan 

apa yang menjadi kemauan kita walau mungkin hal 

tersebut tidak disetujui/ditentangnya (Albrow, 1989).  

ii. Charles Wright Mills: Kekuasaan adalah dominasi, yaitu 

kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun 

orang lain menentangnya (Gie, 1986 ). Mills 

mengambarkan bagaimana kekuatan manusia yang biasa 

dibatasi oleh lingkungan mereka (tempat tinggal, 

keluarga dan tempat bekerja, dan lain-lain) yang memiliki 

kekuatan besar dan mendorong mereka untuk melakukan 

sesuatu tanpa dimengerti dan dipahami. Mereka 

melakukan 'Perubahan besar' yang berada di luar kendali 

mereka, namun tidak sedikitpun mempengaruhi perilaku 

dan pandangan mereka. Kekuasaan juga digambarkan 

dengan drama elit yang duduk di jabatan pengambilan 

keputusan, seperti orang-orang yang duduk di level 

komando dan organisasi masyarakat modern (Mills, 

1956).  

iii. Talcott Parsons: Kekuasaan adalah kemampuan untuk 

menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang 

mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem 

orgnaisasi kolektif (Lutan, 2000).  

iv. Strausz Hupe: Kekuasaan adalah kemampuan untuk 

memaksakan kemauan pada orang lain (Budiardjo, 1991).  

v. Harold Laswell dan Abraham Kaplan: Kekuasaan adalah 

suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang 

dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain 

agar sesuai dengan tujuan pihak pertama (Budiardjo, 

1991).  

vi. Van Doorn: Kekuasaan adalah kemungkinan untuk 

membatasi alternatif-alternatif bertindak seseorang atau 
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suatu kelompok sesuai dengan tujuan pihak pertama 

(Budiardjo, 1991).  

vii. Talcot Parsons: Kekuasaan adalah kemampuan umum 

untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban 

yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam 

suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang 

diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan 

kolektif mereka dan bila ada pengingkaran terhadap 

kewajiban-kewajiban tersebut akan dikenai sanksi negatif 

tertentu oleh siapapun yang menegakkan kewajiban-

kewajiban tersebut. Parsons juga melanjutkan definisi 

kekuasaan sebagai sarana pelaksaan fungsi-fungsi dalam 

masyarakat atas nama masyarakat (Parsons, 1967) 

viii. Michael Foucault: Kekuasaan terbentuk dalam relasi 

antar manusia dan besar dipengaruhi oleh kemampuan 

pengetahuan sehingga tidak sekedar karena adanya 

dominasi yang bersifat negatif. Namun yang menjadi 

perhatiannya bukan penyelidikan mengenai suatu bentuk 

pengetahuan spesifik dalam sebuah disiplin ilmu dari 

waktu ke waktu, melainkan sejarah pengetahuan sebagai 

sebuah episteme, yakni suatu bentuk pengetahuan yang 

otoritatif pada suatu masa tertentu. Penyelidikan sejarah 

ini bertolak dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk 

pengetahuan, yakni konsep-konsep atau pernyataan-

pernyataan, terorganisasi secara tematis sehingga ia 

menjadi otoritatif dan legitimate dalam menerangkan 

segala sesuatu. Struktur pengetahuan yang otoritatif dan 

legitimate ini mempengaruhi praktik-praktik sosial 

individu, baik cara berpikir, berbicara, maupun bertindak 

sebagai sebuah rezim pengetahuan (Foucault, 2012). 

Kekuasaan itu ada di mana-mana dan muncul dari 

berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak 

tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah 

sebuah strategi dan ia berlangsung di suatu tempat yang 

dimana terdapat sistem, aturan, susunan dna regulasi. 

Kekuasaan tidak datang dari luar melainkan kekuasaanlah 

yang menentukan susunan, aturan dan hubungan-

hubungan dari dalam yang memungkinkan semua hal bisa 

terjadi 

ix. Miriam Budiardjo: Kekuasaan adalah kemampuan pelaku 

untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian 

rupa sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai 

dengan keinginan dari pelaku yang memiliki kekuasaan 
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(Budiardjo, 1991).  

Berdasarkan berbagai definisi diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

bahwa kekuasaan adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain 

baik dalam upaya menegakkan aturan yang disetujui oleh orang banyak, meski 

orang yang dipengaruhi tidak ingin melakukannya, namun karena adanya sanksi 

yang dapat diberikan maka orang yang dipengaruhi akan melaksanakan aturan 

tersebut. Kekuasaan hidup dan ada di dalam masyarakat, karena kekuasaan lahir 

dari sifat alamiah manusia yang ingin mewujudkan kepentingan dan 

kebutuhannya. Upaya mempengaruhi ini bisa berujung pada sifat mendominasi 

orang atau kelompok, sehingga lebih mudah mewujudkan kepentingan dan 

kebutuhannya.  

Berdasarkan definisi dan kondisi diatas maka dapat dirumuskan bahwa 

unsur-unsur kekuasaan adalah:  

i. Kemampuan/kekuatan/kepemimpinan: fisik, materi, 

kharisma, wibawa, dan kepemilikan jabatan yang 

memiliki legitimasi dari masyarakat.  

ii. Kemauan/keinginan dari seseorang/kelompok/lembaga: 

kehendak penguasa dan sikap menuruti dari pengikut.  

iii. Dalam situasi hubungan sosial: politik, ekonomi, 

pendidikan, agama, tradisi dan ideologi.  

iv. Wujudnya berbentuk keputusan yang membatasi: sesuai 

keinginan pengikut dan tidak sesuai keinginan pengikut. 

Tidak ada pilihan lain selain menuruti kehendak 

penguasa.  

Orang yang dipengaruhi atau dikuasai menuruti kehendak si pemilik kuasa?, 

karena hal-hal dibawah ini (Soekanto, 1983): 

i. Rasa Takut. Perasaan takut seseorang pada orang lain 

menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan 

dan tindakan pada orang yang ditakuti tadi; rasa takut ini 

bernuansa negatif, karena orang tersebut tunduk pada 

orang lain dalam keadaan yang terpaksa. Untuk 

menghindari dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya, 

seseorang atau sekelompok orang akan patuh atau berbuat 

apa saja sesuai dengan keinginan pihak yang ditakutinya.  

ii. Rasa Cinta. Unsur kekuasaan dengan perasaan cinta 

menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa 

positif, orang-orang dapat bertindak sesuai dengan 

keinginan yang berkuasa, masing-masing pihak tidak 

merasakan dirugikan satu sama lain 

iii. Kepercayaan. Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai 
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hasil hubungan langsung dari dua orang atau lebih, satu 

pihak secara penuh percaya pada pihak lainnya, dalam hal 

ini pemegang kekuasaan, terhadap segenap tindakan 

sesuai dengan peranan yang dilakukannya; dengan 

kepercayaannya ini maka orang-orang akan bertindak 

sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa. 

Unsur kepercayaan ini penting ditumbuhkan untuk 

melanggengkan suatu bentuk kekuasaan.  

iv. Pemujaan. Suatu perasaan cinta atau sistem kepercayaan 

mungkin pada suatu saat dapat disangkal oleh orang lain; 

akan tetapi dalam sistem pemujaan, maka seseorang, 

sekelompok orang, bahkan hampir seluruh warga 

masyarakat akan selalu menyatakan pembenaran atas 

segala tindakan dari penguasanya, ke dalam maupun ke 

luar masyarakat.  

Perasaan yang dialami oleh orang yang dikuasai atau pengikut terbentuk melalui 

cara dibawah ini: 

i. Pengaruh: adanya kemampuan pemilik kuasa atau 

penguasa dalam mengubah, membentuk dan 

mengarahkan sikap, pengetahuan, dan perilaku pengikut 

untuk sesuai dengan keinginan penguasa. Bentuknya 

dilakukan karena penguasa memiliki kharisma atau 

wibawa yang dominan dibandingkan pengikut.  

ii. Persuasi: kekuasaan yang dimiliki penguasa didapat 

melalui upaya mengajak, dan merayu pengikut untuk 

menurut kehendak penguasa.  

iii. Manipulasi: penguasa melakukan penipuan, atau 

membentuk situasi dari kondisi yang sebenarnya agar 

sesuai keinginannya. Sehingga pengikut menuruti proses 

rekayasa tersebut dan pada akhirnya melakukan apa yang 

dikehendaki penguasa.  

iv. Koersi: adanya paksaan dari seseorang atau kelompok 

yang memiliki kemampuan terhadap pihak lain untuk 

menuruti kehendaknya. Kemampuan ini bisa dalam 

bentuk materi, fisik, maupun jejaring sosial yang kuat.  

v. Kewenangan: adanya legitimasi dari masyarakat atau 

pihak yang menjadi pengikut terhadap seseorang atau 

kelompok, sehingga apapun yang dilakukan, dikehendaki 

atau diperintahkan akan dituruti secara sukarela oleh 

pengikut.  

Interaksi antara penguasa dan pengikut ini terjadi dalam kondisi yang disebut 

sebagai situasi sosial yang melingkupi interaksi keduanya. Situasi sosial yang 
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dimaksud antara lain: 

i. Politik: upaya perwujudan kepentingan, kebutuhan, 

maupun penyelesaian masalah sosial yang dilakukan oleh 

para politisi baik secara individu, atau kelompok 

kepentingan politik, partai politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara negara 

(eksekutif, legislatif, dan yudikatif).  

ii. Agama: praktek kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga 

agama atau tokoh agama terhadap umat agamanya terkait 

tata nilai kepercayaan, pola perilaku, penggunaan simbol, 

hingga tata kehidupan dalam lingkungan sosial lainnya.  

iii. Ekonomi: kekuasaan yang dijalankan oleh pemilik modal, 

dan serikat buruh dalam kaitannya dengan proses 

produksi, distribusi, dan konsumsi.  

iv. Pendidikan: kekuasaan yang dilakukan oleh para 

cendekiwan dengan menentukan apa yang benar dan yang 

seharusnya dilakukan dalam kaitannya dengan kehidupan 

seseorang maupun kelompok sosial.  

v. Tradisi: kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga 

tradisional yang telah dijalankan secara turun temurun 

pada kelompok masyarakat kesukuan yang sangat kental 

sifat absolutisme.  

vi. Ideologi: kekuasaan yang dijalankan oleh penyelenggara 

negara, organisasi, maupun kelompok sosial lainnya yang 

menetapkan landasan nilai, tata cara perilaku, dan tujuan 

yang ingin dicapai, sehingga pengikutnya menuruti dan 

melakukan sesuai dengan nilai praksis dari ideologi yang 

dianut.  

Senada dengan pola situasi sosial tempat dimana kekuasaan itu ada, Steven Lukes 

mengajukan teori "Tiga Wajah Kekuasaan", yang mampu mendeskripsikan 

implementasi kekuasaan dalam situasi-situasi tersebut. Menurut Lukes kekuasaan 

diformulasikan dalam 3 cara yaitu (Lukes, 2005): 

i. Kekuasaan dalam pengambilan keputusan ini berfokus 

pada preferensi kebijakan yang diterjemahkan melalui 

aksi politik.  

ii. Kekuasaan dalam hal non-pengambilan keputusan 

merupakan penggunaan kekuasaan untuk mencegah isu-

isu atau keputusan tertentu didiskusikan atau pun diambil. 

Sebagai contoh, kebijakan PSSB berdampak pada tidak 
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terjadinya demonstrasi terhadap UU Cipta Kerja.  

iii. Kekuasaan ideologis merupakan kekuasaan yang 

memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi 

keinginan dan pemikiran orang lain, bahkan membuat 

mereka menginginkan hal-hal yang bertentangan dengan 

kepentingan pribadi mereka sendiri. Misalnya, 

menyebabkan masyarakat pada sebuah berita yang 

popular tentang selebritis daripada berfokus pada masalah 

krisis ekonomi yang akan berdampak pada kehidupan 

mereka sendiri.  

Jika digambarkan hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai berdasarkan 

penjelasan konsep diatas maka seperti pada gambar 3 dibawah ini: 

 
Gambar 3. Pola hubungan Penguasa dan Pengikut.  

Dari gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa penguasa bisa saja individu atau 

kelompok dan lembaga pemerintah, sementara pengikut juga individu, kelompok 

atau lembaga pemerintah. Sebab lembaga pemerintah hakikatnya adalah sebuah 

struktur hirarkis, dimana semakin tinggi struktur yang dimiliki maka semakin 

besar kekuasaan yang dimiliki.  

Untuk memahami konsep kekuasaan, maka mari kita lihat proposisi 

kekuasaan yang diajukan oleh Michael Foucault Dalam bukunya The History of 

Sexuality Vol. I, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang 

dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni (Foucault, The History of Sexuality: An 

Introduction, Vol. 1., 1990):  
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i. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, 

digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat 

digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi 

kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi 

yang terus bergerak.  

ii. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis 

yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang 

dikuasai.  

iii. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan 

bahwa tidak ada lagi distingsi binary opositions (dua 

posisi berlawanan) karena kekuasaan itu mencakup dalam 

keduanya.  

iv. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-

subjektif.  

v. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan 

(resistance). Dan resistensi tidak berada di luar relasi 

kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, 

tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.  

Ramlan Surbakti mengajukan beberapa dimensi kekuasaan yang dapat 

memperkuat pemahaman kita tentang kekuasaan, yaitu (Surbakti, 1992): 

i. Potensi dan Aktual: seseorang dianggap memiliki 

kekuasaan potensial jika dia memiliki sumber kekuasaan 

seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan 

informasi, popularitas, status sosial, massa yang 

terorganisasi, dan jabatan. Sementara seseorang 

dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah 

menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam 

kegiatan politik secara efektif (mencapai tujuannya). 

Seorang jutawan memiliki kekuasaan potensial, namun 

jika kekayaannya tidak digunakan maka kekuasaan 

potensialnya tidak berarti apa-apa. Namun jika 

kekayaannya dipakai untuk mempengaruhi kebijakan 

politik dengan membayar para politisi atau mendanai 

pemilu partai politik, artinya kekuasaannya telah berganti 

menjadi kekuasaan aktual.  

ii. Paksaan dan Konsensus. Analis politik yang melihat 

paksaan sebagai upaya mendapat kekuasaan, cenderung 

melihat politik sebagai bentuk perjuangan, pertentangan, 

dominasi dan konflik yang ditujukan pada upaya 

memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok 

kecil masyarakat. Paksaan didasarkan pada rasa takut. 

Sementara yang menjadikan konsensus sebagai alat 
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analisis dalam mendapatkan kekuasaan cenderung 

melihat elit politik sebagai orang yang tengah berusaha 

mewujudkan kepentingan bersama. Konsensus 

didasarkan pada kesadaran para anggota yang melakukan 

kesepakatan dan menaati kesepakatan yang dihasilkan.  

iii. Positif dan negatif. Aspek ini melihat kekuasaan dari 

tujuannya. Dikatakan kekuasaan positf jika kekuasaan 

digunakan untuk mencapai tujuan yang dipandang 

penting dan diharuskan. Sebaliknya dikatakan kekuasaan 

negatif apabila kekuasaan digunakan untuk menghalangi 

orang pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya 

diandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihak yang 

berkuasa.  

iv. Jabatan – pribadi. Aspek ini lebih melihat kekuasaan pada 

pihak yang memegang kekuasaan. Kekuasaan jabatan 

dimaksudkan apa bila seseorang memiliki kekuasaan 

karena jabatan yang didudukinya tanpa memperhatikan 

kualitas pribadi dari oroang tersebut. Sedangkan 

kekuasaan pribadi dimaksudkan apabila sesorang 

memiliki kekuasaan karena kulitas pribadi (kharisma, 

kekayaan kecerdasan, status sosial yang tinggi, dan 

sebagainya) yang dimilikinya.  

v. Implisit dan Eksplisit. Kekuasaan Implisit adalah 

pengaruh yang tidak dapat dilihat tatapi dapat dirasakan, 

sedangkan kekuasaan eksplisit adalah pengaruh yang 

secara jelas dilihat dan dirasakan.  

vi. Langsung – tidak langsung. Kekuasaan langsung adalah 

penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi 

pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan 

melakukan hubungan secara langsung tanpa melalui 

perantara. Sedangkan kekuasaan tidak langsung adalah 

penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi 

pembuat dan peaksana keputusan politik melalui 

perantara pihak lain yang dianggap memliki pengaruh 

yang lebih besar.  

Hasil dari penggunaan sumber-sumber kekuasaan ini menurut Ramlan Surbakti 

dapat dilihat dari berapa banyak orang yang dikendalikan, bidang kehidupan yang 

dikendalikan, dan kedalaman pengaruh kekuasaan (seberapa jauh orang yang 

dikuasai mau melakukan apa yang dikehendaki penguasa).  

Jika kekuasaan ini dimanfaatkan dalam politik, maka dapat ditemukan 

pengertian kekuasaan politik sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan 

umum baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan 
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pemegang kekuasaan sendiri menggunakan sumber kekuasaan berupa media 

massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer. 

Maka dapat ditemukan bahwa aktor politik yang memiliki kekuasaan sebenarnya 

dapat dilihat dari siapa saja yang menjadi pelaku dalam sistem politik (elit partai 

politik atau organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan ekonomi, agama 

dan sosial budaya, pemilik media massa, dan pejabat tertinggi militer). Maka apa 

saja sumber kekuasaan politik yang dimiliki oleh para aktor politik ini, John 

Brench dan Bertram Raven merumuskannya sebagai berikut (Syafi’ie, 2010): 

i. Kekuasaan menghargai (reward power). Kekuasaan yang 

didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi 

pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain 

yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah. (bonus 

sampai senioritas atau persahabatan).  

ii. Kekuasaan memaksa (coercive power) Kekuasaan 

berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum 

orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah 

atau persyaratan. (teguran sampai hukuman).  

iii. Kekuasaan sah (legitimate power) Kekuasaan formal 

yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang 

timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa 

pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai 

pada batas tertentu.  

iv. Kekuasaan keahlian (expert power) Kekuasaan yang 

didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi 

pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan 

khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. 

(professional atau tenaga ahli).  

v. Kekuasaan rujukan (referent power) Kekuasaan yang 

dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan 

pada indentifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh 

atau panutan bagi yang dipengaruhi. (karisma, 

keberanian, simpatik dan lain-lain).  

Sumber-sumber kekuasaan politik ini dimanfaatkan karena alasan kuatnya 

motivasi untuk mencapai tujuan politik (kebijakan yang menguntungkan bagi diri 

sendiri, kelompok, maupun konstituen), harapan akan keberhasilan untuk 

mencapai tujuan tersebut, persepsi biaya dan resiko dari tujuan tersebut dan cara-

cara untuk mencapai tujuan tersebut.  

Keseluruhan defenisi sumber kekuasaan diatas dapat dirangkum dalam 

ringkasan pemikiran Adrain pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 4. Sumber Kekuasaan, Contoh Sumber Kekuasaan, dan Motivasi Untuk 

Mematuhi (Andrain, 1992) 

Tipe Sumber 

Kekuasaan 

Contoh Sumber 

Kekuasaan 

Motivasi Untuk Mematuhi 

Fisik Senjata Pengikut berusaha menghindari 

cedera fisik 

Ekonomi Kekayaan, pendapatan, 

kontrol atas barang dan jasa 

Pengikut memperoleh kekayaan 

dari penguasa 

Normatif Moralitas, kebenaran, 

tradisi, religius, wewenang 

Pengikut mengakui penguasa 

memiliki hak moral untuk 

mengatur perilakunya 

Personal Karisma pribadi, daya tarik, 

persahabatan, kasih sayang, 

popularitas 

Pengikut mengidentifikasikan diri 

(merasa tertarik) terhadap 

penguasa 

Ahli Informasi, pengetahuan, 

inteligensi, keahlian teknis 

Pengikut merasa penguasa 

memiliki pengetahuan dan 

keahlian yang lebih 

 

b. Kewenangan  

Kewenangan memiliki hubungan terikat dengan kekuasaan dalam setiap 

pembahasannya. Apapun kajian tentang kekuasaan pasti akan bersinggungan 

dengan kewenangan. Jika kita berkaca pada penjelasan tentang kekuasaan, 

maknanya terlalu luas. Sebab implementasi kekuasaan tertentu bisa saja terjadi 

penolakan oleh pengikut yang tidak menginginkan adanya kuasa tersebut. 

Sementara pada bentuk implementasi kekuasaan yang lain, terjadi penerimaan 

dan pengakuan dari para pengikutnya. Poin terakhir inilah yang menjadi tempat 

pembahasan kewenangan. Kewenangan berasal dari kata wewenang, yang berarti 

hak dan kekuasaan melakukan sesuatu (KBBI). Kekuasaan yang dianggap 

memiliki kewenangan tidak selamanya dimiliki oleh pemerintah atau 

penyelenggara negara, ada banyak pemilik kuasa yang memiliki kewenangan. 

Pemerintah memiliki kewenangan karena sebagai penyelenggara negara yang 

diberi tugas untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kebaikan dan 

kepentingan bersama seperti keadilan, kesejahteraan, keamanan, keselamatan dan 

kemajuan peradaban manusia yang menjadi anggota warga negara. Namun seperti 

yang sudah dibahas di dalam pembelajaran tentang sistem politik, bahwa 
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masyarakat ada struktur sosial yang terbentuk melalui kelompok-kelompok sosial 

yang dibentuk masyarakat, sehingga mereka memiliki kewenangan. Namun perlu 

dibedakan antara kewenangan yang dilegitimasi melalui UU dengan kewenangan 

yang dilegitimasi masyarakat secara langsung.  

Hal ini dikemukakan oleh Max Weber (Sashkin, 2011): 

i. Rational-legal authority, yakni bentuk wewenang yang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat modern. 

Wewenang ini dibangun atas legitimasi (keabsahan) yang 

menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya. 

Wewenang ini dimiliki oleh organisasi – organisasi, 

terutama yang bersifat politis.  

ii. Traditional authority, yakni jenis wewenang yang 

berkembang dalam kehidupan tradisional. Wewenang ini 

keabsahannya berdasar atas tradisi yang dianggap suci. 

Jenis wewenang ini dapat dibagi dalam dua tipe, yakni 

patriarkhalisme dan patrimonialisme. Patriarkhalisme 

adalah suatu jenis wewenang di mana kekuasaan 

didasarkan atas senioritas. Mereka yang lebih tua atau 

senior dianggap secara tradisional memiliki kedudukan 

yang lebih tinggi. Sementara patrimonialisme adalah jenis 

wewenang yang mengharuskan seorang pemimpin 

bekerjasama dengan kerabat – kerabatnya atau dengan 

orang – orang terdekat yang mempunyai loyalitas pribadi 

terhadapnya. Dalam patriarkhalisme dan patrimonialisme 

ini, ikatan – ikatan tradisional memegang peranan utama. 

Pemegang kekuasaan adalah mereka yang dianggap 

mengetahui tradisi yang disucikan. Penunjukkan 

wewenang lebih didasarkan pada hubungan – hubungan 

yang bersifat personal/pribadi serta pada kesetiaan pribadi 

seseorang kepada sang pemimpin yang terdahulu. Ciri 

khas dari kedua jenis wewenang ini adalah adanya sistem 

norma yang diangap keramat yang tidak dapat diganggu 

gugat. Pelanggaran terhadapnya akan menyebabkan 

bencana baik yang bersifat gaib maupun religius. 

iii. Charismatic authority, yakni wewenang yang dimiliki 

seseorang karena kualitas yang luar biasa dari dirinya. 

Dalam hal ini, kharismatik harus dipahami sebagai 

kualitas yang luar biasa, tanpa memperhitungkan apakah 

kualitas itu sungguh-sungguh atau hanya berdasarkan 

dugaan orang belaka. Dengan demikian, wewenang 

kharismatik adalah penguasaan atas diri orang-orang, 

baik secara predominan eksternal maupun secara 
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predominan internal, di mana pihak yang ditaklukkan 

menjadi tunduk dan patuh karena kepercayaan pada 

kualitas luar biasa yang dimiliki orang tersebut. 

Wewenang kharismatik dapat dimiliki oleh para dukun, 

para rasul, pemimpin suku, pemimpin partai, dan 

sebagainya.  

Dari pemaknaan Weber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat 

kewenangan ada pada legitimasi yang diberikan oleh masyarakat.  

Untuk membantu pemahaman kewenangan dalam konteks kenegaraan 

maka kita akan memakai pengertian kewenangan yang diajukan dan selalu 

dipakai dalam studi ilmu hukum. Bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang 

dilegitimasi oleh UU. Senada dengan itu Prajudi Atmosudirdjo berpendapat 

bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang 

berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh UU) atau dari kekuasaan 

eksekutif/administratif. Berdasarkan pembedaan tersebut kita dapat menemukan 

dari mana sumber kewenangan dari klasifikasi dibawah ini (Winarno, 2008): 

i. Kewenangan Atribut. Kewenangan atribut biasanya 

digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan 

oleh peraturan PerUUan. Dalam pelaksanaan 

kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan 

sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam 

peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif 

mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada 

pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam 

peraturan dasarnya. Brouwer berpendapat pada atribusi, 

kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi 

oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan 

ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada 

sebelumnya 

ii. Kewenangan Delegatif. Kewenangan Delegatif 

bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan 

kepada organ lain dengan dasar peraturan PerUUan. 

Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan 

tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang 

tersebut dan beralih pada delegataris.  

iii. Kewenangan Mandat. Kewenangan Mandat merupakan 

kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur 

pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi 

kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. 

Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin 

atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.  
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Sumber kewenangan ini dilandaskan pada aturan hukum yang menjadi regulasi 

pengatur dalam penyelenggaraan negara. Sehingga tidak jarang kita mendengar 

penyebutan negara hukum dalam setiap pembahasan tentang politik. Negara 

hukum adalah negara yang dapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan 

penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan UU. Negara 

hukum ini disebut juga Negara demokrasi yang berlandasakan hukum. Dalam 

kajian hukum selalu disebut sebagai negara hukum formal. Oleh karena itu segala 

tindak tanduk penyelenggara negara yang mendapatkan kewenangan melalui UU 

ini, diwajibkan dalam setiap implementasi tugasnya harus ada landasan 

hukumnya (rule of law), proses implementasinya pun harus sesuai dengan 

perintah hukum (due process of law), dan pada akhirnya semua orang yang 

menerima kebijakan dari implementasi penyelenggaraan negara harus 

diperlakukan sama dan setara dalam penegakkan hukum (equality of the law).  

Berbeda dengan pendefenisian sumber kewenangan dalam sistem 

pemerintahan diatas, Ramlan Surbakti mengajukan sumber kewenangan politik 

yang pemaknaannya lebih luas dari 3 sumber kewenangan diatas. Menurutnya 

sumber kewenangan antara lain (Surbakti, 1992): 

i. Hak memerintah berasal dari tradisi. Kepercayaan yang 

telah ada dipelihara secara terus menerus oleh 

masyarakat. Kepercayaan ini meyakini bahwa yang 

menjadi pemimpin masyarakat adalah berasal dari 

keluarga tertentu, bagi yang menentang dianggap akan 

mendapatkan kualat. Contohnya pemimpin yang 

mendapatkan kekuasaannya secara turun temurun, raja, 

kepala suku dan sebagainya.  

ii. Hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa atau Wahyu. 

Orang yang memimpin berusaha menunjukkan kepada 

khalayak bahwa kekuasaan yang dimilikinya bersumber 

dari kekuatan yang sakral. Seperti Kaisar Jepang yang 

dipercayai kekuasaannya bersumber dari Dewa Matahari.  

iii. Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang 

pemimpin, baik penampilannya yang agung dan dirinya 

pribadi yang populer maupun karena memiliki kharisma. 

Seorang pemimpin yang kharismatis ialah seorang yang 

memiliki kualitas pribadi sebab mendapat “anugerah 

istimewa” dari kekuatan supernatural sehingga 

menimbulkan pesona dan daya tarik bagi masyarakat. 

Pemimpin seperti ini biasanya menampilkan diri dengan 

kemampuan retoriknya. Seperti Bung Karno dan 
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Mahatma Gandhi.  

iv. Hak memerintah yang berasal dari peraturan perUUan 

yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi 

pemimpin. Dalam aturan UU diatur tentang apa saja 

syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin menjadi 

pemimpin dengan kewajiban berkompetisi melalui 

pemilu.  

v. Hak memerintah yang bersumber dari sesuatu yang 

bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan. 

Keahlian yang dimaksud adalah kemampuan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan berupa 

kepemilikan uang, tanah, barang berharga, surat berharga, 

dan sarana produksi.  

Kelima kewenangan ini disimpulkan dalam 2 sumber yaitu kewenangan yang 

bersifat prosedural dan kewenangan yang bersifat substansial. Kewenangan yang 

bersifat prosedural adalah hak memerintah yang didapat berdasarkan peraturan 

perUUan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sementara kewenangan yang 

bersifat substansial adalah hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang 

melekat pada diri pemimpin seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi dan 

instrumental. Namun ada sumber kewenangan yang didapat melalui proses 

berbeda yaitu melalui peralihan antara lain dengan cara turun temurun yaitu 

kewenangan yang diberikan kepada anak atau turunan dari pemimpin terdahulu, 

pemilihan yaitu kewenangan yang didapat karena memenangkan pemilihan 

umum, dan paksaan yaitu kewenangan yang didapat karena menggunakan 

kekuatan fisik seperti kudeta, revolusi, dan ancaman kekerasan (Conn, 1971).  

 

c. Distribusi Kekuasaan 

Kekuasaan jika dilihat dari kepemilikan sumber-sumber kekuasaan disadari 

bahwa kepemilikannya tidak merata. Apalagi pada masyarakat modern yang 

kompleks, ketidaksamaan ini akan semakin kompleks pula. Pada kondisi tertentu 

semua sumber kekuasaan bisa saja dimiliki oleh satu orang atau satu kelompok 

tertentu saja, namun pada kondisi yang berbeda bisa saja dimiliki oleh banyak 

orang atau kelompok. Oleh karena itu kepemilikan kekuasaan di tengah 

masyarakat tentu berbeda. Andrain mengemukakan pola distribusi kekuasaan 

dalam masyarakat terbagi dalam 3 kelompok besar yaitu Model Elit yang 

menguasai, Model Pluralis, dan Model Populis (Surbakti, 1992).  

Pertama, Model Elitis. Model ini diperkenalkan oleh Gaetano Mosca 

dalam bukunya yang berjudul “The Ruling Class”. Di buku tersebut, ia 
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berpendapat bahwa di setiap masyarakat akan selalu muncul dua kelas rakyat, 

yaitu kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Ia mengatakan, “Kelas 

pertama, jumlahnya selalu lebih sedikit, menjalankan semua fungsi politik, 

memonopoli kekuasaan, dan menikmati sejumlah keuntungan yang dibawa oleh 

kekuasaan; sementara yang kedua, jumlahnya lebih banyak, diarahkan dan 

dikendalikan oleh yang pertama melalui cara yang kadang-kadang sedikit banyak 

bersifat sah, kadang-kadang sewenang-wenang dan keras” (Andrain, 1992). Ciri-

ciri elit menurut Putnam antara lain (Haryanto, 2017): 

i. Kekuasaan politik, sebagai barang sosial didistribusikan 

secara tidak merata.  

ii. Pada hakikatnya, orang hanya dikelompokkan dalam dua 

kelompok: mereka yang memiliki kekuasaan politik 

“penting” dan mereka yang tidak memilikinya.  

iii. Secara internal, elit bersifat homogen, bersatu, dan 

memiliki kesadaran kelompok. Elit itu bukan merupakan 

kumpulan individu-individu yang saling terpisah atau 

sekadar merupakan penjumlahan orang-orang. Namun 

sebaliknya, individu-individu yang ada dalam kelompok 

elit itu saling mengenal dengan baik, memiliki latar 

belakang yang mirip, dan memiliki nilai-nilai, kesetiaan, 

dan kepentingan yang sama. Untuk ini, ada yang 

mengatakan kelompok elit itu memiliki “Tiga K”, yaitu 

kesadaran, keutuhan, dan kebulatan tujuan kelompok.  

iv. Elit itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya (self 

perpetuating) dan keanggotaannya berasal dari suatu 

lapisan masyarakat yang sangat terbatas (exclusive). 

Pemimpin-pemimpin selalu memilih sendiri 

penggantinya dari kalangan istimewa yang hanya terdiri 

dari beberapa orang.  

v. Terakhir, dan karena keempat hal sebelumnya, kelompok 

elit itu pada hakikatnya bersifat otonom, kebal akan 

gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai 

keputusan-keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan 

politik penting diselesaikan menurut kepentingan atau 

tindakan kelompok.  

Elit berdasarkan poin ke iii hingga poin ke v, dapat dikategorikan dalam 3 jenis 

yaitu: Elit konservatif, yaitu sikap perilaku elit yang memelihara dan 

mempertahankan struktur masyarakat yang menguntungkannya; Elit liberal ialah 

sikap dan perilaku elit yang membuka kesempatan bagi siapapun untuk 

menaikkan status sosialnya; dan Pelawan elit adalah para pemimpin yang 

menentang segala bentuk kematangan maupun perubahan.  
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Gaetano Mosca dan Vilfredo F. D. Pareto adalah dua tokoh yang 

mengembangkan teori elit pada awalnya seperti yang dikemukakan oleh Andrain. 

Namun Pareto mengemukakan bahwa elit sebenarnya dapat diganti atau yang 

disebutnya sebagai sirkulasi elit. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi karena dua 

hal antara lain, (1) Pergantian atau sirkulasi diantara kelompok-kelompok elit 

yang memerintah itu sendiri, mereka melakukan pergantian kekuasaan 

memerintah diantara para elit itu sendiri. (2) Pergantian atau sirkulasi diantara elit 

dengan penduduk lainnya/Masyarakat membentuk elit baru dan masuk ke dalam 

kancah perebutan kekuasaan. Masyarakat umum diluar kelompok elit membentuk 

organisasi atau partai politik baru dan menjadikan dirinya sendiri sebagai elit 

baru, bahkan jika memenangkan pemilu mereka dapat menggeser posisi elit lama.  

Charles Wright Mills mengajukan argumen lain sebagai ciri elit dalam 

negara demokrasi. Elit pada negara demokrasi hakikatnya tidak menghambat 

kebebasan sipil, sebaliknya mereka menghormati prinsip-prinsip hukum, 

melakukan kerja dengan transparan dan mereka tidak bisa dikategorikan sebagai 

diktator. Namun elit ini akan selalu berupaya menciptakan public silence dengan 

cara dibuatnya agenda-agenda penting seperti kebijakan ekonomi dan keamanan 

nasional oleh kekuasaan para elit agar masyarakat abai terhadap kondisi 

ketimpangan kekuasaan. Selain itu mereka juga memanfaatkan prosedur-prosedur 

demokrasi seperti pemilu, dan perjuangan meraih kepentingan politik lainnya 

yang mengandalkan modal sosial (ekonomi, agama, sosial budaya, dan 

kekuasaan) yang dikuasai oleh para elit ini sehingga pada akhirnya mereka tetap 

berkuasa.  

Kedua, Model Pluralis. Model pluralis menyatakan bahwa kekuasaan tidak 

terdistribusikan sebagaimana halnya menurut model elitis yang membedakan 

masyarakat menjadi elit dan massa. Model pluralis menganalisis distribusi 

kekuasaan dengan melihat setiap kelompok yang ada di masyarakat sebagai 

pihak-pihak yang diperhitungkan keberadaannya. Model ini mendasarkan pada 

asumsi bahwa setiap individu menjadi anggota satu kelompok sosial, atau bahkan 

beberapa kelompok sosial sekaligus. Melalui kelompok-kelompok tersebut, 

individu menyampaikan aspirasi dan kepentingannya untuk diperjuangkan 

sehingga dapat terpenuhi. Kelompok-kelompok yang memperjuangkan aspirasi 

tersebut adalah kelompok-kelompok kepentingan atau interest groups.  

(Haryanto, 2017). Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan politik yang 

tergantung pada isu apa yang berkembang dalam masyarakat. Namun persaingan 

diantara kelompok-kelompok kepentingan ini tidak ada yang menang maupun 

kalah. Status menang-kalah kelompok tergantung dengan isu. Untuk isu-isu 
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tertentu, pihak yang memperoleh kemenangan adalah kelompok-kelompok 

tertentu saja, sementara kelompok-kelompok yang lainnya mungkin kalah atau 

ada dalam posisi netral (tidak menang ataupun kalah). Model pluralis lebih 

melihat isu yang ada di masyarakat untuk mengetahui struktur kekuasaannya. 

Kesimpulannya adalah tidak berarti bahwa semua kelompok mempunyai 

kekuasaan dan pengaruh yang sama di antara sesama mereka. Di masyarakat, 

ditemukan juga kelompok yang relatif lemah apabila dibandingkan dengan 

kelompok lain. Pada umumnya, kecenderungan yang terjadi di masyarakat adalah 

kelompok yang relatif lemah akan bergabung atau berkoalisi dengan kelompok 

lain sehingga dapat mewujudkan tujuannya.  

Sebagaimana dinyatakan Andrain, model pluralis dapat dibedakan menjadi 

model pluralis sosial dan budaya. Dalam model pluralis budaya, masyarakat 

terbagi-bagi, terutama bukan atas dasar aspirasi dan kepentingannya yang konkret 

melainkan atas dasar perbedaanperbedaan nilai yang timbul dari perbedaan 

ikatan-ikatan primordial dan sakral (Andrain, 1992). Sehubungan dengan hal 

tersebut, ada perbedaan hakikat mengenai kelompok bagi kedua model itu. Di 

masyarakat yang secara sosial bersifat pluralistik, kelompok-kelompok yang ada 

di dalamnya bersifat sukarela. Keputusan individu untuk bergabung dalam suatu 

kelompok, tidak didasarkan paksaan tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan 

mencari keuntungan bagi kepentingan pribadi. Kelompok-kelompok seperti 

halnya serikat buruh, kamar dagang, kelompok tani, kelompok nelayan, ataupun 

persatuan guru merupakan contoh kelompok-kelompok menurut model pluralis 

sosial. Fungsi utama dari kelompokkelompok ini adalah melakukan kontrol atas 

kekuasaan pemerintah dan memenuhi kebutuhan para anggotanya. Menurut 

model ini, kehadiran kelompok-kelompok yang bersifat otonom tersebut juga 

akan menghasilkan suatu pembagian kekuasaan, selain melakukan pengawasan 

atas kekuasaan pemerintah. Sebagaimana telah disinggung tadi, kelompok-

kelompok yang ada di masyarakat menjadi tempat bagi anggotanya untuk 

memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Sehubungan dengan hal itu, pada 

model pluralisme sosial, pemerintah melambangkan suatu sasaran untuk tuntutan 

kelompok-kelompok tersebut. Dengan demikian, fungsi pemerintah adalah 

menanggapi tekanan-tekanan dari para pemimpin kelompok.  

Ketiga, Model Populis. Berkaitan dengan distribusi kekuasaan, model 

populis mendasarkan pada asumsi bahwa setiap individu mempunyai hak dan 

harus terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik. Oleh 

karena itu, struktur kekuasaan yang ada di masyarakat harus sangat 

terdesentralisasikan. Warga negara kebanyakan harus memainkan peran paling 
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besar dalam pembuatan keputusan. Sebab, mereka juga merasa perlu untuk dapat 

mengawasi pemerintah maupun kelompok-kelompok sosial (Andrain, 1992). 

Menurut model populis, kelompok-kelompok yang terorganisir dengan baik dan 

kuat tersebut sebagaimana halnya dengan pemerintah, juga dikendalikan oleh 

suatu elit tertentu. Sementara itu, model populis berupaya menciptakan suatu 

sistem politik yang menempatkan nilai lebih tinggi bagi keterlibatan komunitas 

individual ketimbang kendali organisasional. Komunitas individual yang 

dimaksud adalah komunitas yang relatif longgar atau bebas. Individu dalam 

komunitas ini tidak terikat oleh beragam aturan sebagaimana layaknya sebuah 

organisasi.  

Menurut pandangan model populis, kehidupan politik perlu 

mengekspresikan adanya persamaan di antara anggota masyarakat, bukan malah 

menciptakan hierarki. Model ini percaya bahwa kehidupan politik merupakan 

spontanitas, bukan suatu pengorganisasian yang rumit. Kehidupan politik 

menggambarkan kesederhanaan, alamiah, dan menyeluruh, bukannya 

menunjukkan kompleksitas, dibuatbuat, dan terpecah-belah. Hal ini berbeda 

dengan pandangan model elitis yang menyamakan politik dengan organisasi, 

hierarki, kompleksitas, dan paksaan. Sementara itu, jika disandingkan dengan 

model pluralis yang mengaitkan politik dengan persaingan di antara pemimpin-

pemimpin kelompok yang ada di masyarakat, maka model populis 

mengasosiasikan politik dengan kerja sama di antara anggota masyarakat 

kebanyakan.  

Sementara itu distribusi kekuasaan pada lembaga negara atau pemerintah 

dibagi dalam 2 bentuk, yaitu; Bentuk Kekuasaan Horizontal dan Kekuasaan 

Vertikal. Kedua bentuk ini telah dibahas dalam pembahasan tentang sistem politik 

pada modul I. Oleh karena itu pada modul ke III ini tidak akan dibahas lagi. 

Distribusi kekuasaan di Indonesia dapat diidentifikasi pada gambar dibawah ini.  
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Gambar 4. Distribusi Kekuasaan di Indonesia 

Dapat dilihat bahwa pada semua struktur dalam sistem politik memiliki bentuk 

kekuasaan yang berbeda-beda. Bahkan fungsi dan peran yang dimiliki pun 

berbeda. Penjelasannya sebagai berikut: 

Individu merupakan anggota keluarga yang menjadi pembentuk 

masyarakat. Setiap individu memiliki orientasi kepentingan dan tujuan yang 

berbeda-beda, sehingga individu-individu akan menggabungkan diri ke dalam 

kelompok sosial yang dianggap mewakili kepentingan dan tujuannya. Kelompok-

kelompok ini berubah menjadi kelompok kepentingan, karena mereka akan 

memperjuangkan kepentingan mereka untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan 

politik. Oleh karena itu mereka akan berusaha memberikan input ke pemerintah 

baik melalui partai politik, media massa, maupun organisasi civil society yang 

sudah ada di tengah masyarakat. Input juga dapat dilakukan secara langsung 

kepada legislatif, karena anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang terbagi 

berdasarkan daerah atau wilayah tertentu. Input juga hakikatnya dapat 

disampaikan secara langsung ke lembaga eksekutif melalui perangkat pembantu 

pimpinan eksekutif seperti melalui para pejabat dan aparatur sipil negara di satuan 

kerja perangkat di daerah, atau kementerian.  

Input dari masyarakat akan dibahas bersama eksekutif dan legislatif untuk 

menghasilkan keputusan politik berupa program, proyek atau kebijakan lainnya. 
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Dalam proses pembahasan di legislatif dan eksekutif ini terdiri dari para politisi 

yang mewakili berbagai kepentingan politik dalam masyarakat. Sehingga terjadi 

pertarungan ide dan gagasan tentang urgensitas kepentingan politik yang diwakili. 

Hingga akhirnya lahir kesepakatan yang akan terwujud dalam keputusan politik. 

Selama proses pembuatan keputusan politik, masyarakat melalui partai politik, 

media massa, dan civil society masih mampu memberikan input atau 

mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Biasanya dilakukan dengan 

cara melakukan lobbying (lobi politik), contacting (melakukan kontak dengan 

pengambil keputusan politik), communication (diskusi publik, audiensi, seminar, 

demonstrasi, unjuk rasa, dan sebagainya), dan networking (membentuk jejaring 

sosial melalui koalisi sehingga opini publik tercipta berdasarkan kesamaan 

kepentingan politik).  

Keputusan politik yang telah dibuat (Output) harus disosialisasikan kepada 

masyarakat, agar masyarakat memahami bentuk kebijakan yang diterapkan, 

proses penerapan, dan hasil yang ingin dicapai. Proses sosialisasi dilakukan oleh 

eksekutif secara langsung melalui perangkat pemerintahan dibawahnya, anggota 

legislatif di daerah pemilihannya, media massa sebagai media komunikasi publik, 

partai politik pendukung pemerintah dan civil society yang menyetujui kebijakan 

politik yang dibuat. Pasca sosialisasi, kebijakan itu diterapkan. Proses penerapan 

kebijakan diawasi oleh masyarakat secara langsung sebagai objek dan subjek 

penerima kebijakan politik, juga diawasi oleh partai politik oposisi, civil society 

maupun media massa. Hasil dari pengawasan ini direspon dalam bentuk Input 

setelah Output berupa kritikan atau dukungan. Kritikan akan diproses oleh 

pemerintah untuk perbaikan kebijakan politik. Sementara dukungan diproses oleh 

pemerintah dengan melanjutkan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

penerapan kebijakan dan peningkatan kualitas hasil kebijakan politik. Aktor 

dalam proses input pasca output sama dengan input sebelum output.  

Keseluruhan peran yang dijelaskan dalam sistem politik diatas merupakan 

bentuk implementasi dari distribusi kekuasaan dalam sistem politik demokrasi 

yang paling sederhana. Namun jika anda telah memahami bentuk sistem politik 

David Easton dan Gabriel Almond yang menambahnya dengan pengaruh 

lingkungan, maka pemahaman mahasiswa tentang kinerja dan distribusi 

kekuasaan dalam sistem politik telah sangat lengkap. Namun proses ini tentu 

berbeda pada sistem politik yang dijalankan dalam bentuk tirani, otoriter, dan 

totalitarian yang menolak adanya distribusi kekuasaan. Namun bukan berarti 

distribusi kekuasaan pada negara demokrasi mampu tercipta secara ideal seperti 

pada gambar diatas, seperti apa yang dikritisi oleh Pareto dan Mosca, maupun 
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teori oligarki yang dikemukakan oleh Mills.  

 

4. Rangkuman 

Pembahasan pada modul ini dapat dirangkum dalam bentuk sebagai berikut: 

a. Kekuasaan merupakan sebuah kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain baik dalam upaya menegakkan aturan 

yang disetujui oleh orang banyak, meski orang yang 

dipengaruhi tidak ingin melakukannya, namun karena adanya 

sanksi yang dapat diberikan maka orang yang dipengaruhi akan 

melaksanakan aturan tersebut. Kekuasaan hidup dan ada di 

dalam masyarakat, karena kekuasaan lahir dari sifat alamiah 

manusia yang ingin mewujudkan kepentingan dan 

kebutuhannya. Upaya mempengaruhi ini bisa berujung pada 

sifat mendominasi orang atau kelompok, sehingga lebih mudah 

mewujudkan kepentingan dan kebutuhannya.  

b. Ada banyak sumber kekuasaan yang dapat diidentifikasi yang 

dikategorikan dalam bentuk kekuasaan prosedural dan 

kekuasaan substansial. Dalam kedua kategori ini terdapat 

bentuk implementasi sumber kekuasaan seperti fisik, ekonomi, 

normatif, personal dan keahlian. Sementara contoh nyata 

implementasi dari sumber-sumber tersebut antara lain Senjata, 

Kekayaan, pendapatan, kontrol atas barang dan jasa, Moralitas, 

kebenaran, tradisi, religius, wewenang, Karisma pribadi, daya 

tarik, persahabatan, kasih sayang, popularitas, dan Informasi, 

pengetahuan, inteligensi, keahlian teknis. Sementara para 

pengikut menuruti kehendak penguasa bisa disebabkan oleh 

perasaan takut, cinta, kepercayaan atau karena pemujaan.  

c. Kekuasaan yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat 

disebut kewenangan. Makna ini sangat luas tentunya karena 

bisa diidentifikasi dalam bentuk kewenangan karena sah secara 

regulatif dan sah karena ada pengakuan langsung dari 

masyarakat. Meskipun regulasi adalah bersumber dari 

masyarakat, namun pembuatan dan pengesahannya dilakukan 

oleh para wakil masyarakat di lembaga pemerintahan, maka ada 

perbedaan yang disebut perbedaan secara formal dan non 

formal. Kewenangan formal pada akhirnya didasarkan pada 

aturan hukum sehingga negara disebut sebagai negara hukum.  
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d. Distribusi kekuasaan adalah bentuk pembagian kekuasaan 

dalam masyarakat. Pembagiannya dikategori dalam konteks 

elit, pluralis dan populis. Sementara pada lembaga 

pemerintahan pembagian kekuasaan disebut sebagai Trias 

Politika.  

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

Mahasiswa diberi kesempatan untuk menjelaskan praktek kekuasaan, 

kewenangan, dan pola distribusi kekuasaan yang ditemukan di lingkungan tempat 

tinggalnya. Dengan didasarkan pada konsep dan teori yang telah dijelaskan 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Mahasiswa silahkan menjelaskan pemikiran para ilmuwan politik yang 

mengemukakakan teori dan konsep tentang kekuasaan, kewenangan dan 

distribusi kekuasaan.  

No Nama Tokoh Pokok Pikirannya 

   

   

   

 

6. Evaluasi Pembelajaran 
- Mahasiswa memberikan tanggapan reflektif atas teori kekuasaan, 

kewenangan, dan distribusi kekuasaan.  

7. Umpan Balik 
 

C. Penutup  

1. Rangkuman  
Pembahasan tentang kekuasaan selalu menjadi salah satu sentral utama 

ketika publik membicarakan politik. Dalam politik kekuasaan dipakai untuk 

mewujudkan tujuan dari sistem politik itu sendiri. namun upaya-upaya 

mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik dapat dilakukan oleh orang 

yang tidak memiliki kekuasaan formal, namun memiliki legitimasi dari 

sekelompok masyarakat. Max Weber telah membantu pendeskripsian ini tentang 

adanya kekuasaan diluar kekuasaan formal namun memiliki peran penting dalam 

sistem politik. Dengan memahami konsep kekuasaan, kewenangan dan distribusi 

kekuasaan, mahasiswa dapat menjadikannya sebagai landasan utama dalam 
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memahami berbagai ideologi, dan teori sistem politik yang akan dibahas pada 

modul berikut seperti demokrasi, komunisme, fasisme, dan liberalisme. 

 

2. Daftar Istilah  

Istilah Arti  

Elit  Segelintir orang berkuasa, atau yang memiliki pengaruh 

Kolektif  Bersama-sama 

Legitimate  Legitimasi – keabsahan 

Kharisma  Keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan 

yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk 

membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat 

terhadap dirinya; atau atribut kepemimpinan yang 

didasarkan atas kualitas kepribadian individu 

Absolutisme  Bentuk pemerintahan tanpa UU dasar; bentuk 

pemerintahan dengan semua kekuasaan terletak di tangan 

penguasa yang menjalankan kekuasaannya secara otoriter, 

dan kekuasaannya mutlak.   

Ideologi  Kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang 

menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan 

mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam 

berbagai bidang kehidupan. 

Preferensi  Hak untuk didahulukan dan diutamakan daripada yang lain; 

prioritas. Bisa juga berarti kecenderungan. 

Patriarkhalisme  Perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan 

dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu 

Patrimonialisme  Bentuk kepemimpinan authoritarian, diktator, di mana 

negara dijalankan sesuai kehendak pribadi pemimpin 

negara (personal rule). Pemimpin negara memposisikan 

diri diatas hukum dan hanya mendistribusikan kekuasaan 

kepada kerabat dan kroni dekatnya.Seringkali 

menggunakan kekerasan gunamempertahankan posisi 

kepemimpinannya. 

Predominan  Lebih berkuasa, lebih banyak, lebih berpengaruh 

Revolusi  Perubahan mendasar dan menyeluruh pada seluruh aspek 

bentuk, nilai, proses secara serentak pada satu waktu. 

Biasnaya terjadi dengan penggunaan kekerasan, dan 

bersifat paksaan. 

Kudeta  Penggulingan pemerintahan yang ada secara tiba-tiba dan 

dengan kekerasan oleh sekelompok kecil. 

Pluralis  Paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu 

masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda 
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tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-

masing. 

Homogen  Sejenis, sama. 

Otonom  Berdiri sendiri, tidak dipengaruhi apapun 

Public silence  Publik yang tidak melawan, diam, tidak berkutik, tidak 

berdaya 

Modal sosial sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial. 

Individu yang terlibat dalam hubungan sosial dapat 

mempergunakan sumber daya sosial ini untuk kepentingan 

pribadi maupun kelompok. 

Elitis  Terpilih, segelintir orang. Berkaitan dengan elit 

Kelompok 

penekan 

Organisasi masyarakat non pemerintah yang melakukan 

penetrasi kepada pembuat keputusan politik untuk 

mewujudkan aspirasi politik mereka. 

Kelompok 

kepentingan 

Organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu 

dalam sistem politik, baik itu ekonomi, agama, budaya, 

lingkungan, pendidikan, buruh, mahasiswa dan 

sebagainya. 

Koalisi  Gabungan  

Primordial  Pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang 

dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, 

kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam 

lingkungan pertamanya. 

Input  Masukkan 

Output  Luaran, hasil  
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MODUL 4  

MARXISME, KOMUNISME, DAN PEMIKIRAN NEO 

MARXIS 

 

A. Pendahuluan 

Pemikiran Karl Marx disebut sebagai Marxisme, yang merupakan salah satu 

pemikiran terbesar dalam sejarah perkembangan ideologi politik yang 

dianjurkannya, Komunisme. Meskipun dampak terbesarnya adalah isi pemikiran 

Marx, yang mengkritik kapitalisme, negara, dan timpangnya distribusi kekuasaan 

dalam masyarakat demokrasi. Komunisme tidak begitu detil dijelaskan oleh Marx 

sebagai sebuah solusi yang dianggap mampu menjawab kritikan terhadap 

kapitalisme. Sehingga pemikiran Marx diperbaharui oleh para pengikutnya yang 

disebut sebagai kaum Neo Marxis, salah satu yang terbesar adalah Antonio 

Gramsci.  

 

1. Deskripsi Singkat  

Pada modul ini, mahasiswa akan mempelajari pemikiran Karl Marx yang 

berisi kritikan terhadap Kapitalisme yang dirumuskannya dalam konsep tentang 

Materialisme Dialektika. Kritikan Marx hakikatnya berfokus pada bidang 

ekonomi yang mempengaruhi sistem politik demi kepentingan para aktor 

ekonomi. Sementara solusi yang ditawarkan oleh Marx dirumuskan pada apa 

yang disebutnya sebagai komunisme. Komunisme berasal dari kata commune atau 

communis dalam bahasa Latin yang berarti umum, bersama, atau universal. 

Sehingga pemaknaannya komunis sebagai kondisi dimana tidak ada perbedaan 

diantara manusia, semua orang setara. Namun upaya mewujudkan komunisme 

melalui revolusi sosial dianggap terlalu berbahaya bagi sebagian pemikir, 

sehingga kritikan atas upaya ini dikemukakan oleh para pemikir terbaru seperti 

Gramsci. Meski Gramsci juga mengajukan kondisi lain yang menjadi sumber 

ketimpangan distribusi kekuasaan pada masyarakat kapitalis. Dalam 

perkembangannya memang pemikiran Marx diimplementasi secara berbeda, 

sehingga berkembang pemikiran yang tidak selaras dengan apa yang Marx 

kemukakan di awal. Meskipun begitu hingga saat ini masih ada beberapa negara 

dan kelompok masyarakat yang menganut pemikiran radikal ini. seperti Korea 

Utara, RRC, dan Kuba. Namun negara-negara tersebut menggabungkan 

pemikiran Marx dengan konsep sosialisme yang akan disinggung juga dalam 

modul ini.  
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2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 4 ini adalah:  

a. Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis fenomena 

politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara 

maupun tugas sebagai mahasiswa politik.  

b. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa 

berdasarkan pemahaman akan teori politik 

c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan 

konsep dan teori yang dipelajari;  

d. Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran 

student center learning melalui praktek penelitian, maupun 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 4 ini adalah:  

a. Mahasiswa memahami pemikiran Karl Marx tentang 

Materialisme, alienasi, dan pertentangan kelas 

b. Agar mahasiswa/i mampu menjelaskan pemikiran Antonio 

Gramsci tentang Negara dan kritikannya terhadap Karl Marx 

dan Marxis lainnya.  

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 

 

5. Kegunaan Modul 4 

Modul ini mampu menolon mahasiswa memahami kritikan Marx terhadap 

kapitalisme. Kritikan ini hakikatnya menjadi antitesis bagi sebuah ideologi baru 

yang dianggap ideal bagi masyarakat modern. Namun kritikan Marx juga menjadi 

pemicu terjadinya perubahan dan pengembangan demokrasi, pada akhir modul ini 

akan ditunjukkan perubahan apa saja yang muncul setelah Marxisme 

berkembang.  

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok dalam pemikiran ini antara lain: 

a. Marxisme 
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i. Materialisme Dialektika- historis 

ii. Alienasi 

iii. Pertentangan Kelas 

b. Komunisme 

i. Revolusi Proletar 

ii. Masyarakat Tanpa Kelas 

c. Pemikiran Neo Marxis 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 1 

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Marxisme dan 

Komunisme 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

a. Mahasiswa mampu menjelaskan kritikan Marx terhadap 

kapitalisme.  

b. Mahasiswa mampu menganalisis materialism historis menurut 

Marx.  

c. Mahasiswa mampu menjelaskan komunisme sebagai sebuah 

ideologi dan sistem politik.  

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Marxisme adalah sebuah aliran pemikiran dari Karl Marx, seorang 

pemikira, sosiologi, politisi, dan ekonom terkemuka yang hidup di abad 19. 

Landasan pemikirannya besar dipengaruhi oleh para ahli lainnya seperti Hegel, 

Freubarch, Nietszhe, dan lainnya. Perhatian Marx dipusatkan pada ciri-ciri 

ekonomi dan akibat-akibat politik dan liberalism klasik (laisez fare). Karl 

Heinrich Marx nama asli dari Karl Marx lahir di Trier, Prussia (sekarang Jerman), 

pada tanggal 5 Mei 1818. Ibunya berasal dari keluarga Rabbi Yahudi, sedangkan 

ayahnya berpendidikan sekuler dan pengacara yang sukses. Namun, ketika 

suasana politik tidak menguntungkan bagi pengacara Yahudi, ayah dan 

keluarganya pindah menjadi pemeluk agama Protestan (Arisandi, 2015). Kondisi 

ini menjadi salah satu konteks dalam kritikan Marx terhadap kondisi sosial, yaitu 

tentang agama yang dipandangnya sebagai candu bagi masyarakat.  

Karl Marx lebih dikenal karena tiga jilid besar buku Das Kapital yang berisi 

mengenai dasar dari prinsip produksi, naskah ini berisi gambaran subtil mengenai 
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nilai kerja dan upah. Karya lain yang cenderung lebih dikenal adalah The 

Communist Manifesto yang merupakan karangan pendek yang ditulis bersama 

sahabatnya Friedrich Engels dalam deklarasi Partai Komunis di Inggris. Teks 

Manifesto Komunis memberi gambaran mengenai terjadinya ketidakadilan yang 

dialami kaum buruh di Eropa sehingga memberi dasar bagi sebuah gerakan untuk 

melawan. Selain itu pemikiran Marx juga dipengaruhi oleh pemikiran Hegel. 

Pengaruh pemikiran Hegel terhadap Marx yaitu Marx memakai metode dialektis 

Hegel untuk menjelaskan sejarah dan proses-proses kemasyarakatan, juga 

menganut asumsi-asumsi filsafat Hegel, bahwa melalui sejarah, umat manusia 

mewujudkan dirinya pada tujuan tertentu, dan ketiga, seperti halnya Hegel, Marx 

juga merefleksikan kenyataan yaitu alienasi. Alienasi adalah konsep tentang 

keterasingan, yaitu kondisi dimana manusia terasing dari apa yang diimpikan atau 

tujuan manusia itu sendiri sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Untuk 

memudahkan membedah Marxisme, akan dibagi ke dalam konsep utama dari 

pemikiran dibawah ini.  

 

a. Materialisme 

Teori Marx berakar dari suasana intelektual abad ke 19. Menurutnya sejarah 

manusia adalah proses alamiah. Seperti realitas yang lain, sejarah dapat menjadi 

sasaran studi ilmiah. Dengan studi ilmiah dimungkinkan menentukan makna, 

pola, dan kecenderungan dalam kejadian sejarah, bahkan dalam skala sejarah 

dunia. Pada dasarnya pernyataan Marx tentang sejarah ada kesamaan dengan 

pemikiran evolusi, namun keunikan materialisme-historis menganut konsep 

dialektika Hegel. Dialektika adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan 

antara pihak yang berlawanan. Gagasan idealistik Hegel tentang semangat 

sebagai substratum dan agen penggerak sejarah sesungguhnya (Faqih, 2002). 

Marx menerima ajaran Hegel secara selektif. Marx menerima gagasan formal 

dialektika, tetapi menolak kadar idealistis dalam teorinya. Marx juga mengikuti 

filosof Jerman yang sezaman dengannya, yaitu Feurbach dengan membangun 

filsafat materialistisnya sendiri yang berbeda dari Hegelianisme.  

Seperti Feurbach, Marx tidak puas dengan pemikiran abstrak (abstract 

thought). Mereka menginginkan yang lebih empiris. Jika Feurbach hanya 

mengganti esensi agama dan esensi manusia, Marx menambahkan bahwa esensi 

manusia adalah totalitas hubungan sosial. Seperti Hegel, Marx berpandangan 

bahwa sejarah berjalan sesuai dengan prinsip dialektika: tesis-antitesis-sintetis. 

Akan tetapi, jika Hegel berpendapat bahwa semua tesis itu bersifat ide, Marx 
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menggantinya dengan yang bersifat materi karena, ide terlahir akibat kondisi 

sosial. Keyakinan Marx adalah bukanlah kesadaran yang menentukan keberadaan 

manusia, sebaliknya, keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran mereka. 

Inilah yang kemudian terkenal sebagai materialisme sejarah (historical 

materialisme) (Supriyadi, 2012). Dasar dialektika dari Hegel adalah 

relasionalisme internal, yakni pengertian bahwa keseluruhan kenyataan, dipahami 

sebagai manifestasi diri roh, yang terhubung satu sama lain dalam jejalin yang 

tidak terputus. Marx memandang dialektika Hegel terlalu mengarah ke mistik. 

Kemudian argumen Marx bahwa dialektikanya berbeda dengan dialektika Hegel. 

Marx menyatakan bahwa dialektika Hegel berdirinya dengan kepala di bawah, 

sedangkan Marx ingin membalikkan dengan kepala di atas. Hal ini disebabkan, 

karena Hegel menjelaskan, bahwa ide sebagai primer dan benda sebagai sekunder, 

sedangakan Marx beranggapan sebaliknya yaitu benda adalah primer dan ide 

adalah sekunder (Mariani, 2013). Marx beranggapan bahwa ide tidak mampu 

menggambarkan kenyataan empiris dalam masyarakat karena sifatnya abstrak. 

Pada dasarnya yang mengubah masyarakat itu bukanlah ide, melainkan materi 

(Martono, 2014).  

Materialisme adalah sistem pemikiran yang meyakini materi sebagai satu-

satunya keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi. 

Dasar pemikiran materialisme sejarah Marx berasal dari karya Ludwig 

Feuerbach. Materialisme sejarah Marx akan menunjukkan, bahwa di balik materi 

ada kesadaran yang menggerakkan arah sejarah sehingga materialisme sejarah 

harus difahami sebagai gerak materi yang menyejarah. Materi di sini dalam arti 

metode pemikiran. Materi memiliki daya transformatif yang menyejarah. Marx 

memandang bahwa hanya dalam kerja ekonomi itulah, manusia mengubah dunia. 

Pandangan Marx yang menjadikan materi sebagai primer di atas, dikenal dengan 

konsep materialisme historis. Materialisme historis berpendapat bahwa perilaku 

manusia ditentukan oleh kedudukan materi, bukan pada ide karena ide adalah 

bagian dari materi (Martono, 2014). Marx memetakan materialisme ke dalam 

materialisme historis dan materialisme dialektis. Materialisme historis merupakan 

pandangan ekonomi terhadap sejarah. Kata historis ditempatkan Marx dengan 

maksud untuk menjelaskan berbagai tingkat perkembangan ekonomi masyarakat 

yang terjadi sepanjang zaman. Sedangkan materialisme yang dimaksud Marx 

adalah mengacu pada pengertian benda sebagai kenyataan yang pokok. Marx 

tetap konsekuen memakai kata historikal materialisme untuk menunjukkan 

sikapnya yang bertentangan dengan filsafat idealisme.  

Marx kemudian merumuskan sejarah manusia dalam 5 fase materialisme 



107 

 

seperti pada gambar 5 dibawah ini: 

 
Gambar 5. Fase Materialisme Historis  

Ada empat konsep sentral dalam memahami pendekatan materialisme historis 

menurut Morisson, yaitu (Damsar, 2011):  

i. Means of Production (cara produksi) yaitu sesuatu yang 

digunakan untuk memproduksi kebutuhan material dan 

untuk mempertahankan keberadaan.  

ii. Relations of Production (hubungan produksi), yaitu 

hubungan antara cara suatu masyarakat memproduksi dan 

peranan sosial yang terbagi kepada individu-individu 

dalam produksi.  

iii. Mode of Production (mode produksi), yaitu elemen dasar 

dari suatu tahapan sejarah dengan memperlihatkan 

bagaimana basis ekonomi membentuk hubungan sosial.  

iv. Force of Production (kekuatan produksi), yaitu kapasitas 

dalam benda-benda dan orang yang digunakan bagi 

tujuan produksi.  

Karena hidup manusia ditentukan oleh materi yang dihasilkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, maka secara singkat konsep materialisme historis Marx, 

ingin menunjukkan bahwa sejarah hidup manusia ditentukan oleh materi. Atau 

Manusia hidup untuk bekerja memenuhi kebutuhannya.  

 

b. Kritik Terhadap Masyarakat Kapitalis 

Karya-karya awal Marx berbicara mengenai hubungan antara kerja dan 

hakikat manusia. Marx meyakini bahwa sistem produksi kapitalis membuat kerja 

manusia menjadi tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Ketidaksesuaian 

antara hakikat kemanusiaan dan kerja tersebut disebut alienasi atau keterasingan. 
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Alienasi Marx sangat dipengaruhi oleh Feuerbach. Namun alienasi yang diajukan 

oleh Feuerbach adalah alienasi dalam konteks agama. Menurut Feuerbach bukan 

Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan manusia yang menciptakan Tuhan. 

Yang nyata bukanlah Tuhan melainkan manusia (Suseno, 2001). Menurut Marx 

Feuerbach belum sampai pada pencarian hal sebenarnya mandasar, yaitu 

mengenai sebab manusia mengasingkan dirinya dalam agama. Agama merupakan 

realisasi diri yang semu. Manusia merealisasikan diri dalam agama karena 

struktur masyarakat nyata tidak mengizinkan manusia merealisasikan diri dengan 

sungguh-sungguh. Karena masyarakat dalam dunia nyata mengalami penderitaan 

dan gagal mencapai tujuan, maka ia mengharapkan mencapai keselamatan di 

Surga (Suseno, 2001). Namun bagi Marx alienasi bukan hanya berada di wilayah 

agama dan negara, akan tetapi juga terdapat pada relasi-relasi sosial antara pelaku 

produksi (buruh) dan pemilik modal (kapitalis).  

Alienasi dalam pekerjaan merupakan konsekuensi dari keberadaan dua 

kelas tersebut. Kelas borjuis atau kaum kapitalis adalah para majikan yang 

memiliki alat produksi yang berupa mesin-mesin industri, pabrik dan tanah. Kelas 

buruh atau proletar adalah mereka yang melakukan pekerjaan tanpa memiliki 

tempat dan sarana kerja. Kelas buruh adalah kelas sosial yang terpaksa menjual 

tenaga dan waktu mereka kepada kelas kapitalis. Karena mereka bekerja karena 

terpaksa dan tanpa memiliki sarana maka kegiatan bekerja serta hasil kerja bukan 

lagi milik para kaum pekerja, melainkan menjadi milik para pemilik modal. Inilah 

dasar dari keterasingan dalam masyarakat kapitalis (Suseno, 2001). Dalam 

kegiatan produksi keduanya saling membutuhkan. Buruh dapat bekerja apabila 

pemilik modal menyediakan sarana produksi tempat mereka bekerja dan 

mendapat upah. Para pemilik modal hanya dapat memperoleh keuntungan dari 

alat produksinya apabila ada buruh yang bekerja dalam produksi. Meski saling 

tergantung satu sama lain, buruh memiliki posisi yang berbeda apabila 

dibandingkan dengan pemilik modal. Buruh memiliki peluang hidup yang kecil 

apabila dia tidak bekerja. Oleh karena itu buruh rela menjual tenaga dan waktu 

kerja untuk para borjuis demi untuk bertahan hidup. Para pemilik modal memang 

tidak mempunyai pendapatan jika tidak ada kaum buruh yang bekerja, akan tetapi 

pemilik modal akan tetap mampu memiliki peluang bertahan lebih lama. Para 

pemilik modal masih dapat hidup dari modal yang dimilikinya (Suseno, 2001).  

Eksploitasi dan dominasi yang terjadi dalam masyarakat kapitalis dilakukan 

melalui sistem ekonomi yang tidak berpribadi dan objektif (bukan penindasan 

oleh orang/kekuasaan tiran tertentu yang beridentitas). Pemaksaan yang terjadi 

bukanlah pemaksaan yang terang-terangan, akan tetapi justru didorong oleh 
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kebutuhan pekerja yang kini hanya dapat dipenuhi melalui kerja upahan. Pekerja 

harus menerima syarat-syarat yang ditawarkan para kapitalis, karena pekerja 

dalam keadaan terpaksa dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhannya sendiri 

akibat ketiadaan alat produksi. Apabila pekerja tidak mau bekerja sesuai upah 

para kaum kapitalis beserta persyaratan-persyaratannya maka masih ada pasukan 

cadangan para pengangguran yang dapat segera menggantikan (Suseno, 2001).  

Pola produksi yang tidak adil dalam masyarakat kapitalis memicu lahirnya 

alienasi yang dialami oleh kaum proletar. Ada 5 bentuk alienasi yang dialami oleh 

kaum proletar yang dapat dijelaskan, yaitu (Schroeder, 2005): 

i. Alienasi dari hasil kerja seseorang Alienasi ini memiliki 

dua model. Model pertama adalah alienasi dari hasil kerja 

seseorang karena kerja yang terjadi dalam tatanan 

kapitalis bukanlah merupakan ekspresi dari hasrat dan 

keinginan proletar. Proletar memproduksi apa yang 

diinginkan oleh borjuis dan bukan dirinya. Model kedua 

adalah alienasi dari hasil kerja proletar, karena produk 

dari tindakan bekerja proletar diambil oleh pemilik modal 

(borjuis).  

ii. Alienasi dari proses produktif Semakin seorang pekerja 

dialienasikan dari hasil kerjanya, semakin ia diasingkan 

dari proses produksi. Setiap pekerja akan merasa bahwa 

ia hadir dalam proses produksi ketika dalam proses 

produksi itu, ia benar-benar melakukan apa yang ingin 

dilakukannya (ia mengekspresikan dirinya seutuhnya). 

Sementara itu, dalam sistem produksi kapitalisme, setiap 

pekerja justru melihat proses produksi sebagai suatu 

rutinitas harian membosankan yang sebenarnya tidak 

dikehendakinya. Dalam kondisi ini, pekerja tidak merasa 

terlibat dalam proses produktif dan tidak 

mengekspresikan dirinya dengan produk yang 

dihasilkannya.  

iii. Alienasi dari kemanusiaannya Bagi Marx, hidup manusia 

adalah aktivitas produksi di mana setiap orang harus 

menghasilkan sesuatu untuk bertahan hidup. Mereka 

merealisasikan diri melalui pekerjaan dan berbagai 

ekspresi diri dan kemampuannya. Dalam kondisi inilah, 

manusia membangun kemanusiaannya. Jika kehidupan 

produktif manusia itu telah dipisahkan dari hidup manusia 

(Alienasi dari proses produksi), manusia kehilangan 

kemanusiaannya.  
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iv. Alienasi dari orang lain Dalam sistem produksi 

kapitalisme, Marx melihat bahwa manusia dikondisikan 

untuk saling berkompetisi. Hal ini tidak bisa dihindarkan 

karena dalam sistem ini, modal yang semakin besar 

menjadi tujuan utama. Mereka yang gagal dalam hal ini 

adalah mereka yang memiliki modal yang tidak 

terkembangkan. Mereka ini akan kalah dalam persaingan 

dan modalnya akan direbut oleh mereka yang menang. 

Kondisi persaingan ini menempatkan seseorang pada 

posisi saling mengasingkan satu sama lain. Mereka tidak 

lagi membiasakan diri untuk hidup bersama dengan orang 

lain karena semua orang adalah sainganku untuk 

mencapai kapital yang lebih besar lagi.  

v. Alienasi dari diri sendiri Akhirnya, sistem kapitalisme 

mengasingkan manusia dari dirinya sendiri. Hidup 

mereka menjadi tidak mereka lihat bermakna, relasi sosial 

mereka dirusak oleh kompetisi, aktivitas mereka dirasa 

sebagai rutinitas belaka dan hasil produksi mereka dicuri. 

Dalam kondisi ini, setiap orang akan merasa kehilangan 

penghargaan atas diri mereka sendiri dan tidak lagi 

percaya diri. Dalam sistem kapitalisme ini, manusia 

mengalami dirinya tidak hidup dan tidak bergairah.  

 

c. Teori Nilai Lebih 

Dalam bukunya yang berjudul Das Kapital Vol 1 (tahun 1867), Marx 

mengemukakan sebuah konsep tentang Nilai Lebih. Nilai lebih merupakan 

kelebihan nilai produksi yang dilakukan buruh berbanding dengan upah dalam 

suatu proses produksi. Kelebihan nilai ini menciptakan keuntungan bagi para 

pemilik modal akibat kecilnya biaya produksi berbanding dengan beban 

pekerjaannya. Penjelasan kondisi yang dikritisinya adalah, bahwa setiap buruh 

diberi upah berdasarkan lamanya mereka bekerja per hari. Upah yang diberikan 

kepada buruh seharusnya dapat memenuhi kebutuhan buruh tersebut per harinya 

untuk menebus tenaga mereka pada saat bekerja. Untuk mencapai keseimbangan 

dalam proses produksi, buruh harus mendapatkan keuntungan dengan cara 

memberi upah lebih dari tenaga yang digunakan dalam bekerja. Ketika buruh 

mendapatkan upah yang kurang untuk menebus tenaganya maka buruh tersebut 

telah dirugikan. Sisa nilai upah yang seharusnya diberikan pada buruh agar 

mendapatkan keuntungan inilah yang disebut nilai lebih. Secara tidak langsung 

pemilik produksi yang mempunyai nilai lebih telah mencuri keuntungan berupa 

upah yang harusnya menguntungkan buruh yang diperkerjakan. Oleh karena itu, 



111 

 

tindakan mengambil untung dari nilai lebih adalah tindakan eksploitasi buruh. 

Kelas buruh ini tertindas dan tereksploitasi karena borjuis mendapatkan nilai lebih 

dengan cara meningkatkan beban kerja. Peningkatan beban kerja ini bisa berupa 

pekerjaan yang bertambah atau pekerjaan yang berat berbanding terbalik dengan 

jumlah upah yang dibayarkan agar mendapatkan keuntungan, hal ini dilakukan 

agar modal bisa teralihkah untuk hasil produksi.  

 

d. Kelas Sosial, Kesadaran Kelas, dan Perubahan 

Sosial 

Dari kondisi alienasi serta eksploitasi yang dilakukan oleh borjuis karena 

mengambil nilai lebih yang harusnya diterima oleh buruh, Marx kemudian 

menyusun kerangka perubahan sosial yang dijadikan sebagai jalan menuju 

komunisme sebagai fase terakhir materialisme sejarah manusia. Sehingga dapat 

kita identifikasi bahwa bagi Marx, dalam masyarakat itu hanya ada 2 kelas, yaitu 

kelas proletar dan kelas borjuis. Namun ahli lain menyebutkan bahwa ada 3 kelas 

sosial dalam kritikan Marx yaitu, buruh upahan (proletar), kapitalis, dan pemilik 

tanah. Kelas tersebut dibedakan berdasarkan pendapatan pokok yakni upah, 

keuntungan, sewa tanah untuk masing-masingnya (Garvey, 2010), dua yang 

terakhir pada akhirnya menjadi borjuis menurut Marx. Sementara institusi sosial 

lainnya seperti sistem pemerintahan atau negara, agama, sistem pendidikan, dan 

lainnya hanya merupakan institusi yang digunakan oleh borjuis untuk 

memperkuat posisinya. Borjuis menggunakan kekuatan modalnya untuk 

menguasai sistem-sistem lain sehingga mampu melakukan indoktrinasi kepada 

proletar agar tidak melakukan perlawanan. Contohnya melalui agama terjadi 

doktrinasi tentang cinta kasih, pasrah, dan lainnya, maka agama dapat dipakai 

untuk dijejali kepada proletar sehingga proletar tidak melakukan pemberontakan 

terhadap borjuis.  

Namun bagi Marx masyarakat kapitalis tidak akan bertahan lama, proletar 

akan melakukan perlawanan kelas terhadap kelas borjuis. Perlawanan ini 

didasarkan oleh timbulnya kesadaran kelas proletar bahwa mereka mengalami 

alienasi dan tereksploitasi. Yang dimaksud kesadaran kelas itu sendiri menurut 

Marx seperti dikutip dalam Doyle (1986) ialah satu kesadaran subyektif akan 

kepentingan kelas obyektif yang mereka miliki bersama orang-orang lain dalam 

posisi yang serupa dalam sistem produksi. Konsep kepentingan mengacu pada 

sumber-sumber materil yang aktual yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

atau keinginan individu. Jadi Doyle memberikan contoh, kepentingan kelas 

kapitalis terletak pada keuntungan yang semakin meningkat, sedangkan 
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kepentingan kelas proletar secara sempit meliputi kenaikan upah, sedangkan 

secara luas meliputi penguasaan terhadap proses produksi yang lebih luas 

(Johnson, 1986). Contoh tentang agama dan institusi lain yang digunakan borjuis 

menurut Marx itulah yang dikategorikan sebagai kesadaran palsu. Munculnya 

kesadaran palsu akibat pengaruh ideologi yang dikembangkan untuk mendukung 

kelas yang dominan dan struktur yang telah ada menurut Marx seperti dikutip oleh 

Doyle dapat digantikan dengan kesadaran kelas yang benar dengan cara 

kesengsaraan yang diderita bersama-sama (Johnson, 1986).  

Marx memusatkan munculnya kesadaran kelas yang benar dengan 

analisisnya pada perkembangan yang terjadi di dalam kelas proletar di daerah-

daerah industri di kota. Alasannya adalah karena mereka bekerja bersama-sama 

di suatu pabrik dalam kondisi yang kurang manusiawi dan hidup berdampingan 

satu sama lain (antar buruh satu pabrik) sebagai tetangga di satu kota juga, kaum 

proletar menjadi sadar akan penderitaan bersama dan kemelaratan ekonominya. 

Singkatnya, terpusatnya mereka pada satu tempat memungkinkan terbentuknya 

jaringan komunikasi dan menghasilkan kesadaran bersama. Kesadaran ini akan 

meluas menjadi kesadaran seluruh proletar dan mengalami pemuaian yang terus 

menerus hingga akhirnya terjadi revoluasi atas borjuis. Keseluruhan proses ini 

dapat terlhiat pada kerangka gambar 6 yang berujung pada perwujudan 

komunisme di bawah ini.  

 
Gambar 6. Perubahan Menuju Masyarakat Komunis 
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Penjelasan atas gambar ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Engels, 1964) 

(Marx, 2000):  

i. Perilaku represi dari borjuis terhadap kelompok proletar 

telah memicu terjadinya alienasi (seperti pada penjelasan 

Schroeder sebelumnya). Kondisi ini disebabkan oleh 

dominasi modal yang dimiliki borjuis dalam proses 

produksi yang dilakukan proletar. Proletar dianggap 

sebagai bagian dari faktor produksi yang digerakkan oleh 

modal yang dimiliki borjui. Maka muncul kesadaran dari 

orang perorang akan kondisi ini, hingga timbullah 

perlawanan perjuangan yang dilakukan oleh orang-

perorang.  

ii. Gerakan perlawanan oleh orang perorang mendapat 

perhatian dari proletar lainnya, sehingga terjadi 

konsolidasi oleh seluruh proletar. Dalam konsolidasi 

tersebut terjadi Penguatan kesadaran, dan setelah 

semuanya memiliki kemantapan sikap, dimulailah 

perlawanan terhadap borjuis secara meluas.  

iii. Perlawanan tersebut diwujudkan dalam bentuk ekspresi 

kekuatan fisik yaitu dengan tindakan pengrusakan 

terhadap alat-alat produksi serta barang-barang import 

yang menjadi sumber profit bagi borjuis. Namun gerakan 

ini masih terpecah karena adanya massa proletar yang 

mengambang. Mereka bimbang karena membutuhkan 

pekerjaan dari borjuis untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Menghancurkan produksi sama saja 

menghancurkan sumber penghidupannya.  

iv. Merespon adanya massa proletar mengambang ini, terjadi 

lagi proses konsolidasi dan penguatan kesadaran kelas 

proletar akan kondisi dominasi yang dilakukan oleh 

borjuis. Namun karena semakin bertambahnya massa 

yang terkonsentrasi menjadi kekuatan besar proletar, 

massa proletar mengambang lainnya dengan sendirinya 

akan bergabung dalam gerakan perlawanan terhadap 

borjuis.  

v. Bibit konflik pun mulai ditaburkan dengan adanya hura-

hara, yang kemudian pertentangan itu semakin meruncing 

antara dua kelas yang saling berseteru (Borjuis VS 

Proletar).  
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vi. Namun borjuis tidak tinggal diam karena mereka akan 

menggunakan kekuatan modalnya untuk menggerakan 

institusi-institusi lama, yang tidak memberikan jalan bagi 

pemenuhan kehendak yang menyangkut kebutuhan atau 

hajat hidup untuk menekan gerakan proletar. Selain itu 

ditambah dengan adanya borjuis akan menggunakan 

kekuatan represif yang semakin kuat untuk memperburuk 

keadaan proletar.  

vii. Namun fenomena menguatnya gerakan perlawanan 

proletar mengakibatkan terpecahnya kaum borjuis, 

sehingga ada di antara kelas ini yang bergabung dengan 

massa proletar yang revolusioner, kecenderungan untuk 

bergabung dengan kelas yang revolusioner tentulah 

memiliki maksud untuk penyelamatan, agar terhindar dari 

berbagai benturan dengan arus massa yang semakin 

menguat.  

viii. Masa berikutnya adalah saat peralihan, kekalahan borjuis 

akan dimulai dengan dibangunnya masyarakat yang tidak 

memiliki hak-hak perorangan (Tidak ada hak privat), 

yang diakui hanyalah hak milik bersama, dan 

perekonomian pun didasarkan pada aturan ekonomi 

bersama. Karena bagi Marx sumber awal mula 

pertentangan kelas ini adalah karena adanya persaingan 

antar hak kepemilikan privat yang didukung oleh sifat 

alamiah manusia yang serakah sehingga terjadi eksploitas 

atas manusia lain.  

ix. Masa peralihan ditandai dengan dibentuk sistem 

pemerintahan oleh diktator proletariat, penguasa baru 

inilah yang mengatur batas-batas kepemilikan, serta 

mendistribusikan hasil-hasil produksi kepada masyarakat. 

Proses ini didukung dengan adanya indoktrinasi tentang 

masyarakat tanpa kelas.  

x. Kemudian setelah tercapainya pemerataan, maka barulah 

masyarakat komunis memasuki fase terakhir, yaitu saat-

saat menikmati kemakmuran, di mana tidak ada lagi 

differensiasi antara buruh kasar dan halus, sehingga kerja 

pun di dasarkan pada kesanggupan dan keperluan masing-

masing orang. Fase terakhir ini ditandai dengan 

pembubaran diktator proletariat, dan memasuki fase 

komunisme murni (masyarakat tanpa kelas) 
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Hakikatnya bagi Marx akan ada 2 revolusi besar yaitu revolusi politik dan revolusi 

sosial. Revolusi politik berupa upaya untuk merebut kekuasaan oleh kaum 

proletar. Setelah itu kemudian revolusi sosial yang berupa perubahan-perubahan 

hubungan hak milik dalam masyarakat, yang kemudian diikuti perubahan-

perubahan suprastruktur mengikuti perubahan-perubahan yang dimaksud 

(Sargent, 1986). Perlawanan yang dilakukan kaum proletar akan melahirkan 

revolusi politik yang akan dijalankan oleh diktator proletar. Selanjutnya diktator 

proletar akan menjalankan revolusi sosial. Perlawanan dan revolusi dilakukan 

dengan menggunakan kekerasan dan sistem diktator dibawah kendali proletariat, 

menurut Marx adalah sebuah keharusan untuk melawan kesadaran palsu yang 

telah menancapkan tajinya. Dalam Communist Manifesto disebutkan bahwa 

revolusi akan berjalan dengan keras. Hal ini terjadi sebab kekuatan produksi 

melampaui lembaga sosial, ekonomi dan politik, pemilik alat-alat produksi tidak 

akan rela membiarkan sejarah berjalan ke arah yang tidak diinginkannya. Kelas 

borjuis sangat percaya bahwa sistem yang berlaku itu merupakan yang paling 

efisien, paling adil dan secara filosofis sesuai dengan hukum alam dan tuhan 

(William Ebenstain, 1994).  

 

e. Komunisme 

Kata Komunisme muncul di Prancis sekira tahun 1830 berbarengan dengan 

munculnya kata sosialisme. Dua kata ini semula sama artinya tetapi kata 

Komunisme dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal, yang menuntut 

penghapusan total hak milik pribadi dan kesamaan konsumsi serta mengharapkan 

keadaan lebih baik bukan dari kebaikan pemerintah tetapi dari perjuangan kaum 

miskin/terhisap (Suseno, 2001). Paham Komunis tidak terlepas dari gagasan 

bahwa kekayaan dunia merupakan milik bersama dan lebih baik dari milik 

pribadi. Kepemilikan bersama menjadi gagasan yang mendorong membuat sama 

rata dalam situasi ekonomi semua orang, meniadakan perbedaan antara si miskin 

dan si kaya, menggantikan usaha mengejar keuntungan pribadi dengan 

kesejahteraan umum, sehingga dimungkinkan tidak terjadi situasi sosial yang 

dapat menjadi pembeda di antara semua orang. Gagasan ini lebih lanjut disebut 

dengan paham sosialisme. Oleh karena itu paham komunis tidak terlepas dan 

teridentikan dari gagasan/paham sosialis.  

Komunisme adalah doktrin mengenai keadaan bagi kemerdekaan 

proletariat atas penindasan kaum borjuis. Dalam perkembangannya paham 

komunis terbagi dalam dua aliran yaitu aliran sosial demokrat yang disebut 

sosialisme dan aliran komunisme menurut ajaran Karl Marx dan Lenin. Aliran 
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sosial demokrat menghendaki suatu bentuk pemerintahan demokratis parlementer 

dan pemilihan. Sedangkan komunisme Karl Marx (yang menjadi dasar 

perjuangan Karl Marx, Lenin, Stalin, dan Mao Tse Tung) ialah komunisme 

diktator proletar yang menolak sistem pemerintahan demokratis parlementer. Apa 

yang mereka maksudkan diktator proletar ialah diatur yang dijalankan oleh apa 

yang mereka namakan pelopor-pelopor kaum buruh dan tani guna mengikis habis 

unsur - unsur kapitalisme (Suseno, 1970).  

Beberapa prinsip pelaksanaan yang digunakan untuk mewujudkan 

masyarakat komunis sebagai berikut (Herqutanto Sosronegoro, 1984):  

i. Sistem totaliter. Semua bidang kegiatan manusia seperti 

politik, ekonomi sosial, agama, kebudayaan, dan 

pendidikan diawasi dan didominasi oleh negara. Dengan 

demikian cara-cara totaliter tidak mengakui hak-hak 

individu bisa dipindahkan (Inalienable Rights Of 

Individuals). Totalitarisme menolak konsep kristen, 

yahudi, islam, dan agama-agama lain bahwa manusia itu 

diciptakan oleh Tuhan. Karl Marx menentang 

kepercayaan agama sebagai tidak ilmiah karena 

kepercayaan itu tidak bisa dibuktikan dalam suatu 

laboratorium bahwa ada Tuhan. Sistem komunis 

merupakan sistem yang demokratis, kaum komunis 

menyatakan bahwa sistem pemerintahan kediktatoran 

proletariat merupakan penjelmaan dari sistem 

pemerintahan mayoritas yaitu kelas proletariat (kaum 

pekerja dan petani) atau kelas minoritas (bekas kaum 

kapitalis atau borjuis). Sedangkan sistem demokrasi barat 

adalah merupakan demokrasi borjuis atau kapitalis, suatu 

demokrasi untuk sekelompok kecil individu tertentu yaitu 

kaum kapitalis.  

ii. Sistem pemerintahan kediktatoran satu partai. Sistem 

komunis hanya mengenal satu partai yaitu partai komunis. 

Sebenarnya partai ini tidak bisa dikatakan partai politik, 

karena alasan pokok bagi adanya partai-partai politik 

adalah merupakan perwakilan bagi kelompok- kelompok 

warga negara yang berbeda pandangan politik. Sistem 

komunis tidak mengenal adanya kelompok-kelompok, 

yang ada hanya satu kelompok saja yang menguasai 

pemerintah. Suatu usaha untuk membentuk partai lain 

adalah suatu kejahatan, dan dihukum karena dianggap 

sebagai pengkhianatan. Pembenaran terhadap pandangan 

adanya satu partai saja ialah bahwa sistem dua partai atau 
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lebih merupakan buah pikiran kapitalisme, yang 

mengandung pertentangan kepentingan-kepentingan 

diantara kaum kapitalis dan kaum proletariat. Dan oleh 

karena kapitalisme telah dihapuskan seperti di Uni Soviet, 

RRC, atau Negara komunis lainnya maka tidak perlu ada 

partai lain yang beroposisi terhadap partai komunis. 

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa partai komunis 

merupakan satu- satunya organisasi politik yang sah 

dinegara komunis. Partai komunis adalah pemelihara dan 

penerjemah ideologi resmi yang memerintah negara. 

Tujuan utama partai politik ini antara lain juga 

memberikan sarana pengawasan terhadap birokrasi 

negara dan terhadap para warga negara yang tidak 

berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan. Salah satu 

alat utama sistem satu partai adalah propaganda. Apa 

yang diberitakan oleh surat-surat kabar, siaran radio dan 

televise adalah berita- berita yang diinginkan oleh partai 

komunis. Dengan kata lain, media massa dikuasai oleh 

pemerintah dan merupakan sarana propaganda bagi 

tujuan-tujuan pemerintah. Sistem pemerintah komunis 

adalah kediktatoran satu partai. Pemusatan kekuasaan 

politik dalam organ-organ eksekutif dan administrative 

diperkuat oleh adanya pengaruh yang besar dari partai 

komunis yang diorganisasiksan dengan sangat baik. 

Sekalipun orang-orang perwakilan adalah bagian struktur 

kediktatoran satu partai, tetapi fungsinya adalah 

menjalankan pengawasan pelaksanaan dan merupakan 

orang-orang yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan 

politik. UU dan pengadilan tidak berfungsi sebagai 

lembaga yang bebas dan terpisah serta mempunyai 

wewenang untuk memutuskan persengketaan-

persengketaan yang timbul karena bekerjanya orang-

orang pemerintah, akan tetapi UU dan pengadilan itu 

berfungsi untuk memperkuat norma-norma perilaku 

yang telah ditetapkan oleh pimpinan partai dan 

mendapatkan pengesahan dari orang-orang eksekutif dan 

administratif. Dengan demikian ciri pokok kediktatoran 

satu partai adalah bahwa semua orang pemerintahan yaitu 

eksekutif, administratif, legislatif dan yudikatif berfungsi 

sebagai sarana untuk tujuan-tujuan pemerintah yang telah 

dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin partai komunis.  

iii. Sistem ekonomi negara. Karena pada dasarnya sistem 

komunis adalah sistem totaliter, maka kontrol negara 
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terhadap bidang kegiatan ekonomi juga nampak mutlak. 

Negaralah yang menentukan segala segi kehidupan 

ekonomi. Dalam sistem komunis, negara menghapuskan 

hak-hak perseorangan atas alat-alat produksi dan 

meniadakan ekonomi pasar. Dengan demikian ekonomi 

komunis adalah ekonomi perintah yang bersifat totaliter 

berdasarkan putusan-putusan ekonomi yang dibuat oleh 

negara. Semua penduduk atas perintah negara atau 

lembaga-lembaga yang dipimpin oleh partai komunis 

harus bekerja untuk negara. Demikian pula halnya dengan 

penduduk di daerah-daerah pedesaan yang harus bekerja 

di tanah pertanian kolektif. Secara teoritis pertanian 

kolektif itu merupakan perusahaan koperasi. Singkatnya 

dapat dikatakan bahwa negara menganggap 

warganegaranya sebagai alat untuk mencapai tujuan-

tujuan negara. Negara menentukan lapangan kerja, lokasi 

dan tempat bekerja, apa yang harus dimakan, apa yang 

harus dihasilkan, berapa tinggi harga-harga yang harus 

ditetapkan dan sebagainya.  

iv. Sistem kekuasaan sentralisme demokratis. Karl Marx 

berpendapat bahwa suatu negara tidak bisa dikatakan 

demokratis bila negara itu tidak mempunyai 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mencampuri masalah-

masalah perseorangan, dan membiarkan kegiatan 

ekonomi bebas berada ditangan sekelompok kecil 

kapitalis. Oleh karena itu Karl Marx menghendaki agar 

negara campur tangan dalam masalah-masalah ekonomi 

dan sosial sehingga dengan demikian akan 

menguntungkan massa rakyat. Oleh Lenin diformulasikan 

suatu konsep sentralisme demokratis. Menurut konsep ini 

pemimpin dipilih oleh rakyat (dalam sistem pemilu tidak 

langsung yang berbentuk piramida) yang diikuti dengan 

mengikat keputusan-keputusan dari atas. Setelah 

pemilihan umum selesai dan pemimpin-pemimpin 

terpilih maka mereka mempunyai kedudukan tertinggi 

dan suatu usaha agitaasi menentang keputusan-keputusan 

pemimpin adalah pengkhianatan terhadap partai dan 

pemerintah. Demikian pula kebijaksanaan-kebijaksanaan 

partai bisa dibicarakan secara terbuka (dalam pertemuan-

pertemuan partai atau komite) sebelum keputusan- 

keputusan itu dibuat, tetapi setelah itu oposisi tidak 

dibenarkan. Brezhnev menamakan sentralisme 

demokratis sebagai pendapat bebas dalam memutuskan 
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persoalan-persoalan dan disiplin besi setelah keputusan 

diambil. Dalam prakteknya, system sentralisme 

demokratis mengekalkan dominasi pemimpin. John. N. 

Hazard menamakan sistem demikian ini sebagai sistem 

partisipasi massa dengan pengawasan.  

 

4. Rangkuman 

a. Pemikiran Marx didasarkan pada kondisi masa hidupnya yang 

dikukung oleh implementasi liberalism klasik yang 

memberikan kesempatan sebebas-bebasnya kepada sistem 

ekonomi menentukan diri sendiri. Konsep ini disebut laisez 

faire, yaitu konsep ekonomi yang mengurusi diri sendiri 

sementara negara hanya menyiapkan infrastruktur pendukung 

kegiatan ekonomi. Kehidupan ekonomi diberikan kepada 

invisible hand yang mengatur dan menentukan harga, pajak, dan 

sebagainya melalui proses demand and supply. Sehingga 

tidaklah heran yang menang dalam kegiatan ekonomi seperti ini 

adalah pemilik modal termasuk penyewa (pemilik tanah).  

b. Maka pemikiran Marx didasarkan pada konsep materialisme, 

yang melihat kehidupan manusia ditentukan oleh materi. 

Pikiran hanyalah konsep abstrak yang tidak menentukan 

manusia. Bagi Marx sejarah manusia melewati 5 fase 

materialisme, mulai komnisme primitive, perbudakan, 

feodalisme, kapitalisme hingga komunisme. Maka pemikiran 

Marx difokuskan pada kritikannya terhadap kapitalisme sebagai 

fase sebelum menuju komunisme.  

c. Kondisi dalam masyarakat kapitalisme yang menjadi landasan 

kritis Marx, adalah pada kondisi yang ditimbulkan oleh sistem 

kerja dan pengupahan. Dalam dua kondisi ini timbul dua 

dampak, yaitu alienasi dan pengambilan nilai lebih produksi 

oleh borjuis. Sehingga kondisi yang terjadi dalam kegiatan 

produksi adalah pola eksploitasi terhadap proletar oleh borjuis.  

d. Kondisi ini pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran orang 

perorang, yang merupakan proletar. Mereka menyadari bahwa 

mereka teralienasi, tereksploitasi, sehingga timbul perlawanan 

terhadap borjuis secara terpisah. Hingga terjadinya konsolidasi 

dan penguatan-penguatan kesadaran kelas berujung pada 
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menguatnya kaum proletar, hingga mereka mampu melakukan 

revolusi terhadap borjuis.  

e. Pasca revolusi yang dilakukan adalah menciptakan masyarakat 

komunis, inilah fase terakhir dari pemikiran marx tentang 

materialisme. Namun upaya mewujudkan fase ini, harus 

dilewati melalui diktator proletariat yang berupaya melakukan 

doktrinasi tentang kehidupan masyarakat tanpa kelas, dan tanpa 

hak privat.  

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

Mahasiswa melakukan pendalaman materi dengan membaca dan merespon 

materi yang disampaikan tentang keseluruhan pemikiran Karl Marx yang 

dituangkan dalam Marxisme.  

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Mahasiswa merumuskan dan menjelaskan bagian-bagian pokok pemikiran 

Karl Marx.  

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

Mahasiswa memberikan respon dalam diskusi di kelas dan hasil dari 

pengerjaan lembar kerja praktik.  

 

7. Umpan Balik 

 

 

Kegiatan Pembelajaran 2 

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Pemikiran Neo Marxis 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

a. Mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran kritis dari 

pendukung komunisme terhadap pemikiran Marx yang didasari 

pada analisis perkembangan masyarakat pasca Marxisme.  

b. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk lain dari alienasi 

dan ketimpangan kekuasaan pada masyarakat selain ekonomi.  

c. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk reifikasi lain yang 
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dikemukakan Marx, bentuk kesadaran kelas, dan hegemoni 

dalam masyarakat baru.  

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

a. George Lukács 

Sumbangan utama George Lukács terhadap teori Marxian berupa dua 

gagasan besar yakni Reifikasi dan Kesadaran Kelas. Reifikasi sebagaimana 

dikatakan Marx adalah tereduksinya hubungan antar manusia karena menjadi 

relasi alat produksi. Reifikasi dikembangkan George Lukács dalam bukunya yang 

berjudul History and Class Consciousness (1923), George Lukács sepakat dengan 

Marx bahwa komoditas sebagai sebuah masalah struktural penting dalam 

masyarakat kapitalis, yang berbentuk barang dan berkembang menjadi objek yang 

mendasari hubungan antar orang. Dalam masyarakat kapitalis, interaksi manusia 

dengan alam menghasilkan berbagai macam produk atau komoditas (misalnya 

roti, film, mobil dsb). Tetapi manusia cenderung tak mampu melihat fakta bahwa 

mereka sebenarnya yang menghasilkan komoditas itu dan memberikan nilai. Nilai 

justru mereka pahami sebagai produk pasar, terlepas dari aktor. Pemujaan 

terhadap komoditas merupakan proses berpikir yang mengakui komoditas dan 

pasar dalam masyarakat kapitalis sebagai objek yang keberadaannya terlepas dari 

aktor. Konsep Marx tentang pemujaan mutlak komoditas ini menjadi basis dari 

konsep reifikasi George Lukács (Ritzer, 2014).  

Perbedaan antara pemujaan mutlak terhadap komoditas yang diajukan Marx 

dan konsep reifikasi George Lukács terletak pada keluasan masing-masing 

konsep tersebut. Konsep Marx terbatas pada lembaga ekonomi saja, sementara 

George Lukács mengatakan bahwa reifikasi diterapkan terhadap seluruh 

masyarakat, negara, hukum, dan sektor ekonomi. Konsep ini dapat diterapkan 

secara dinamis dalam semua sektor masyarakat kapitalis. Orang menjadi yakin 

bahwa sektor sosial mempunyai kehidupannya sendiri dan akibatnya orang 

meyakini bahwa struktur sosial itu mempunyai ciri objektif. Proses ini dilukiskan 

George Lukács demikian (Lukács, 1968): 

Manusia dalam masyarakat kapitalis menghadapi realitas “ciptaannya” 

sendiri (seperti kelas) yang tampil di hadapannya sebagai fenomena alamiah 

yang terasing dari dirinya sendiri. manusia menjadi tergantung samasekali 

kepada belas kasihan hukum ciptaannya itu, aktivitasnya terbatas pada 

eksploitasi untuk pemenuhan kebutuhan individual tertentu yang tak dapat 

ditawar-tawar. Meski berperan aktif ia tetap menjadi objek bukan subjek 

aktifitasnya.  

Dalam mengembangkan gagasannya tentang reifikasi Lukács menyatukan 
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pandangan dari Weber dan Simmel. Tetapi, karena konsep reifikasi terdapat di 

dalam teori Marxian maka konsep itu seakan-akan hanya berlaku dalam 

masyarakat kapitalis saja, yang berbeda dengan Weber dan Simmel yang melihat 

reifikasi sebagai nasib umat manusia.  

Sementara mengenai kesadaran kelas, Lukács menambah dengan konsep 

tentang kesadaran palsu. Menurut Lukács, kesadaran kelas adalah sifat 

sekelompok orang yang secara bersama menempati posisi serupa dalam sistem 

produksi. Pandangan ini mengarah ke pemusatan perhatian terhadap kelas borjuis, 

dan terutama kelas proletariat. Menurut Lukács terdapat hubungan yang nyata 

antara posisi ekonomi objektif, kesadaran kelas, dan “pemikiran psikologis riil 

orang mengenai kehidupan nyata mereka” (Lukács, 1968). Kesadaran kelas 

merupakan kondisi yang secara langsung menyatakan bahwa kondisi yang 

dialami sebelumnya adalah sebuah kesadaran palsu, artinya sebelumnya kelas-

kelas dalam masyarakat kapitalis umumnya tidak menyadari kepentingan kelas 

mereka yang sebenarnya. Contoh, hingga tahap revolusi, kelompok proletar 

belum menyadari sepenuhnya sifat dan pemerasan yang mereka alami dalam 

masyarakat kapitalisme. Kepalsuan kelas berasal dari posisi kelas dalam struktur 

ekonomi masyarakat. Sebagian besar kelas sosial di sepanjang sejarahnya tak 

mampu mengatasi kesadaran palsu dank arena itu tak mampu mencapai kesadaran 

kelas. Tetapi posisi struktural kelas proletariat dalam kapitalisme memberinya 

kemampuan khusus untuk mencapai kesadaran kelas.  

Lukács menyebutkan bahwa borjuis kecil dan petani tak dapat 

mengembangkan kesadaran kelas karena posisi struktural mereka dalam 

kapitalisme yang mendua. Karena kedua kelas ini mencerminkan sisa masyarakat 

di zaman feodal, maka mereka tak mampu mengembangkan kesadaran kelas, 

tetapi sebaliknya mereka memahami perkembangan kapitalisme sebagai sesuatu 

yang bersifat eksternal, tunduk kepada hukum objektif yang hanya dapat dialami 

secara pasif. Sementara proletariat mampu mengembangkan kesadaran kelas yang 

sebenarnya, dan ketika itu terjadi, borjuis hanya akan ada dalam posisi 

mempertahankan diri. Lukács menolak pemikiran yang menuding proletar hanya 

bisa digerakkan oleh kekuatan eksternal, tetapi sebaliknya melihat proletar 

sebagai pencipta aktif nasibnya sendiri (Ritzer, 2014). Artinya gerakan kesadaran 

kelas proletar dilakukan oleh mereka sendiri, karena mereka yang mengalami 

seluruh eksploitasi yang dilakukan oleh borjuis.  

Dalam perlawanan proletar terhadap borjuis yang disebut sebagai 

pertentangan kelas, borjuis memiliki semua senjata intelektual dan 

organisasional, sedangkan proletar mula-mula mampu memahami masyarakat 
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sebagaimana adanya. Ketika pertentangan berlangsung, proletariat berubah dari 

“kelas dalam dirinya sendiri” (yakni sebagai kesatuan yang tercipta secara 

struktural), berubah menjadi sebuah “kelas untuk dirinya sendiri” (yakni 

kesadaran kelas tentang misi dan posisinya). Dengan kata lain, perjuangan kelas 

harus ditingkatkan dari tingkat tuntutan ekonomi ke tangka kesadaran kelas yang 

efektif dan menyadari tujuan yang hendak dicapai (Lukács, 1968).  

 

b. Antonio Gramsci 

Gramsci adalah seorang sosialis, karenanya pemikiran-pemikiran Marx dan 

Engels sedikit banyak mempengaruhi pemikiran politik Gramsci. Pemikiran 

Marxisme klasik yang dikembangkan Marx dan Engels, yang cenderung 

memandang institusi-institusi politik sebagai cerminan struktur ekonomi, menjadi 

titik perhatian Gramsci. Pandangan yang disebut ekononisme ini, dinilai 

menghalangi pemahaman tentang watak dominasi kapitalis dan strategi yang 

dibutuhkan untuk mengakhiri dominasi dan bergerak menuju sosialisme. Lenin 

mengajukan kritik tajam terhadap Marxisme klasik, tetapi pemikiran Gramsci 

yang menyempurnakan kelemahan-kelemahan kritik Lenin terhadap 

ekonomisme. Ekonomisme adalah Marxisme yang meyakini bahwa 

perkembangan-perkembangan politik adalah wujud dari perkembangan-

perkembangan ekonomi. Ekonomisme mengemukakan metafor ‘struktur dasar’ 

dan ‘struktur atas’ (base and super structure), dan menyatakan bahwa 

perkembangan yang terpenting adalah perkembangan yang berlangsung dalam 

struktur dasar ekonomi, sedangkan perkembangan politik dipandang sebagai 

bagian dari struktur atas, yang perkembangannya tergantung pada struktur dasar.  

Salah satu bentuk ekonomisme adalah pandangan bahwa sejarah bergerak 

secara otomatis dan tidak terhindarkan, mengikuti pertumbuhan dan 

perkembangan kekuatan-kekuatan produksi yang terus berlangsung. 

Ekonomisme meyakini bahwa kapitalisme akan menuju krisis dan kehancurannya 

sendiri disebabkan oleh perkembangan dan pertentangan kekuatan-kekuatan dan 

hubungan produksi dalam system kapitalisme yang terus membesar. Salah satu 

asumsi dalam ekonomisme adalah bahwa kaum proletar dalam system kapitalis 

makin lama akan makin dimiskinkan, dan pada akhirnya akan memberontak dan 

mengobarkan revolusi untuk mengakhiri situasi yang menyengsarakan tersebut. 

Revolusi proletar dipandang sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, dan para 

penganut komunisme harus menunggu situasi revolusioner tersebut dan bersiap 

bertindak ketika situasi itu terjadi. Gramsci menyebut ekonomisme sebagai 

determinisme mekanis, dan dalam pandangannya determinisme mekanis 
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melahirkan sikap pasif. Keyakinan bahwa kontradiksi dalam kapitalisme akan 

berkembang, dan gerakan massa revolusioner akan muncul dengan sendirinya dan 

mengantarkan pada sosialisme, menyebabkan kaum pekerja hanya menunggu 

keruntuhan ekonomi kapitalis dan tidak siap dengan inisiatif-inisiatif politis 

(Siswati, 2017).  

Sebelum Gramsci, Lenin telah meletakkan dasar-dasar konsep hegemoni. 

Bagi Lenin, hegemoni adalah strategi revolusi yang harus dijalankan oleh kelas 

pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan mayoritas. Ketika 

revolusi untuk menggulingkan kekuasaan bangsa Tsar terjadi di Rusia, kelas 

pekerja yang merupakan kelompok minoritas beraliansi dengan para petani yang 

merupakan mayoritas penduduk, dan kelompok pekerja bertindak sebagai 

kekuatan utama (hegemonik). Gramsci menambah dimensi baru dalam masalah 

ini dengan memperluas pengertiannya sehingga hegemoni juga mencakup peran 

kapitalis beserta anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan negara maupun 

dalam memepertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh. Jadi Gramsci 

mengubah makna hegemoni dari strategi (sebagaimana menurut Lenin) menjadi 

sebuah konsep yang sama seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan 

hubungan produksi, kelas dan negara, tujuan untuk mengubahnya. Ia 

mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaan sebagai syarat 

untuk memperoleh kekuasaan negara kedalam konsepnya tentang hegemoni.  

Gramsci mendefenisikan hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang 

dilaksanakan oleh kelas penguasa. Gramsci mebedakan hegemoni dari 

penggunaan paksaan yang digunakan oleh kekuasaan legislatif atau eksekutif atau 

yang diwujudkan melalui intervensi kebijakan. Kelas yang lebih rendah hanya 

dapat menjadi kelas hegemoni dengan cara memperkuat kemampuan untuk 

memperoleh dukungan dari kelas dan kekuatan sosial lain. Kelas yang lebih 

rendah harus mulai melampaui aktifitas koorporasi dalam lingkup setempat, yaitu 

aktivitas ketika mereka hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri yang 

bersifat sesaat dan harus bergerak maju menuju fase hegemonik dengan 

memperhatikan juga kepentingan kelas dan kelompok lain. Terwujudnya 

hegemoni menurut Gramsci terjadi dalam 3 fase, seperti yaitu (Arief, 2009): 

i. Fase Ekonomi: Pada fase ini seorang pedagang (borjuis) 

merasa perlu berdiri sejajar dengan pedagang lain, 

seorang pengusaha dengan pengusaha lain, dan 

sebagainya, namun belum timbul solidaritas diantara 

mereka. Mereka sadar akan kepentingan bersama mereka 

dan perlunya mereka bersatu, namun belum menyadari 

kebutuhan untuk bergabung dengan kelompok lain ke 
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dalam kelas yang sama.  

ii. Fase Kooperasi: Pada fase ini para pengusaha (borjuis) 

telah tumbuh kesadaran akan kepentingan bersama semua 

kelas, namun masih dalam bidang ekonomi. Pada tahapan 

ini masalah negara sudah diperhatikan, namun hanya 

sebatas untuk memperoleh persamaan politik dan hukum 

dengan kelompok yang berkuasa (eksekutif dan 

legislatif); hak untuk ikut serta dalam penetapan UU dan 

sistem pemerintahan, bahkan untuk mengubah dan 

mempengaruhi kebijakan tersebut memang 

diperbolehkan namun harus tetap berada dalam struktur 

dasar yang ada.  

iii. Fase Hegemoni: Fase dimana para pengusaha menjadi 

sadar bahwa kepentingan perusahaannya, dalam 

perkembangannya di masa sekarang dan masa 

mendatang, melampaui batas-batas kelas korporasi 

mereka yang bersifat ekonomis, dan kepentingan itu dapat 

dan harus menjadi kepentingan dari kelompok yang lebih 

rendah (proletar, petani, dan borjuis kecil). Ini adalah 

tahap yang murni politik. Ini adalah fase dimana ideologi-

ideologi yang sebelumnya terpecah-pecah sekarang 

bersaing sampai salah satunya atau gabungan dari 

ideologi-ideologi itu menang. Kemenangan itu akan 

menyatukan tujuan ekonomi, politik, intelektual dan 

moral serta mampu menghadapi semua persoalan 

sehingga perjuangan tidak berlangsung dalam dataran 

kelas korporasi (kelas borjuis) namun dalam dataran 

“universal” yang pada akhirnya terciptalah hegemoni 

suatu kelompok sosial yang kuat (borjuis) terhadap 

kelompok lain yang lebih rendah (proletar, petani, dan 

borjuis kecil).  

Unsur-unsur hegemoni menurut Gramsci dapat disimpulkan meliputi: Pertama, 

Penguasa dan kekuasaannya (memerintah dan yang diperintah), Gramsci 

mengakuinya bahwa dalam tatanan masyarakat memang selalu ada yang 

memerintah dan yang diperintah; selalu ada penguasa dan kekuasaannya. Maka 

bertolak pada pengakuan Gramsci tersebut, ia melihat jika seorang akan 

memerintah dengan efektif, maka jalan yang dipilih adalah meminimalisir 

resistensi rakyat dan bersamaan dengan itu, maka harus menciptakan ketaatan 

yang sepontan dari yang memerintah. Kedua, kesepakatan (konsensus), Gramsci 

menjelaskan bahwa hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat 

melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas 
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sosial lainnya. Dalam penerapannya, bahwa terdapat berbagai cara yang dapat 

dilakukan. Misalnya saja, melalui institusi yang ada di masyarakat (civil society) 

dimana yang menentukan secara langsung atau tidak langsungnya struktur-

struktur kognitif dari masyarakat. Oleh karena itu, hegemoni pada hakekatnya 

adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika 

sosial dalam kerangka yang telah ditentukan (Arief, 2009).  

Civil society yang memainkan peran penting dalam konsensus lahir dari 

pemikiran kritis manusia yang didapat melalui pendidikan. Kritikan Gramsci 

terhadap Marx adalah Marx abai terhadap posisi penting pendidikan dalam 

melakukan perubahan sosial. Tentang civil society juga menurut Gramsci, 

pemikiran Marx dan Engels tentang civil society dan masyarakat politik dianggap 

terlalu sempit karena hanya menunjukkan hubungan pada konteks ekonomi dan 

produksi. Menurut Gramsci hubungan civil society dan masyarakat politik sangat 

kompleks. Dalam ruang lingkup masyarakat sipil dan masyarakat politik terdapat 

hubungan ekonomi dan hubungan politik.  

Gramsci mengidentifikasi civil society kedalam beberapa ciri yang nantinya 

dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan sosial menuju komunisme 

melalui konsensus dan pendidikan. Ciri-ciri tersebut antara lain: 

a. Negara Berlawanan Dengan Civil Society: Negara tidak 

bisa dipakai secara penuh oleh borjuis untuk kepentingan 

mereka, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang 

akan menciptakan ketidakstabilan dalam negara. Namun 

tetap ada hegemoni borjuis. Civil society dapat dipakai 

untuk membangun hegemoni tandingan borjuis. Sehingga 

untuk menciptakan negara sosialis, maka harus dibangun 

hegemoni tandingan (Counter-Hegemony) oleh kaum 

buruh dimana memerlukan proses reformasi moral dan 

ideologi yang panjang, dan proses persuasif mengajak 

kelompok lain untuk menerima ide dan nilai yg dibawa 

civil society.  

b. Negara Meliputi Civil Society: Gramsci membagi 2 

suprastruktur politik yaitu: Masyarakat Sipil (Civil 

Society) dan Masyarakat Politik. Civil Society adalah 

kumpulan organisasi-organisasi sosial, politik, dan 

ekonomi dalam melakukan hubungan untuk mencapai 

tujuan dan orientasi kepentingan masing-masing. Dengan 

demikian, masyarakat sipil merupakan ruang 
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pertentangan kelas termasuk kelas borjuis dengan kelas 

pekerja. Masyarakat Politik adalah hubungan-hubungan 

koersif yang terwujud dalam berbagai lembaga negara-

angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum dan penjara, 

administrasi, ekonomi etc. Keduanya tidak terpisah secara 

tegas. Pada dasarnya keduanya terbentuk dari berbagai 

hubungan sosial yang dalam kasus negara yang bersifat 

koersif menjelma kedalam berbagai organisasi.  

c. Negara Setara dengan Civil Society: Negara merupakan 

suatu kompleks dari aktifitas praktis dan teoritis di mana 

kelas penguasa tidak hanya mempertahankan 

dominasinya namun memperoleh persetujuan dari 

kelompok lain (Civil Society) yang berada di bawah 

kekuasaannya. Definisi tersebut memperkuat dan 

mempertegaskan hubungan masyarakat sipil dan 

masyarakat politik (negara) sama pentingnya dalam posisi 

hegemoni dan dihegemoni. Meskipun negara memiliki 

kekuatan koersif namun tetap membutuhkan legitimasi 

masyarakat sipil yang ditujukan melalui persetujuan 

terhadap tindakan negara. Kondisi tersebut disebut 

sebagai hegemoni negara yang dilindungi oleh tameng 

koersif. Negara seperti ini disebut oleh Gramsci sebagai 

Negara Integral.  

 

4. Rangkuman 

a. 2 pemikir besar Neo Narxis yang mengoreksi Marx yaitu 

George Lukács dan Antonio Gramsci.  

b. George Lukács megajukan kritiknya tentang Reifikasi dan 

kesadaran kelas. Bagi Lukács konsep Marx tentang reifikasi 

terbatas pada lembaga ekonomi saja, padahal reifikasi 

diterapkan terhadap seluruh masyarakat, negara, hukum, dan 

sektor ekonomi.  

c. Kesadaran kelas Lukács didasarkan pada reifikasi yang dia 

ajukan terdahulu. Bahwa sebenarnya reifikasi yang hanya 

didasarkan pada struktur ekonomi saja tidak mampu 

menciptakan kesadaran kelas seperti yang diperkiarakan Marx. 

Kesadaran kelas tercipta oleh karena diberi pengaruh oleh 
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berbagai ideologi. Karena jika hanya dalam konteks ekonomi, 

proletar hakikatnya hanya menyadari ketidaksadarannya saja, 

namun belum memahami posisi dan misi proletar itu sendiri. 

Oleh karena itu proletar mulai menyadari kondisi itu bukan 

karena pengaruh eksternal yang disebabkan oleh borjuis 

(eksternal), namun proletariat secara mandiri menjadi pencipta 

aktif nasibnya sendiri. Sehingga proletar tidak sekedar 

mengalami kesadaran posisinya saja, namun perjuangan kelas 

ditingkatkan dari tuntutan ekonomi semata ke tingkat upaya 

mencapai tujuan yang hendak dicapai. Jika sampai pada titik 

penentuan tujuan inilah maka kapitalis dapat dihancurkan.  

d. Antonio Gramsci mengajukan konsepnya tentang hegemoni 

dalam masyarakat yang dianggapnya juga bermutasi melalui 3 

fase. Hegemoni tidak lahir begitu saja seperti apa yang 

dikatakan Marx lahir pasca feodal hancur. Hegemoni yang 

tercipta tidak hanya dalam konteks ekonomi saja, namun 

politik, hukum, negara atau sistem pemerintahan. Oleh karena 

itu jika ingin menghancurkan hegemoni, maka yang perlu 

dilakukan adalah menciptakan pemikiran kritis sebagai dasar 

kesadaran akan hegemoni melalui pendidikan, dan bekerja sama 

dengan civil society. Sebab eksploitasi yang terjadi bukan hanya 

dalam konteks ekonomi saja, karena jika hanya dalam konteks 

ekonomi, ternyata dari apa yang dilihat Gramsci di Italia bahwa 

ada masyarakat yang memang secara sukarela ingin menjadi 

proletar selamanya. Ini karena mereka mengalami indoktrinasi 

akibat rendahnya pendidikan, pengaruh agama, politik dan 

sosial budaya.  

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

Mahasiswa mengidentifikasi perbedaan pemikiran apa saja yang dimiliki 

Karl Marx dan 2 pemikir setelahnya.  

 

b. Lembar Kerja Praktik  

i. Mahasiswa mengidentifikasi sisa pemikiran Marxisme 

yang masih diterapkan di Indonesia dalam berbagai 

kebijakan dan sistem politik.  
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ii. Dibuat dalam bentuk tabel.  

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

Kemampuan mahasiswa dalam menemukan perbedaan pemikiran Marx dan 

pemikir Komunis lainnya, serta kejelasan perbandingan kesamaan pemikiran 

Marx dengan kebijakan politik di Indonesia.  

 

7. Umpan Balik 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Marxisme merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Marx secara 

khusus untuk mengkritisi bentuk ekonomi liberal klasik. Hingga saat ini konsep 

Marx masih relevan untuk mengkritisi neoliberalisme. Kritikannya terhadap 

liberal ini diselesaikan dengan tawarannya dalam bentuk ideologi komunisme. 

Sebagai sebuah teori memang marxisme tidaklah sempurna, sehingga lahir 

kritikan baru dan tambahan dari kaum neo marxis sebagai upaya 

penyempurnaannya. Sejarah mencatat bahwa hampir semua teori tentang sistem 

politik dan ideologi selalu beradaptasi dengan perkembangan perilaku dan 

fenomena politik. Oleh karena itu jika mendalami marxisme akan bersinggungan 

dengan konsep sosialisme baik dalam tataran teoritis maupun praksis. Oleh karena 

itu untuk mendukung pemahaman mahasiswa silahkan membaca konsep 

sosialisme. Karena keduanya merupakan teori yang sama-sama ingin 

mewujudkan masyarakat tanpa kelas, dan pemerintahan oleh mayoritas. Sehingga 

tidak heran jika komunisme mengklaim diri sebagai demokrasi rakyat. Negara-

negara yang menggunakan konsep marxis dan sosialis selalu menggunakan kata 

rakyat dalam nama resminya. 

 

2. Daftar Istilah  

Istilah Arti  

Dialektika  Ilmu yang berawal dari suatu penarikan pembedaan-

pembedaan yang sangat ketat dan melakukan perdebatan 

hingga menemukan solusi. Perdebatannya dimulai dengan 

adanya tesis, antitesis, dan sintesis 

Proletar  Buruh, pekerja 

Borjuis  Pemilik modal produksi, berbeda dengan pemilik tanah 

yang menyewakan tanahnya 
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pemerintah Indoktrinasi tentang 1 ideologi/dogma, 

terutama  tentang kepentingan bersama dalam hal ini 

negara 

Proletariat  Dari Latin proles, adalah istilah yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan kelas sosial rendah; anggota kelas 

tersebut disebut proletarian. Awalnya istilah ini digunakan 

untuk mendeskripsikan orang tanpa kekayaan, kelompok 

buruh atau pekerja. 

Ekonomisme  Paham yang memiliki kecenderungan untuk menafsirkan 

semua motivasi manusia dalam kerangka ekonomi. 
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MODUL 5  

FASISME 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

Pada modul ini mahasiswa akan mempelajari fasisme sebagai sebuah 

ideologi sistem pemerintahan. Meski saat ini tidak ada negara yang menerapkan 

ideologi ini secara utuh, namun nilai-nilai dan prinsip ideologi ini masih bisa 

diidentifikasi setelah mempelajari modul ini. Fasisme saat ini cenderung 

digunakan dan diterapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada 

keunggulan ras, atau nasionalisme konservatif terhadap negara. Namun sebagai 

sebuah ideologi yang mengkritisi demokrasi dan komunisme, fasisme layak 

dipelajari sebagai bagian dari memahami perkembangan ideologi di dunia.  

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 5 ini adalah: 

a. Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis 

fenomena politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

warga negara maupun tugas sebagai mahasiswa politik.  

b. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa 

berdasarkan pemahaman akan teori politik 

c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan 

konsep dan teori yang dipelajari;  

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 5 ini adalah: 

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah fasisme, pemikiran 

fasisme, sistem politik dan peninggalan fasisme.  

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 

 

5. Kegunaan Modul 5 

Modul ini akan membantu mahasiswa memahami implementasi fasisme 

yang menjadi dampak yang ditimbulkan akibat demokrasi dan komunisme di 

masa lalu.  
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6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Fasisme 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

a. Mahasiswa mampu menjelaskan implementasi fasisme di 3 

negara besar sebelum perang dunia ke II, yaitu Jerman, Italia 

dan Jepang.  

b. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis dampak 

yang ditimbulkan oleh fasisme terhadap perubahan ideologi lain 

di dunia pasca perang dunia II.  

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Ebenstein menulis “jika komunisme adalah pemberontakan pertama 

terhadap liberalisme, maka fasisme adalah pemberontakan kedua”. Fasisme 

selalu dituding sebagai ideologi yang memicu terjadinya Perang Dunia II, ketika 

dianut oleh Jerman (Adolf Hitler), Italia (Mussolini), dan Jepang (Tanaka). Meski 

Spanyol saat itu juga menerapkan ideologi ini dibawah pemerintahan Franco. 

Apakah benar begitu? Pada modul ini akan dijelaskan hubungan kausalitas fakta 

Perang Duni ke II dengan fasisme. Namun kita akan lebih banyak membahas 

fasisme sebagai sebuah ideologi, pola kekuasaan, dan distribusinya. Meskipun 

saat ini tidak ada negara yang menerapkan fasisme secara nyata, namun nilai-nilai 

yang dianutnya pada sisi lain dapat ditemukan kebaikan darinya.  

Fasisme berasal dari kata fasis atau fasces dalam bahasa Italia, yang secara 

harafiah berarti batang-batang kayu yang diikat dalam satu ikatan. Konsep ini 

diterapkan oleh selama kekaisaran Romawi berjaya, ciri militeristik, keunggulan 

ras, serta pemusatan kekuasaan pada negara atau kekaisaran menjadikan Romawi 

sebagai negara yang kuat, ditakuti dan mampu memenuhi kebutuhan material 

warga negara utamanya. Didasarkan pada konsep di masa lalu dan capaiannya, 

sebagian ahli yang mengidentifikasi fasisme di Jerman dan Italia menuding 

bahwa keinginan nostalgia kejayaan masa lalu menjadi pemicu lahirnya fasisme 

di kedua negara tersebut. Namun Carlton Clymer Rodee (2014) menyebutkan 

bahwa fasisme di Jerman, oleh Adolf Hitler mampu menunjukkan kelemahan-

kelemahan demokrasi, seperti menguatnya faksionalisme dalam berbagai partai 
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politik yang saling bersaingan, bahaya-bahaya yang Nampak dari sosialisme dan 

komunisme ekstrim kiri, dan sikap-sikap bermusuhan dari negara asing yang 

berniat mengurungi Jerman hingga menjadi budak. Hitler dan Mussolini juga 

mendesak adanya rekonsiliasi antara kelas-kelas warga negara bukannya 

perjuangan kelas dan ketundukan semua warga negara pada cita-cita negara yang 

lebih baik dan lebih tinggi. Fasisme menolak liberal karena konsep didalamnya 

menganugrahi kebebasan dan penyeragaman, hal ini seperti yang terjadi di 

Jerman. Fasisme dengan taktik lihainya menggunakan segala kecemburuan dan 

ketakutan golongan penerima gaji dan pada waktu yang bersamaan meluncurkan 

propaganda terhadap elit ekonomi dan elit politiknya (Hitler, 2010).  

 

a. Ideologi dan Praktek Kekuasaan Fasisme 

Perkembangan fasisme di dunia dapat dilihat mulai dari tahun 1922 di Italia, 

1933 di Jerman, di Spanyol 1939, 1943 di Argentina melalui penghancuran sistem 

pemerintahan semi konstitusional oleh para tuan tanah, sementara Jepang di awal 

tahun 1930 melalui reformasi lembaga totaliter warisan budayanya sendiri. Jika 

komunisme hidup di negara-negara miskin dan terbelakang, fasisme secara 

berbeda hidup di negara-negara maju secara teknologi. Namun 

pengembangbiakannya di Jerman dan Italia secara tidak langsung disebabkan 

oleh kekalahan keduanya dalam Perang Dunia I. Dimana perjanjian yang 

mengakhiri perang dunia I itu merugikan keduanya, sehingga rasa sakit hati 

merasa dikhianati menyebabkan fasisme tumbuh subur. William Ebenstein 

menyatakan bahwa fasisme tidak akan hidup pada negara-negara yang belum 

menerapkan demokrasi sama sekali (Ebenstein, 2006). Argumentasi ini 

menguatkan fasisme sebagai sebuah bentuk antitesis terhadap demokrasi.  

Berdasarkan pengalaman di berbagai negara dimana fasisme hidup dan 

berkembang pesat, Ebenstein kemudian menyusun beberapa syarat yang dapat 

melahirkan Fasisme, yaitu (Ebenstein, 2006): 

i. Adanya sokongan masa yang besar. Jika dibandingkan 

dengan komunisme yang lebih besar dipengaruhi 

kediktatoran militer, birokrasi, atau individu. 

Demikianlah di Jerman, fasisme meski paling kejam tapi 

paling populis, sementara di Italia tidak begitu populer 

dan destruktif. Sementara fasisme di Spanyol jauh lebih 

lunak oleh karena masih menggantungkan harapan pada 

lembaga birokrasi lama seperti gereja, tentara, dan 

birokrat. Sementara di Amerika Latin kecuali Argentina, 

fasisme lebih besar dipengaruhi oleh daya tarik seorang 
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jenderal.  

ii. Tingkat perkembangan industri yang cukup maju. Ada 2 

alasan yang menjadi titik temu antara fasisme dan 

industrialisasi, bahwa teror dan propaganda fasis banyak 

memerlukan organisasi dan teknologi, dan sebagai suatu 

sistem mobilisasi permanen untuk perang fasisme harus 

didukung oleh sumber-sumber industri.  

Secara sederhana jika memperbandingkan antara fasisme dan komunisme, 

fasisme adalah cara totaliter untuk menyelesaikan konflik-konflik dalam suatu 

masyarakat yang telah lebih maju industrinya. Sementara komunisme adalah cara 

totaliter untuk mengindustrialisasikan suatu masyarakat yang terbelakang. 

Sehingga bagi Ebenstein, komunisme hidup pada masyarakat pra industri, 

sementara fasisme hidup pada masyarakat pasca industri dan demokrasi.  

Argumentasi ini diperkuat oleh pernyataan Ebenstein bahwa ada 3 golongan 

utama yang mendukung berkembangnya fasisme. Pertama, golongan kecil kaum 

industrialis dan tuan tanah, mereka bersedia mendanai gerakan fasis dengan 

harapan mereka dapat terhindar dari rongrongan serikat-serikat buruh merdeka. 

Bukti ini dapat dilihat dari banyaknya industrialis Jerman dan Amerika sebelum 

perang dunia ke II turut mendanai partai Nazi bentukan Adolf Hitler. Kedua, 

golongan kelas menengah bawah yang merupakan golongan penerima gaji. 

Banyak dari mereka mendukung fasis karena takut mereka akan dikelompokkan 

ke dalam kaum proletar. Mereka melihat fasisme sebagai sesuatu yang dapat 

menyelamatkan status dan prestise mereka. Si pegawai penerima gaji merasa 

cemburu dengan golongan pengusaha, sebaliknya mereka takut dengan dunia 

proletar yang pernah mereka tinggalkan (Ebenstein, 2006). Kondisi ini 

sebenarnya hingga masa kini masih terlihat, bahwa kaum pekerja kantor (white 

collars worker) cenderung menolak masuk ke dalam perserikatan-perserikatan 

pekerja. Sehingga kaum proletar yang tergabung dalam perserikatan buruh, lebih 

mudah mengupatakan kesejahteraan mereka dibandingkan kaum pekerja kantor 

atau kaum penerima gaji ini. Meski hakikatnya mereka adalah kelompok pekerja, 

namun faktor prestise dan ruang lingkup kerja yang berbeda memicu terjadinya 

pembedaan ini. Semakin besarnya jurang pembedaan ini membuat kaum white 

collars worker ini tidak ingin kehilangan status posisi mereka yang dianggap 

wajar di dalam masyarakat (Ebenstein, 2006).  

Ketiga, kelompok militer. Golongan ini paling mudah dirasuki oleh 

pemikiran fasis, sebab doktrin militer yang integralistik dan disiplin lebih sesuai 

dengan konsep fasisme yang ingin mewujudkan masyarakat militeristik. Meski 

dalam kondisi demokrasi yang stabil sekalipun kaum militer tidak menurunkan 



136 

 

kedua sikap utama ini, apalagi ketika demokrasi mengalami kemunduran, militer 

memiliki kecenderungan menegaskan status quo nya sebagai penjaga kedaulatan. 

Sehingga ketika demokrasi yang mengalami kemunduran mendapatkan sambutan 

dari pemikiran fasis, militer dengan mudah menyambutnya seperti yang terjadi di 

Jerman, ketika Nazi di bawah Hitler muncul dengan ide fasisnya, para jenderal 

militer menyatakan dukungannya secara terbuka. Sementara di Spanyol, fasisme 

mampu berkembangan karena adanya dukungan dari opsir-opsir militer, termasuk 

di Jepang, niatan untuk melakukan imperialism mendorong tentara kekaisaran 

mendukung konsep fasisme (Ebenstein, 2006).  

Selain oleh karena adanya dukungan dari ke 3 golongan tersebut, faktor 

ekonomi turut mempengaruhi hidupnya fasisme. Meski berbeda dengan 

komunisme yang memiliki hubungan lahiriah langsung dengan ekonomi, fasisme 

turut dipengaruhi oleh depresi ekonomi. Apa yang terjadi di Jerman dan Italia 

pasca perang dunia I ditandai oleh depresi ekonomi yang besar dampak dari 

kekalahan mereka. Saat depresi ekonomi terjadi, ketakutan dan kebingungan 

mengurangi kepercayaan terhadap demokrasi, dan kepercayaan terhadap cara-

cara rasional menjadi lemah. Alurnya sebagai berikut: 

 
Gambar 7. Alur Depresi Ekonomi  

Pemicu Lahirnya Fasisme (Ebenstein, 2006) 

Sehingga dapat dilihat bahwa fasisme tidak hanya mendapatkan dukungan dari 

salah satu kelompok saja. Seperti komunisme yang hanya oleh kaum proletar. 

Posisi fasisime adalah menyentuh seluruh kelas sosial.  

Unsur-unsur doktrin fasisme dapat dijelaskan seperti apa yang dikatakan 
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oleh Ebenstein (2006):  

i. Ketidakpercayaan akan pertimbangan akal. Karena bagi 

fasisme dalam menyelesaikan masalah-masalah 

kemanusiaan tidak bisa menggunakan rasionalitas, namun 

sifat sentimental dan tidak bisa dikontrol oleh manusia. 

Secara psikologi fasisme lebih dogmatis daripada 

berpikiran terbuka, dan lebih fanatik daripada mempunyai 

pertimbangan.  

ii. Penyangkalan terhadap persamaan manusia (equality). 

Bagi fasisme ketidaksamaan adalah kenyataan manusia 

yang tidak dapat terbantahkan. Hal ini diterangkan dalam 

bentuk kontras antara superioritas dan inferioritas. 

Misalnya kaum laki-laki lebih tinggi derajatnya dari kaum 

perempuan. Bahkan bagi fasisme, demokrasi dan 

komunisme sendiri tidak akan mampu mewujudkan 

persamaan, demokrasi malah menjadikan persamaan 

sebagai tujuan jangka panjang yang tidak akan pernah 

terjadi, tetapi menjadikannya sebagai acuan moralitas jika 

melakukan ketidaksamaan (inequality).  

iii. Kode tingkah laku fasis diletakkan pada cara kekerasan 

dan dusta dalam segala hubungan manusia, lingkungan 

dan diantara bangsa-bangsa. Dalam demokrasi, politik 

dipandang sebagai sarana menyelesaikan konflik sosial, 

namun dalam fasisme, politik diberi sifat hubungan 

kawan-musuh. Dalam demokrasi lawan politik adalah 

pemimpin potensial di masa yang akan datang, bahkan 

mereka dibayar untuk melaksanakan tugasnya, agar 

tercipta pengawasan/controlling terhadap penguasa. Bagi 

fasis lawan harus dilawan hingga penghancuran total, 

karena lawan dipandang sebagai wujud dari kejahatan.  

iv. Pemerintah oleh golongan terpilih (elit). Antitesis dari 

demokrasi yang menganggap semua rakyat dapat 

memimpin. Bagi fasis mereka yang dapat memimpin dan 

memikirkan masalah sosial hanyalah mereka yang lahir, 

pendidikan, dan kedudukannya dimiliki oleh segelintir 

orang. Segelintir orang inilah yang dianggap paling benar, 

memahami keseluruhan kehendak umum dan 

mengabaikan kehendak pribadi yang bias. Penguatan ide 

ini didasarkan pada konsep Plato tentang Philosopher 

King yang dianggap paling layak dan benar menjalankan 

sistem pemerintahan.  

v. Sistem totaliter. Fasisme menggunakan otoritas dan 

kekerasan dalam segala macam hubungan sosial. Negara 
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menjadi sentral yang mengurusi warga negara bahkan 

dari sebelum lahir sekalipun, melalui pengaturan 

kependudukan, hingga kematian.  

vi. Rasialisme dan imperialisme, adalah 2 konsep dasar 

fasisme untuk menjalankan prinsip ketidaksamaan dan 

kekerasan dalam rangka hubungan dengan masyarakat 

dan bangsa-bangsa. Dalam doktrinya kaum elit adalah 

yang paling unggul dari segalanya, mereka boleh 

memaksakan kehendaknya kepada golongan lain bahkan 

menggunakan kekerasan sekalipun. Bentuk imperialis 

negara-negara fasis di masa lalu dilakukan dengan 

menawarkan perjanjian bilateral ke negara lain, dengan 

aturan yang membatasi negara lain. Jika ditolak maka 

menjadi alasan bagi negara fasis untuk melakukan agresi.  

vii. Oposisi terhadap UU dan aturan-aturan internasional, 

adalah alasan yang logis kepercayaan fasis tentang 

ketidaksamaan, kekerasan, rasialisme, imperialism, dan 

peperangan.  

Sekali berkuasa terdapat beberapa praktek yang dilakukan oleh kaum fasis di 

Jerman dan Italia, yaitu (Carsten, 1967): 

i. Mengurangi atau menghapus otonomi pemerintahan 

provinsi dan lokal.  

ii. Menyatakan tidak sah terhadap semua partai dan 

organisasi non fasis.  

iii. Menghapuskan hak dan kemerdekaan sipil dan 

memberangus pers dan media komunikasi lainnya.  

iv. Memenjarakan dan memusnahkan musuh negara 

(oposisi).  

v. Membawahkan serikat buruh pada wewenang negara dan 

menghapus hak mereka untuk berorganisasi, maupun 

pemogokkan dan tawar menawar secara kolektif.  

vi. Menciptkan berbagai organisasi pemuda, professional, 

dan kebudayaan agar dapat memobilisir penduduk dalam 

kepentingan elit politik.  

vii. Membawa perusahaan dagang dan industri dibawah 

pengawasan negara, terutama untuk maksud-maksud 

produksi dan mobilisasi dalam peperangan.  

 

b. Ekonomi Fasisme 

Karena bentuk pemerintahan yang dijalankan adalah totaliter, dibawah 

kontrol ketat dari pemerintah, tentu berdampak juga pada bidang ekonomi. 

Ekonomi fasis didasarkan pada asosiasi modal dan buruh yang dikontrol. Asosiasi 
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ini didasarkan pada sentralisasi urusan publik oleh negara dan sesuai dengan 

ketentuan atau tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Asosiasi ini juga 

menerapkan monopoli pada bidang usaha yang digelutinya. Tujuan negara fasis 

yang mengganti kemerdekaan perseorangan dengan otoritas negara yang tidak 

terbatas, berdampak pada prakteknya di bidang ekonomi, yang tujuannya adalah 

kekuasaan negara bukan kesejahteraan individu. Sehingga tujuan organisasi 

ekonomi adalah mempersiapkan peperangan ekonomi yang permanen, karena 

imperialism agresif adalah tujuan akhir dari politik luar negeri fasis (Ebenstein, 

2006).  

Ilham negara fasis bersumber dari paham sindikalisme yang merupakan 

percampuran unsur-unsur revolusioner, semi anarkis, dan sosialis yang 

menentang negara kapitalis sebagai suatu negara yang tidak adil dan tidak 

demokratis. Ia berusaha mengatur menundukkannya dengan jalan mengatur 

sindikat-sindikat buruh yang sewaktu-waktu akan mengambilalih kekuasaan 

dengan jalan pemogokan umum. Sindikat dari suatu industri tertentu, yang 

didalamnya setiap pekerja industri bergabung sebagai produsen. Sehingga hanya 

ada satu sindikat yang diakui dalam setiap cabang perusahaan atau industri, meski 

keanggotaannya tidak diwajibkan, namun iuran dari setiap anggota adalah 

kewajiban. Para pegawai administrasi dalam sindikat adalah politisi fasis yang 

tidak diragukan loyalitasnya pada rezim fasis.  

Sehingga negara fasis dalam konteks ekonomi dapat disebut sebagai negara 

korporasi. Ekonomi fasis menurut Ebenstein memiliki ciri negara korporasi. 

Dalam pemahaman ini, negara berkuasa untuk menata dan mengawasi sistem 

perekonomian. Negara fasis mengatur asosiasi modal dan tenaga kerja, dimana 

tenaga kerja diawasi dan asosiasi mendapatkan monopolinya. Dengan demikian 

negara berfungsi sebagai kelompok penengah. Ada dua asumsi yang mendasari 

filsafat negara korporasi. Pertama, masyarakat biasa tidak boleh memikirkan hal-

hal yang bersifat politik. Mereka hanya berhak menjalankan tugasnya sendiri-

sendiri. Kedua, para elitlah yang dianggap memiliki kemampuan untuk 

memahami masalah seluruh anggota masyarakat. Karena itu hanya mereka yang 

berhak memerintah. Ekonomi fasis menurut Ebenstein memiliki ciri negara 

korporasi. Dalam pemahaman ini, negara berkuasa untuk menata dan mengawasi 

sistem perekonomian. Negara fasis mengatur asosiasi modal dan tenaga kerja, 

dimana tenaga kerja diawasi dan asosiasi mendapatkan monopolinya. Dengan 

demikian negara berfungsi sebagai kelompok penengah. Ada dua asumsi yang 

mendasari filsafat negara korporasi. Pertama, masyarakat biasa tidak boleh 

memikirkan hal-hal yang bersifat politik. Mereka hanya berhak menjalankan 
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tugasnya sendiri-sendiri. Kedua, para elitlah yang dianggap memiliki kemampuan 

untuk memahami masalah seluruh anggota masyarakat. Karena itu hanya mereka 

yang berhak memerintah.  

 

4. Rangkuman 

a. Fasisme adalah ideologi yang menolak pemerintahan dan 

distribusi kekuasaan oleh orang banyak. Bagi fasisme 

pemerintahan hanya akan efektif jika dijalankan oleh segelintir 

orang yang memahami masalah kemasyarakatan, mampu 

menyelesaikannya karena berorientasi pada upaya perwujudan 

negara semata, mereka adalah segelintir orang yang memang 

terlahir dan terdidik menjadi pemimpin publik.  

b. Fasisme menolak equality yang menjadi dasar dan tujuan dari 

negara demokrasi. Sebab dalam kritikannya terhadap 

komunisme dan demokrasi, persamaan adalah sebuah tujuan 

semu yang dipakai untuk membuai masyarakat. Karena 

ketidaksamaan adalah kenyataan yang tak dapat ditolak oleh 

siapapun.  

c. Oleh karena itu praktek propaganda, dan penyederhanaan 

kegiatan dan pelaku ekonomi, serta penggunaan kekerasan 

menjadi praktek dari negara fasis untuk mewujudkan 

ketotaliteran oleh negara.  

d. Tujuan ini tidak akan terwujud jika tanpa didukung oleh 

sokongan massa yang terdiri dari kalangan white collars 

worker, borjuis kecil, tuan tanah, dan militer. Namun keberatan 

dari negara fasisme ada pada pengkultusannya pada individu 

yang menjadi sentral dari berdiri dan berjalannya negara 

fasisme. Karena pada prakteknya pasca kematian para tokoh 

yang dikultuskan seperti Hitler dan Mussolini, tidak ada yang 

menjadi penerusnya, sehingga fasis runtuh. Namun tidak ada 

penjelasan bagi melanjutkan rantai kekuasaan fasis tersebut.  

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Berdasarkan acuan konsep implementasi Fasisme diatas 

mahasiswa bisa menggunakannya untuk melihat perilaku 

politik organisasi kemasyarakatan atau negara pada masa 
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kini.  

ii. Mahasiswa akan menemukan meski tidak menerapkan 

keseluruhan ide dari konsep fasisme namun setidaknya 

ada bagian dari fasisme yang akan ditemukan.  

 

b. Lembar Kerja Praktik  

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

Tanggapan reflektif dari hasil identifikasi dan analisis lapangan berdasarkan 

konsep fasisme.  

 

7. Umpan Balik 

 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Modul ini membahas fasisme sebagai landasan ideologi dan cara 

implementasinya, termasuk upaya-upaya mewujudkan kekuasaan fasis pada 

sebuah negara. Fasis merupakan sebuah ideologi kuno yang berkembang di masa 

Romawi. Sehingga terdapat beberapa ciri yang melekat jika didasarkan pada 

alasan historis, yaitu konsep negara militeristik, imperialis, inequality (percaya 

pada keunggulan segelintir orang atau ras tertentu), totaliterisme, serta penolakan 

terhadap segala pemikiran rasionalitas yang berasal dari Yunani. Yunani dikenal 

sebagai bangsa yang melahirkan pemikiran rasionalitas, equality, 

etos dan sikap baru yang mempunyai pengaruh mendalam terhadap etika. 

Kelompok ini seperti para pengikut Plato, Aristoteles, dan para filsuf Stoisisme.  

Ide fasisme mendapat dukungan dari kelompok yang takut posisi mereka 

tergerus jika komunisme diterapkan, atau karena ketidakpuasan terhadap praktek 

kapitalisme yang melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu fasis merupakan ide 

yang dapat berkembang mudah pada masyarakat pasca industri, dan pasca 

komunisme. Sehingga industri dan depresi ekonomi akibat kapitalisme dipakai 

sebagai alat dan sarana fasis untuk memperkuat kekuasaan fasis. Kelompok 

pendukungnya adalah para pekerja kantoran atau penerima gaji (white collar 

worker), militer, borjuis kecil, dan tuan tanah. Militer menjadi salah satu 

pendukung utamanya karena ide fasis lekat dengan praktek kedisiplinan dan 

integralistik yang dimiliki militer. Sementara ekonomi diterapkan bukan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Etos
https://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
https://id.wikipedia.org/wiki/Etika
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ditujukan pada kesejahteraan individu namun pada upaya pencapaian tujuan 

negara yaitu agresi dan imperialism, sehingga ekonomi digerakkan dalam konteks 

totalitarianisme dengan praktek sindikalisme atau pembentukan serikat-serikat 

industri yang menjadikan para pekerjanya sebagai produsen atau pemilik modal. 

Melalui praktek iuran wajib bagi anggota sindikat atau serikat. Sindikat ekonomi 

ini bergerak secara monopolisitik pada satu jenis industri saja.  

 

2. Daftar Istilah  

Istilah  Arti  

Sindikalisme Gerakan ekonomi antitesis kapitalisme yang didasarkan 

pada pembentukan sindikat atau serikat yang berisi para 

pekerja dimana mereka menjadi pemilik modal dan buruh 

itu sendiri. Sehingga tujuannya adalah meruntuhkan sistem 

upah.  

Militeristik Penggunaan militer sebagai kekuatan politik dalam bentuk 

penerapan nilai maupun menyertakan masyarakat sipil 

dalam gerakan militer yang dilaksanakan oleh negara.  

Totalitarianisme bentuk pemerintahan dari suatu negara yang bukan hanya 

selalu berusaha menguasai segala aspek ekonomi dan 

politik masyarakat, tetapi juga selalu berusaha menentukan 

nilai-nilai 'baik' dan 'buruk' dari prilaku, kepercayaan dan 

paham dari masyarakat. Sebagai akibatnya, tak ada lagi 

batas pemisah antara hak dan kewajiban oleh negara dan 

oleh masyarakat.  

Serikat Perkumpulan  

Borjuis Pemilik modal 

Equality  Kesetaraan atau persamaan 

Inequality  Ketidaksetaraan  

Stoisisme  Stoisisme adalah ilmu filsafat yang dicetus oleh seorang 

filsuf bernama Zeno di awal abad ke-3 SM. Stoisisme 

sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu Stoikos yang 

berarti beranda, hal ini karena ajaran Zeno sering 

dilakukan di beranda berlukis. Ajaran Zeno sendiri banyak 

dipengaruhi oleh Socrates dan filsafat Sinisme hingga dia 

memulai ajaran filsafatnya sendiri.  

Tokoh terkenal yang menganut filsafat stoisisme adalah 

Kaisar Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Mereka 

adalah sosok-sosok yang terkenal karena mempraktikkan 

dan menyebarkan ilmu filsafat ini. Inti dari filsafat ini 

adalah sebuah cara hidup untuk menerima keadaannya di 

dunia yang mencerminkan kemampuan nalar manusia.  



143 

 

Revolusioner Aktor bisa orang atau kelompok yang melakukan, 

mendukung dan menggerakan revolusi.  

Anarkis Gerakan anti kekuasaan, dominasi, atau anti pemerintah 

dalam konteks negara.  

Sosialis Berasal dari kata socius yang berarti masyarakat. Jadi 

sosialisme merupakan paham yang terbentuk dengan 

tujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas dan 

merata dan membatasi milik perseorangan.  

Produsen  Pemilik modal, dan alat-alat produksi 

Doktrin Ajaran tentang asas suatu aliran politik, keagamaan atau 

pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, 

ketatanegaraan, secara bersistem, khususnya dalam 

penyusunan kebijakan negara. Biasanya dilakukan dengan 

cara rayuan, ajakan, atau paksaan.  

Depresi 

ekonomi 

Perasaan ketakutan dan psikologis lainnya yang 

ditimbulkan oleh krisis atau resesi ekonomi.  

Otoriter  Kekuasaan yang dijalankan oleh 1 orang, atau 1 partai 

politik dengan tindakan yang sewenang-wenang.  
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MODUL 6  

LIBERALISME 

 

A. Pendahuluan 

liberalisme merupakan salah satu ideologi yang memiliki pengaruh terbesar 

dalam sejarah politik. Liberalisme telah menjadi teori dan konsep yang mendasari 

kegiatan ekonomi dan mempengaruhi sistem politik demokrasi yang diterapkan 

saat ini. Teori ini telah dikritisi secara berulangkali baik oleh komunisme, 

sosialisme hingga fasisme, namun saat ini liberalisme masih bertahan dan paling 

banyak diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan liberalisme 

telah dibaah ke dalam konteks yang lebih tinggi dalam hubungan antar negara, 

atau yang akrab disebut sebagai perdaganan bebas dalam kerangka globalisasi.  

 

1. Deskripsi Singkat  

Pada modul ini mahasiswa akan mempelajari sejarah kelahiran liberalisme, 

hingga momentum terbesar yang memberi ruang bagi liberalisme berkembang 

pesat, yaitu pasca reformasi gereja di akhir abad ke 15. Namun liberalisme 

bukanlah sebuah ideologi yang kaku, terbukti liberalisme mampu melakukan 

adaptasi dalam implementasinya. Perubahan mendasar dari pembedaan 

liberalisme menjadi 2, yaitu liberalisme klasik dan liberalisme baru atau neo 

liberalisme. Liberalisme klasik didasarkan pada implementasi konsep laisez fare, 

sementara pada liberalisme baru konsep yang dipakai adalah welfare state. 

Adaptasi ini didasarkan pada berbagai kritik terhadap liberalisme, maupun karena 

perkembangan tuntutan terhadap liberalisme itu sendiri, bahkan liberalisme pun 

berubah secara internal atas koreksi dirinya sendiri.  

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 6 ini adalah:  

a. Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis fenomena 

politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara 

maupun tugas sebagai mahasiswa politik.  

b. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa 

berdasarkan pemahaman akan teori politik 

c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan 

konsep dan teori yang dipelajari;  

d. Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran 
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student center learning melalui praktek penelitian, maupun 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 6 ini adalah:  

Mahasiswa/i mampu memahami dan menjelaskan teori liberalism yang 

mendasari kelahiran kapitalisme dan mempengaruhi demokrasi modern 

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 

 

5. Kegunaan Modul 6 

Modul ini akan menolong dan membantu mahasiswa untuk memahami 

ideologi dan teori yang paling berpengaruh saat ini di seluruh dunia. Meski tidak 

semua negara secara jelas mengklaim menerapkan ideologi ini, namun jika dilihat 

dari praktek kegiatan ekonomi maupun ketidakmampuan menolak untuk terlibat 

dalam perdaganan bebas, dapat ditelisik bahwa liberalisme dipakai dan diterapkan 

dalam praktek sistem politik negara-negara.  

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

a. Sejarah liberalisme 

b. Para pemikir liberalisme 

c. Perubahan liberalisme 

d. Bentuk implementasi liberalisme  

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Liberalisme 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi liberalisme klasik 

sebagai landasan utama kapitalisme sebagai konsep ekonomi modern.  

 

 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  
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a. Liberalisme Klasik 

Perkembangan awal ideologi liberal erat kaitannya dengan pemikiran yang 

berkembang dan lahir pada masa pencerahan dan Revolusi Perancis pada akhir 

abad 18. Meskipun begitu embrio liberal telah ada sejak tahun 1215, ketika 

tuntutan kaum petani dan pemilik tanah non bangsawan di Inggris terhadap 

dominasi kaum aristokrat dalam bidang ekonomi, hingga dibuatnya aturan yang 

disebut Magna Charta. Ruang besar bagi pemikiran liberal semakin menguat 

hingga akhir abad 15 ketika gerakan tuntutan reformasi agama menguat di 

Jerman. Dari 2 peristiwa ini hakikatnya didasarkan pada keinginan masyarakat 

Eropa saat itu untuk menikmati kebebasan, atau keluar dari kukungan 

perselingkuhan gereja Katolik Roma dan monarki absolut yang otoriter. 

Keduanya menerapkan sistem negara teokrasi, sentralisasi norma dan nilai pada 

ajaran gereja, dominasi kegiatan ekonomi, penarikan pajak yang semena-mena, 

dominasi ilmu pengetahuan melalui penetapan gereja, penjualan surat 

pengampunan dosa, serta berbagai pelarangan lainnya yang mengekang 

kehidupan manusia Eropa kala itu. Praktek ini berlangsung selama hanpir 1000 

tahun sejak abad ke 5 hingga abad ke 15.  

Ruang bagi pemikiran liberalisme semakin menguat sebelum Revolusi 

Perancis, hingga meletusnya revolusi ini yang didasari pada semboyan masyurnya 

yaitu liberte (kebebasan), egalite (keadilan), dan fraternite (persaudaraan). 

Revolusi ini disebabkan oleh pemerintahan yang sewenang-wenang di bawah 

pola kekuasaan monarki absolut otoriter, sejak kekuasaan Raja Louis XIII (1610-

1643) puncaknya pada masa kekuasaan Raja Louis XVI (1774-1789). Selama 

kekuasan Louis XVI dan istrinya Marie Antoinette, para bangsawan hidup 

bermewah-mewahan, selalu mengadakan pesta yang menghabiskan kas kerajaan, 

namun masyarakatnya hidup dalam kondisi miskin dan melarat akibat praktek 

ekonomi merkantilisme. Merkantilis adalah praktek ekonomi yang menyatakan 

bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau 

modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volum 

perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara 

dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (mineral berharga, 

terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal 

ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah 

(sebisanya) impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu 

positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus 

mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, 

dengan mendorong ekspor (dengan banyak insentif) dan mengurangi impor 
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(biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar). Selain itu terjadi penarikan 

pajak yang besar hingga memperlakukan para buruh secara tidak adil dengan 

memberi upah yang kecil, namun pola kerja yang tidak manusiawi. Para 

penentangnya dipenjara di benteng Bastille yang menjadi awal mula gerakan 

revolusioner ini muncul melalui peruntuhan penjara ini. 3 semboyan utama diatas 

hidup dan menguat dalam penjara ini.  

Pasca Revolusi Perancis, gerakan liberal semakin mengemuka di Eropa 

hingga diterbitkannya buku The Wealth of Nations karya Adam Smith, seorang 

pemikir Skotlandia. Namun selain Smith ada beberapa pemikir lain yang turut 

mempengaruhi pengembangbiakan ideologi ini diantaranya, J. R. McCulloch, 

Nassau William Senior, J. B Say, David Ricardo, dan Robert Torrens. Buku ini 

menjadi penanda lahirnya konsep liberalisme klasik atau bentuk kapitalisme awal. 

Secara umum gugatan atau tesis pemikiran para pemikir liberalisme klasik 

ditujukan pada beberapa hal, yaitu; menghapus sistem merkantilisme yang 

ketinggalan zaman, menghapus dominasi Gereja Katolik sebagai pemilik harta 

kekayaan dan lembaga ekonomi, mereka menuntut pengurangan kekuasaan 

monarki atau menghapusnya sama sekali, menghapus hak-hak istimewa kaum 

bangsawan, menghendaki adanya lembaga parlementer sebagai pengganti 

monarki yang dikontrol masyarakat. Sementara keinginan yang ingin diwujudkan 

adalah sistem ekonomi perdagangan bebas, semua orang mendapatkan perlakuan 

yang sama (Carlton Clymer Rodee, 2014).  

Liberalisme klasik memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan 

manusia, seperti pada bidang keagamaan melahirkan reformasi gereja yang 

menghasilkan gereja-gereja Kristen Protestan, di bidang pendidikan melahirkan 

perkembangan pesat ilmu sains dan teknologi, di bidang politik melahirkan sistem 

pemerintahan yang semakin demokratis, dan di bidang ekonomi melahirkan 

sistem kapitalisme. Hal ini dikarenakan gerakan liberalisme merupakan gerakan 

individualis rasionalis (Ebenstein, 2006). Jika ditilik dari asal katanya, liberalisme 

berasal dari kata dalam bahasa Latin, liber artinya bebas dan bukan budak atau 

suatu keadaan dimana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Sementara 

Isme berarti paham.  

Kepentingan pribadi. Pemikiran awal ini sudah tentu didasarkan pada 

kebebasan individu, namun kebebasan ini disertakan dengan pemahaman akan 

kesetaraan dan keselarasan sosial. Landasan pemikiran para filosof liberal ada 

pada sifat manusia yang akan mengutamakan kepentingan dirinya yang 

bermanfaat sebesar-besarnya bagi diri sendiri, namun mendapatkan kesengsaraan 

yang sedikit-sedikitnya. Karena itu asas utilitarianisme dirancang dengan 
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menautkan perilaku individu yang mempunyai kepentingan pribadi yang 

menghasilkan keselarasan dalam kepentingan umum yang menjadi ciri 

masyarakat yang baik. Keselarasan sosial bukan berarti tidak ada persaingan, 

namun keselarasan sosial menjadi awal dari persaingan, dimana semua orang 

diberi kesempatan yang selaras mewujudkan kepentingannya didalam naungan 

perlindungan negara (Carlton Clymer Rodee et al., 2002). Fungsi negara menjadi 

“polisi di pojok jalan” yang kehadirannya mengingatkan warga negara untuk 

menjaga naluri agresifnya, paling tidak membatasi sifat keserakahannya. Alat 

negara adalah aturan hukum yang melindungi, bukan merintangi persaingan 

tersebut.  

Individualistis. Telah ditekankan sebelumnya bahwa liberalisme 

menekankan pada kepentingan pribadi maka secara otomatis berdampak pada 

kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi. Sebab jika kepemilikan atas harta 

produktif berarti kekuasaan atas kehidupan orang lain, oleh karena itu kekuasaan 

tersebut dipecah diantara banyak pemilik harta daripada dipegang oleh satu 

pemilik (Ebenstein, 2006). Hal ini agar tidak terjadi penguasaan politik dan 

ekonomi dikuasai oleh satu pemilik. Sehingga keadilan sosial yang dituju oleh 

liberalisme bukanlah keadilan sosial dari perspektif masyarakat keseluruhan, 

namun dari perspektif individu. Ketercapaian keadilan sosial diukur dari 

kebebasan yang diberikan kepada individu untuk mengekspresikan kemampuan-

kemampuan khususnya atau talenta dan bakat yang dimiliki individu. Bagi 

liberalisme, keputusan yang dibuat oleh pemerintah dapat menyebabkan 

terbatasnya kebebasan individu, namun negara tetap dibutuhkan untuk menjaga 

keamanan bagi individu atau warga negara. Liberalisme dalam bidang ekonomi 

erat kaitannya dengan apa yang disebutkan sebagai laissez faire, yang bermakna 

penegasan kebajikan, dan kemampuan individu dalam kerangka ekonomi dan 

kecerdasan usaha dengan menempatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan 

kerugian sekecil-kecilnya. Karena kebajikan, rasionalitas, dan bakat dimiliki 

secara tidak merata oleh manusia, maka kekayaan, status, dan kekuasaan politik 

dibagi secara tidak merata. Negara bisa diorganisir secara politik berdasarkan 

pemilihan dan pemerintahan perwakilan, tetapi hak pilih harus dibatasi pada 

mereka yang telah memiliki rasionalitas (orang dewasa) (Carlton Clymer Rodee, 

2014).  

Peran pemerintah. Berdasarkan 2 doktrin sebelumnya diatas, telah 

disinggung bahwa negara atau pemerintah hanya berperan sebagai “polisi di 

pojok jalan”, yang berfungsi sebagai protektorat yang hanya memberikan 

perlindungan dan menyediakan fasilitas umum. Sebab fasilitas umum merupakan 
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barang yang tidak bisa dihasilkan oleh pasar. Gaus menegaskannya bahwa pasar 

tergantung pada suatu kerangka politik negara yang tidak bisa disediakan oleh 

pasar sendiri, pasar tidak mampu sendirian menyediakan perangkat umum koersif 

untuk melaksanakan kontrak dan hak-hak milik (Gerald F, 1983). Fungsi 

proteksionisme ini dilakukan oleh negara agar tercipta kesempatan yang sama 

bagi individu untuk mengembangkan diri. John Locke berpendapat bahwa negara 

dibatasi individu, sehingga sifat kekuasaan negara terbatas. Dalam bukunya Two 

Treaties of Civil Government, Locke memberikan banyak pandangannya tentang 

negara. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi 3 tahapan, yaitu 

keadaan alamiah (the state of nature) , keadaan perang (the state of war) dan 

negara (commonwealth). Dalam tahap keadaan ilmiah dimana masyarakat hidup 

harmonis dalam persamaan hak dan kebebasan. Masyarakat melaksanakan hukum 

kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan yang erat kaitannya dengan Hak Asasi 

Manusia. Tahap berikutnya adalah keadaan perang dimana situasi harmonis di 

dalam masyarakat telah berubah. Manusia merasa harus menyingkirkan 

sesamanya agar ia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada gangguan. Tahap 

yang terakhir yaitu terbentuknya negara yang menjadi jalan keluar untuk 

mencegah terjadinya perang. Negara juga berperan dalam menjamin dan 

melindungi hak milik pribadi setiap warga negaranya. Manusia menyerahkan 

kebebasannya ke tangan negara sebagai pihak penengah yang berkuasa. Bagi 

Locke kekayaan yang dihasilkan individu adalah milik individu itu sendiri. Apa 

yang dileburkan individu dalam kerja adalah kebajikan yang tak terhindarkan dan 

merupakan hak dasar atas tenaga individu itu sendiri, dengan begitu pemerintah 

tidak punya hak mengambilalih hasil kerja individu baik secara langsung melalui 

nasionalisasi alat-alat produksi, atau secara tidak langsung melalui pajak. Karena 

itu tuntutan kepada yang kaya untuk membantu yang miskin adalah hukuman bagi 

yang kaya karena memiliki kebajikan yang berlebihan. Menurut Herbert Spencer 

campur tangan pemerintah akan mengganggu evolusioner alamiah yang 

mengabadikan manusia melalui persaingan dan kelangsungan hidup sehingga 

hanya yang kuat sajalah yang akan hidup terus (Carlton Clymer Rodee, 2014). 

Artinya kelompok yang lemah dibiarkan saja tanpa perlu diurus pemerintah, 

bahkan tudingan Spencer kepada pemerintah Inggris yang melaksanakan vaksin 

cacar dianggap sebagai bentuk penghambatan terhadap evolusioner individu yang 

kuat.  

Peran Pemerintah dalam Bidang Ekonomi. Adam Smith mengemukakan 

suatu sistem kebebasan alami (a system of natural liberty) dimana setiap orang 

dipersilahkan mengejar kepentingannya masing-masing. Menurut Adam Smith 
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kepentingan pribadi (self interest) merupakan kekuatan pengendali 

perekonomian. Semua proses yang dijalankan akan menuju kearah kemakmuran 

bangsa, seolah-olah setiap individu didorong oleh “tangan gaib” (the invisible 

hand) yang mendorong mereka maju (Rosidi, 1995). Ketika setiap individu 

diberikan kebebasan, maka mereka akan mengeksploitasi apa yang dimiliki dalam 

dirinya secara maksimal, sehingga mampu menghasilkan produk yang terbaik, 

maka alat pemenuhan kebutuhan yang dikonsumsi adalah produk yang terbaik. 

Oleh karena itu fungsi pemerintah hanya 3, yaitu; memelihara keamanan dan 

pertahanan dalam negeri, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan 

barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti jalan, listrik, dan 

pasar. Pemerintah hanya menjadi protektorat penjamin terlaksananya kegiatan 

ekonomi yang bebas dan lancar. Sehingga dapat dilihat bahwa liberalisme 

menginginkan adanya pembagian sistem kerja yang terspesialisasi antara 

individu, dan negara. Sementara harga dalam pasar menurut paham liberalisme 

bukan ditentukan oleh negara atau penjual itu sendiri, namun ditentukan oleh 

permintaan (demand) dan penawaran (supply). Alurnya sebagai berikut; 

 
Gambar 8. Kurva Demand and Supply 

Untuk menjaga kestabilan harga, liberalisme klasik menuntut adanya kelancaran 

keluar masuknya produsen dalam pasar. Ketika harga naik, produsen masuk ke 

dalam pasar (impor), ketika harga turun produsen keluar pasar mencari pasar lain 

(ekspor). Meski ekspor dan impor ditentukan oleh faktor lain seperti kebutuhan 

pasar lain, atau karena adanya perjanjian antar pasar. Kelancaran ini ditentukan 

oleh peran pemerintah dalam menyediakan faktor-faktor pendukung distribusi 

seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan alat distribusi sehingga tidak terjadi 

kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu mekanisme ekonomi 

liberalisme ini disebut sebagai ekonomi pasar, atau kapitalisme, yaitu konsep 

sistem ekonomi yang ditentukan oleh swasta atau individu tanpa adanya campur 
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tangan pemerintah dalam pasar atau dalam kegiatan ekonomi. Keputusan keluar 

masuknya produsen atau individu dalam pasar bukan karena dipaksakan oleh 

pemerintah atau siapapun, namun didasarkan pada kecakapan individu itu sendiri, 

kepentingan keuntungan, dan pengalaman (Ebenstein, 2006).  

Adam Smith merumuskan kebebasan dari para pelaku ekonomi sebagai 

berikut: 

i. Buruh atau pekerja: bebas untuk memilih pekerjaan 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  

ii. Produsen: bebas memilih jenis usaha yang akan 

diproduksinya sesuai kecakapan yang dimiliki serta bebas 

menentukan dimana tempat produksi itu dilakukan.  

iii. Pemilik modal: bebas memilih melakukan investasi pada 

jenis usaha apa yang diinginkan berdasarkan 

kepentingannya, pengalamannya, serta kecakapannya 

dalam membaca kebutuhan konsumen.  

iv. Konsumen: bebas mengkonsumsi barang atau jasa apa 

yang dipilihnya di pasar berdasarkan kebutuhannya dan 

peminatannya.  

Kedaulatan konsumen dalam memilih pada akhirnya yang menentukan dalam 

pasar bebas apa yang akan dihasilkan, bagaimana tingkat kualitas dan jumlahnya.  

Liberalisme Politik – Demokrasi. Untuk mendalami demokrasi akan 

dibahas pada modul 7, namun jika didasarkan pada konsep liberalisme klasik, 

sistem atau mekanisme demokrasi tentu berbeda pada beberapa konteks. Paling 

mendasar adalah pada konteks individualisme yang dianut liberalisme klasik yang 

dalam konteks demokrasi saat ini yang diterapkan adalah kepentingan 

publik/umum. Sebab demokrasi mengalami beberapa penyesuaian pasca perang 

dunia ke II yang juga turut dipengaruhi oleh kelahiran neo liberalisme. Meskipun 

neo liberalisme tidak membawa perubahan yang mendasar terhadap liberalisme 

klasik. Oleh karena itu jika berkaca pada doktrin liberalisme klasik diatas, maka 

dapat kita rumuskan beberapa konsep demokrasi atau sistem politik dalam 

konteks liberalisme klasik, yaitu (Sukarna, 1981):  

i. Kesempatan yang sama (Hold the Basic Equality of All 

Human Being). Bahwa manusia mempunyai kesempatan 

yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik 

politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan Namun karena 

kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam 

menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan 

tergantung kepada kemampuannya masing-masing. 
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Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) 

adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi 

ii. Dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang 

dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, 

kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan 

dilaksanakan dengan persetujuan – di mana hal ini sangat 

penting untuk menghilangkan egoisme individu (Treat 

the Others Reason Equally).  

iii. Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang 

diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut 

kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut 

kehendak rakyat (Government by the Consent of The 

People or The Governed).  

iv. Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara 

adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. 

Terhadap hak asasi manusia yang merupakan hukum 

abadi di mana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh 

pemerintah adalah untuk melindungi dan 

mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of 

law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi 

(konstitusi/UUD), persamaan dimuka umum, dan 

persamaan sosial.  

v. Pemusatan pada kebebasan dan kepentingan individu 

(The Emphasis of Individual).  

vi. Pembagian kekuasaan (distribusi kekuasaan pluralis). 

Kekuasaan tidak terpusat namun terbagi ke dalam 

masyarakat sehingga memungkinkan individu 

memperjuangkan kepentingannya melalui berbagai 

institusi kekuasaan politik.  

vii. Negara hanyalah alat (The State is Instrument) Negara itu 

sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-

tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri 

Di dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa 

masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi 

dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu 

langkah saja ketika usaha yang secara sukarela 

masyarakat telah mengalami kegagalan 

viii. Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran 

dogmatisme (Refuse Dogmatism) Hal ini disebabkan 

karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) 

yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu 

didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, 

kebenaran itu adalah tidak statis.  
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b. Neo Liberalisme (Liberalisme Baru) 

Liberalisme baru merupakan sebuah konsep penambahan pada liberalisme 

klasik yang berkembang pasca perang dunia ke II. Para pemikir terkemukanya 

antara lain Friedrich von Hayek dan Milton Friedman. Neoliberalisme pada 

hakikatnya sekedar mempertegas dan menguatkan posisi negara dalam 

pandangan liberalisme klasik. Dampak terbesar dari liberalisme baru ini adalah 

semakin kuatnya praktek perdagangan bebas antar negara yang dilakukan oleh 

multinational corporation (MNC), dan semakin kuatnya lembaga keuangan 

swasta internasional mengatur ekonomi dunia. MNC menggelontorkan investasi 

ke berbagai negara dengan didukung oleh asumsi investasi akan meningkatkan 

kepemilikan modal bagi sebuah negara, namun investasi tersebut harus 

dilaksanakan oleh MNC itu sendiri, jikalau harus bekerjasama maka kerjasama 

dilakukan dengan lembaga ekonomi swasta yang ada di negara tujuan investasi. 

Negara-negara yang mengalami kekurangan modal memiliki kecenderungan 

mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan swasta internasional seperti 

Bank Dunia, IMF, maupun organisasi kreditur lainnya. Bahkan tak jarang 

beberapa negara memilih berhutang kepada MNC.  

 Secara umum Rachel S. Turner terdapat empat prinsip Neoliberalisme 

meliputi (Seran, 2016):  

i. Keyakinan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri 

tanpa intervensi dari luar (politik, agama negara dan lain-

lain).  

ii. Keyakinan akan negara hukum dan pemerintahan 

berdasarkan hukum (rechstaat).  

iii. Keyakinan untuk memperjuangkan kekuasaan negara 

secara minimal dalam melakukan intervensi.  

iv. Keyakinan akan hak milik pribadi sebagai pengakuan 

terhadap hak-hak fundamental manusia sebagai pribadi.  

Senada dengan turner, Mansour Fakih  (2011) menyebutkan pokok-pokok 

pendirian Neoliberal meliputi beberapa hal:  

i. Bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan 

pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur 

tangan di bidang-bidang perburuhan, investasi, dan harga, 

serta biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur 

diri sendiri untuk tumbuh,  

ii. Hentikan subsidi negara kepada rakyat karena hal itu 
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selain bertentangan dengan prinsip Neoliberal tentang 

jauhkan campur tangan pemerintah, juga bertentangan 

dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Oleh karena 

itu pemerintah juga harus melakukan privatiasi semua 

perusahaan milik negara, karena perusahaan negara pada 

dasarnya dibuat untuk melaksanakan subsidi negara pada 

rakyat, dan itupun menghambat persaingan bebas.  

iii. Hapuskan ideologi ‘kesejahteraan bersama’ dan 

pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut 

oleh masyarakat ‘tradisional’ karena dianggap 

menghambat atau menghalangi pertumbuhan.  

Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas (2016) menyebut keinginan kelompok 

neo liberalisme yang menolak kekuasaan negara bahkan menolak kehendak 

umum sebagai salah satu yang dianjurkan John Locke dapat menjadi penengah 

bagi konflik ekonomi, sebagai sebuah Anarkisme Pasar. Bagi para pemikir neo 

liberalisme bahwa dengan banyaknya badan perlindungan yang saling bersaing 

dalam pasar tidak akan menimbulkan kekacauan dan perselisihan – asal masih 

ada permintaan kuat akan resolusi sengketa secara tertib, damai, dan adil. Dalam 

anarkisme pasar, politik melalui penegakkan hukum bahkan sistem perwakilan 

melalui legislatif, harus dihilangkan, karena dianggap lebih menyehatkan pasar 

karena tidak mencampuradukkan politik dan ekonomi, daripada sebaliknya pasar 

diminta untuk terus mengawasi politik. Ketidakbutuhan akan politik dianggap hal 

yang wajar sebab doktrin neoliberalisme adalah semua orang bebas dan merdeka 

menggunakan hak miliknya dengan usaha yang diinginkannya, selama tidak 

melanggar kemerdekaan orang lain (Kukathas, 2016).  

Kaum neoliberal menyebut peran negara sebatas pada penggunaan paksaan 

dan ancaman paksaan semata-mata untuk melindungi jiwa, raga, kebebasan, harta 

benda, dan hak-hak rakyat terhadap ancaman baik di dalam maupun diluar. 

Konsep ini disebut sebagai negara minimal. Namun penggunaan paksaan inipun 

didasarkan pada pengakuan dan penghormatan terhadap klaim-klaim sah milik 

rakyat. Sebab tekanannya ada pada kebebasan individu itu sendiri. Pertanyaan 

mendasar kepada kaum neoliberal adalah bagaimana negara memiliki sumber 

daya terutama dana dalam menyediakan semua jasa proteksi tersebut?. Bagi 

neoliberal, sumber pendanaan bagi negara adalah dengan menyediakan jasa itu 

untuk dibayar. Negara bebas menawarkan jasa perlindungan yang mungkin 

bernilai tinggi untuk dijual-seperti layaknya penyedia jasa berharga yang 

berambisi (Kukathas, 2016). Sehingga nilai yang diterima karena membeli jasa 
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perlindungan akan mendorong hampir semua orang untuk membeli jasa tersebut. 

Sehingga peran proteksi negara berubah menjadi barang publik yang harus dibeli, 

bukan sebuah pelayanan sukarela yang diberikan negara. Individu yang ingin 

jiwa, raga, kebebasan, dan kekayaan terlindungi, bersedia membiayai produksi 

institusi perlindungan dengan menjadi pelanggan tetap atau satu negara minimal 

yang merupakan monopoli pemasok jasa-jasa tersebut. Namun sebagai barang 

publik, ada premis bahwa bagi orang yang tidak membayarnya maka proteksi 

negara mau tidak mau tetap diterimanya. Kondisi ini memang tidak bisa 

ditiadakan semuanya oleh kaum neoliberal, namun peran proteksi tersebut 

dikurangi. (Kukathas, 2016).  

Seperti yang telah dikatakan di awal bahwa neoliberalisme menjadi pemicu 

lahirnya MNC dan mekanisme hutang ke lembaga swasta sehingga peran 

kekuasaan negara atas ekonominya sendiri berkurang secara minimal. Gagasan-

gagasan neoliberal sebagaimana dipraktekkan di Inggris dan AS serta yang 

diadopsi dalam sejumlah kebijakan lembaga ekonomi internasional tersebut 

dikemas dalam resep yang oleh John Williamson (1993) disebut 

sebagai Washington Consensus seperti berikut ini. resep neoliberalisme itu antara 

lain (Eppler, 2010): 

i. Price Decontrol: Penghapusan kontrol atas harga 

komoditi, faktor produksi, dan matauang.  

ii. Fiscal Discipline: Pengurangan defisit anggaran 

pemerintah atau bank sentral ke tingkat yang bisa dibiayai 

tanpa memakai inflationary financing.  

iii. Public Expenditure Priorities: Pengurangan belanja 

pemerintah, dan pengalihan belanja dari bidang-bidang 

yang secara politis sensitif, seperti administrasi 

pemerintahan, pertahanan, subsidi yang tidak terarah, dan 

berbagai kegiatan yang boros ke pembiayan infrastruktur, 

kesehatan primer masyarakat, dan pendidikan.  

iv. Tax Reform: Perluasan basis perpajakan, perbaikan 

administrasi perpajakan, mempertajam insentif bagi 

pembayar pajak, pengurangan penghindaran dan 

manipulasi aturan pajak, dan pengenaan pajak pada asset 

yang ditaruh di luar negeri.  

v. Financial Liberalization: Tujuan jangka-pendeknya 

adalah untuk menghapus pemberian tingkat bunga bank 

khusus bagi peminjam istimewa dan mengenakan tingkat 

bunga nominal yang lebih tinggi dari tingkat inflasi. 

Tujuan jangka-panjangnya adalah penciptaan tingkat 

bunga bank berdasar pasar demi memperbaiki efisiensi 
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alokasi kapital.  

vi. Exchange Rates: Untuk meningkatkan ekspor dengan 

cepat, negara-negara berkembang memerlukan tingkat 

nilai tukar matauang yang tunggal dan kompetitif.  

vii. Trade Liberalization: Pembatasan perdagangan luar 

negeri melalui kuota (pembatasan secara kuantitatif) 

harus diganti tarif (bea cukai), dan secara progresif 

mengurangi tarif sehingga mencapai tingkat yang rendah 

dan seragam (kira-kira 10% sampai 20%).  

viii. Domestic Savings: Penerapan disiplin fiskal/APBN, 

pengurangan belanja pemerintah, reformasi perpajakan, 

dan liberalisasi finansial sehingga sumberdaya negara 

bisa dialihkan sektor-sektor privat dengan produktivitas 

tinggi, dimana tingkat tabungannya tinggi. Model 

pertumbuhan neo-klasik sangat menekankan pentingnya 

tabungan dan pembentukan kapital bagi pembangunan 

ekonomi secara cepat.  

ix. Foreign Direct Investment: Penghapusan hambatan 

terhadap masuknya perusahaan asing. Perusahaan asing 

harus boleh bersaing dengan perusahaan nasional secara 

setara; tidak boleh ada pilih-kasih.  

x. Privatization: Perusahaan negara harus diswastakan.  

xi. Deregulation: Penghapusan peraturan yang menghalangi 

masuknya perusahaan baru ke dalam suatu bidang bisnis 

dan yang membatasi persaingan; kecuali kalau 

pertimbangan keselamatan atau perlindungan lingkungan 

hidup mengharuskan pembatasan itu.  

xii. Property Rights: Sistem hukum yang berlaku harus bisa 

menjamin perlindungan hak milik atas tanah, kapital, dan 

bangunan.  

 

4. Rangkuman 

a. Liberalisme sebagai sebuah konsep ideologi telah berdampak 

besar terhadap lahirnya individualisme dan sekulerisme, 

privatisasi, dan peminimalan kewenangan negara dalam bidang 

ekonomi.  

b. Pada Liberalisme klasik manusia dipandang sebagai makhluk 

ekonomi, sementara neoliberalisme menjadikan argumentasi ini 

sebagai acuan untuk melihat seluruh aspek kehidupan atau 

tingkah laku manusia dalam berbagai sistem sosial.  
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c. Liberalisme klasik masih memperhatikan aspek kesejahteraan 

umum, sementara neoliberalisme mengabaikannya dengan 

menjadikan ekonomi sebagai sebuah bentuk privatisasi yang 

tidak boleh dicampuradukkan atau dipengaruhi aspek lain.  

d. Liberalisme klasik masih mengakui peran negara dalam 

melindungi hak-hak semua rakyat secara adil. Neoliberalisme 

menolak itu semua dan menginginkan semua fasilitas umum 

diswastanisasikan atau privatisasi.  

e. Liberalisme klasik masih mengakui negara hukum dan 

kesetaraan di hadapan hukum dan politik. Neoliberalisme 

menolak itu semua dan menudingnya akan menguntungkan 

penguasa politik dan akan meracuni ekonomi atau pasar dengan 

sifat paksaan yang dimiliki negara.  

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Mahasiswa membuat tugas latihan mengidentifikasi dan 

menganalisis kebijakan politik di Indonesia yang 

menganut paham liberalisme, baik itu liberalisme klasik 

maupun neo liberalisme. Mahasiswa memilih salah satu 

dari 2 bentuk teori liberalisme.  

ii. Tugas latihan ini dibuat dalam bentuk makalah. Struktur 

makalah terlampir  

iii. Penilaian tugas ini akan dikalkulasi sebagai tugas mandiri 

pada struktur penilaian yang telah ditampilkan pada RPS.  

 

b. Lembar Kerja Praktik  

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

i. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penilaian atas 

substansi dan kedalaman analisis makalah.  

ii. Tugas makalah dipresentasikan oleh mahasiswa dalam 

diskusi kelas.  

 

7. Umpan Balik 
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C. Penutup  

1. Rangkuman  

Mahasiswa yang membaca dan menpelajari modul ini akan memahami 

konsep dan teori serta praktek liberalisme sebagai bentuk kritik terhadap bentuk-

bentuk pengekangan dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh paling besar 

dari teori ini adalah dalam penerapannya di bidang ekonomi dan politik. 

Pemisahaan kegiatan ekonomi dari politik merupakan salah satu rekomendasi 

terbesar dari teori ini, dan semakin diperkuat pasca perang dunia ke II yang 

ditandai oleh adanya gerakan globalisasi yang diimplementasi dalam bentuk 

perdagangan bebas antar negara. Momen ini ditandai dengan pendirian World 

Bank pada tahun 1932 sebagai embrio pertama dari para pemikir neoliberalisme. 

Dengan begitu kehadiran neoliberalisme tidak bisa dikatakan sebagai bentuk 

pengakhiran liberalisme klasik, namun penguatan liberalisme klasik itu sendiri ke 

tahap yang lebih ekstrim dalam konteks peran negara dan sistem politik. 

Meskipun begitu konsep ini pada implementasinya di berbagai negara 

mendapatkan perlawanan kritis dari konsep sosialisme demokratis, yang disebut 

sebagai negara kesejahteraan atau welfare state. Dimana konsep ini akan 

diperdalam pada modul berikut tentang demokrasi.  

 

2. Daftar Istilah  

Istilah  Arti  

Proteksionisme  Paham perlindungan sosial yang dilakukan oleh negara 

melalui perangkat-perangkat sistem pemerintahan baik itu 

legislatif, yudikatif, dan eksekutif.  

Globalisasi  Penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerjaan 

tanpa adanya batasan negara atau budaya. Terjadi akibat 

pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan makin bias.  

Legislasi  Mekanisme perwakilan dalam penyusunan UU 

Anarkis Pasar Cabang dari anarkisme yang mendukung sistem ekonomi 

pasar bebas yang didasarkan pada interaksi sukarela tanpa 

keterlibatan negara. 

MNC Perusahaan internasional yang memiliki basis kantor 

produksi di berbagai negara, dengan kepemilikan modal 

dari orang yang berbeda negara, serta melakukan investasi 

di bergai negara.  

Magna Charta Piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 

1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja 

John, dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari 

perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-
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hak raja: Magna Carta mengharuskan raja untuk 

membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa 

prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja 

dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah 

pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke 

pembuatan hukum konstitusional.  

 

3. Daftar Pustaka  

Carlton Clymer Rodee et al. (2002). Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali. 

Carlton Clymer Rodee, d. (2014). Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali 
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Ebenstein, W. (2006). Isme-isme Yang Mengguncang Dunia. Yogyakarta: 
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Eppler, E. (2010). Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal. Jakarta: 

Friedrich-Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia. 
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Pustaka Pelajar. 
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MODUL 7 

DEMOKRASI 

 

A. Pendahuluan 

Demokrasi merupakan defenisi umum yang menempatkan kekuasaan 

dijalankan oleh orang banyak/mayoritas rakyat. Komunisme sebagai sebuah teori 

berbeda dalam berbagai implementasinya di dunia turut menyebutkan dirinya 

sebagai demokrasi rakyat. Oleh karena itu pada modul ini mahasiswa akan 

mempelajari apa saja perbedaan mendasar dari konsep demokrasi yang saat ini 

diterapkan oleh mayoritas sistem politik, dengan komunisme. Baik itu landasan 

argumentasi, tujuan, serta proses pendistribusian kekuasaannya, serta peran dan 

fungsi berbagai institusi politiknya.  

 

1. Deskripsi Singkat  

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 7 ini adalah: 

a. Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis fenomena 

politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara 

maupun tugas sebagai mahasiswa politik.  

b. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa 

berdasarkan pemahaman akan teori politik 

c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan 

konsep dan teori yang dipelajari;  

d. Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran 

student center learning melalui praktek penelitian, maupun 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 7 ini adalah:  

Mahasiswa/i diharapkan mampu Mampu menguraikan berbagai macam 

konsep demokrasi dan para ilmuwan politik pencetus demokrasi.  

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 
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5. Kegunaan Modul 7 

Membantu mahasiswa memahami teori dan konsep demokrasi sebagai 

sebuah ideologi dan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh lebih dari 140 

negara di dunia.  

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Demokrasi dan Institusi 

dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

a. Defenisi Demokrasi 

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan 

pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) 

atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa 

Yunani yaitu demokratia (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata demos 

(rakyat) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada 

pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena 

(Azra, 2005). Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan 

rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. 

Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan 

sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang 

ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk 

orangorang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan 

dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi 

tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (goverment of the people, by the people for 

the people) (Fuady, 2010). Kalimat of, by dan for the people adalah konsep yang 

dikatakan Abraham Lincoln untuk menjelaskan demokrasi di Amerika Serikat 

secara singkat, yang kemudian diterima secara umum sebagai sebuah 

pendefenisian sederhana tentang demokrasi.  

i. Government of the people. Mengandung makna 
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pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate 

governement) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak 

diakui (unlegitimate government) di mata rakyat.  

ii. Government by the people. Mengandung arti bahwa 

pemerintahan yang dijalankan kekuasaannya atas nama 

rakyat bukan atas dorongan diri sendiri, dan pemerintahan 

tersebut dibawah pengawasan rakyat.  

iii. Government for the people. Mengandung arti bahwa 

pemerintahan yang dijalankan sepenuhnya untuk 

kepentingan rakyat.  

David Beetham dan Kevin Boyle menyebut demokrasi merupakan bagian dari 

khasanah pengambilan keputusan secara kolektif. Demokrasi berusaha unutk 

mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan 

secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing 

mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata 

lain demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses 

pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam 

mengendalikannya (Boyle, 2000). Defenisi Beetham dan Boyle memperlihatkan 

dua hal substansi tentang demokrasi; bahwa demokrasi merupakan perwujudan 

keinginan secara keseluruhan anggota dan dalam hal ini semua anggota memiliki 

hak yang sama, serta demokrasi merupakan indikator tentang sejauhmana prinsip 

kendali rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan pengambilan/pembuatan 

keputusan secara kolektif.  

Namun jika ingin menemukan defenisi pasti tentang demokrasi tentu 

membingungkan, karena antara pendapat ahli atau bentuk implementasinya yang 

satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Sebab demokrasi diinterpretasikan 

sebagai sebuah ideologi, sistem pemerintahan, atau pada kondisi yang lain 

demokrasi dijelaskan secara normatif namun pada kondisi lain dijelaskan sebagai 

prosedur kelembagaan. Namun dapat dibedakan keseluruhan defenisi tentang 

demokrasi dalam dua kategori demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak 

langsung.  

i. Demokrasi langsung. Kedaulatan rakyatnya di suatu 

negara diwujukan secara langsung. Rakyat berkedaulatan 

secara langsung tanpa diwakili oleh orang-orang tertentu 

dalam hal apapun. Pemerintahan sangat transparan, hanya 

bisa diterapkan di negara dengan jumlah penduduk dan 

luas wilayah yang sedikit 30. 000-40. 000 jiwa, 

pemerintah adalah pelaksana tugas rakyat yang dipilih 
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diantara masyarakat yang unggul, dan pembuatan 

maupun perubahan konstitusi didasarkan pada keputusan 

mayoritas (Suara Mayoritas). Diterapkan di Athena pada 

abad ke 4-5 M. meskipun begitu prosedural demokrasi 

langsung masih diterapkan pada masa kini seperti; 

Referendum artinya merujuk beberapa masalah penting, 

kebijakan atau keputusan kepada rakyat, seperti 

amendemen konstitusi. Pemberian pendapat oleh orang-

orang bisa bersifat wajib atau sukarela. Inisiatif 

menyiratkan bahwa masyarakat atau bagian tertentu dari 

warga negara dapat mengambil inisiatif untuk pengesahan 

pilihan hukum tertentu yang diinginkan. Orang dapat 

mengirim proposal ke badan legislatif yang mungkin akan 

memberlakukan hukum pilihannya tersebut. Pembatalan 

yaitu prosedur yang dilakukan oleh orang-orang dari 

daerah pemilihan, secara mayoritas dapat meminta 

legislatif menarik kembali perwakilannya sehingga 

membatalkan status perwakilan tersebut sebagai 

legislator. Banyak negara bagian Amerika Serikat yang 

rakyatnya melakukan pembatalan semacam ini. Plebisit 

menunjukkan bahwa orang-orang menjadi konsultan 

secara langsung mengenai masalah-masalah kepentingan 

politik. Plebisit pernah terjadi pada 1935, rakyat Saar 

diminta untuk mengungkapkan pendapatnya apakah ingin 

tetap di Jerman atau tidak. Orang-orang Junagarh 

(Saurashtra, Gujarat) diminta untuk memberikan 

pendapat apakah ingin tetap di India atau di Pakistan 

(Putri, 2020).  

ii. Demokrasi tidak langsung (Representation Democracy). 

Kedaulatan rakyat tetap, tetapi diserahkan kepada orang-

orang terpilih dalam pemilu. Para orang terpilih ini 

menjadi wakil rakyat dalam menjalankan sistem 

pemerintahan, mewujudkan kepentingan rakyat. 

Diterapkan karena kondisi negara bangsa yang jumlah 

penduduk dan luas wilayah yang sangat besar. Orang 

terpilih memiliki hak memilih pembantunya dalam 

mewujudkan tugas dan fungsinya. Prosedurnya melalui 

pemilihan umum, adanya badan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif yang menjalankan wewenang rakyat (baca 

konsep Trias Politika pada konteks distribusi kekuasaan 
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dan Negara di Modul 1 dan Modul 3). Memperkuat 

argumentasi tentang demokrasi tidak langsung yang 

mayoritas diterapkan oleh berbagai negara saat ini, 

Schumpeter mengemukakan bahwa demokrasi 

merupakan persiapan dalam membuat suatu keputusan 

politik. Kekuasaan seseorang untuk membuat keputusan 

ditentukan oleh voting suara rakyat. Bahwa yang dapat 

dilakukan oleh rakyat hanyalah memilih para elit 

representatif sebab mereka yang akan memberikan 

keputusan berdasarkan nama rakyat.  

Dari pembedaan dua bentuk demokrasi tersebut kita dapat mengidentifikasi ciri 

pokok demokrasi yaitu; empirisme rasional, penekanana pada individu, negara 

sebagai alat, kesukarelaan, hukum diatas kekuasaan, penekanan pad acara, 

musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, dan persamaan HAM 

(Fogelman, 1994). Hendry B. Mayo (1965) menyatakan 6 kriteria antara lain; 

menyelesaikan perselisihan secara damai dan sukarela, menjamin 

terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang 

berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi 

penggunaan kekerasan secara minimum, adanya keragaman, dan tercapainya 

keadilan.  

Menurut Juan dan Alfred, demokrasi didefenisikan sebagai persaingan 

terbuka untuk mendapatkan hak menguasi pemerintahan. Pada gilirannya, 

demokrasi menuntut diselenggarakannya pemilu yang bebas dan bersifat 

kompetitif, yang hasilnya dapat menentukan orang-orang yang memerintah 

(Stepan, 2001). Keduanya mengemukakan dua bagian kriteria utama tentang 

demokrasi, yaitu (Stepan, 2001); 

i. Mengapa demokrasi modern harus bersifat inklusif secara 

luas, menyangkut siapa yang dapat memberikan suara, 

dan jenis-jenis partai politik apa yang dapat bersaing 

untuk memberikan suara?. Pada prinsipnya, setiap 

individu dalam masyarakat harus bebas untuk 

mengungkapkan apapun kepentingan dan nilai-nilai yang 

mereka miliki, dan pada jalur politik untuk mencapai 

secara damai, berusaha untuk mencari dukungan dari 

sesama warga negaradalam pemilihan. Disingkirkannya 

artikulasi kepentingan atau tuntutan ideologis, budaya, 

etnis, regional, bahasa, dan keagamaan, bertentangan 

dengan prinsip dasar kebebasan.  

ii. Para penguasa harus memerintah secara demokratis. Jika 

kalangan eksekutif terpilih, menyalahi konstitusi, 
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melanggar hak individu kaum minoritas, menabrak 

fungsi-fungsi yang sah dari badan legislatif sehingga 

dapat diartikan tidak mampu memerintah dalam batas-

batas suatu negara hukum, hal itu dapat disebut rezim 

bukan demokrasi.  

Demokrasi tidak langsung pada konteks negara bangsa melalui prosedural 

pemilihan umum untuk mengisi jabatan eksekutif dan legislatif, menurut 

Hutington mereka akan berperan sebagai para pembuat keputusan. Mereka dipilih 

melalui pemilu yang adil, jujur, berkala dan dalam sistem yang membuat mereka 

bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak 

memberikan suara (Hutington, 2001).  

Larry Diamond mengembangkan defenisi demokrasi, dengan 

mengkateogorikan defenisi Hutington merupakan defenisi demokrasi pemilihan 

(electoral democracy). Sementara bagi Larry Diamond, demokrasi dalam 

implementasinya harus menganut paham liberal, yang didalamnya mengakui 

kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan 

majelis dalam tatanan yang didalamnya terdapat kompetisi dan partisipasi secara 

bermakna (Diamond, 2003). Namun rumusan demokrasi dari keduanya dianggap 

relevan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi dalam pemilihan pemimpin, 

baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemilihan 

yang dilakukan secara langsung, rakyat bebas memilih pemimpin yang 

diinginkannya. Sedangkan dalam pemilihan tidak langsung, anggota legislatif 

memiliki kewenangan politik untuk bebas memilih pemimpin sesuai dengan 

aspirasi politik yang diwakili.  

Maswadi Rauf merangkum keseluruhan defenisi tersebut dengan 

menekankan defenisi para ahli tersebut pada dua konsep yang sama yaitu 

kebebasan/persamaan (freedom/equality) dan kedaulatan rakyat. Kedua konsep 

ini adalah konsep dasar dalam membangun demokrasi atau demokratisasi. 

Kebebasan dan persamaan memiliki persyaratan yang penekananannya terletak 

pada individu, persetujuan sebagai dasar dalam hubungan antarmanusia, 

persamaan semua manusia, keragaman, hak suara yang luas, dan kebebasan 

berbicara dan berkumpul (termasuk berorganisasi). Sementara konsep kedaulatan 

rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat, 

rule of law, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, jujur, berkala, dan 

kompetitif, pemerintah yang tergabung pada parlemen dan pengadilan bebas 

(Naafisah, 2013).  

Senada dengan itu David Beetham dan Kevin Doyle mengemukakan alasan 

pentingnya demokrasi harus dijunjung tinggi, yaitu; untuk memperlakukan semua 
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orang sama dan sederajat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, untuk 

kepentingan pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan 

kehidupan sosial tanpa melalui pergolakan atau kekacauan (Boyle, 2000).  

Terlepas dari demokrasi model apapun dan dimodifikasi dengan nilai 

apapun, bagi Robert A. Dahl, demokrasi harus memiliki tujuh kriteria dibawah ini 

(Dahl, 1985): 

i. Kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan 

secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang 

dipilih.  

ii. Para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur 

dimana paksaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak 

umum.  

iii. Secara praksis semua orang dewasa berhak untuk 

memilih dalam memilih pejabat.  

iv. Secara praksis semua orang dewasa mempuyai hak untuk 

mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, 

walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan 

mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya.  

v. Rakyat mempuyai hak untuk menyuarakan pendapat 

tanpa ancaman hukuman yang berat.  

vi. Rakyat mempuyai hak untuk mendapatkan sumber-

sumber informasi alternatif.  

vii. Rakyat berhak untuk membentuk lembaga atau organisasi 

independen.  

Jika ke 7 kriteria tersebut diterapkan maka demokrasi memiliki keunggulan, 

sebagai berikut (Dahl, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek 

Demokrasi Secara Singkat, 2001): 

i. Demokrasi menolong untuk mencegah tumbuhnya 

pemerintahan kaum otokrat yang kejam dan licik.  

ii. Demokrasi menjamin warga negaranya dengan sejumlah 

hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem yang tidak 

demokratis.  

iii. Demokrasi menjamin kebebasn pribadi yang lebih luas 

bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang 

memungkinkan.  

iv. Demokrasi membantu rakyat dalam melindungi 

kepentingan dasarnya.  

v. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan 

kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang yang 

menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, 

yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih 
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sendiri.  

vi. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan 

kesempatan sebesar-besarnya dalam menjalankan 

tanggung jawab moral.  

vii. Demokrasi membantu perkembangan umat manusia 

secara lebih, dibandingkan alternatif lainnya yang 

memungkinkan.  

viii. Hanya pada pemerintahan demokratis dapat membantu 

perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif 

tinggi.  

ix. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak 

berpegang satu sama lain.  

x. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis 

cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan 

pemerintahan yang tidak demokratis.  

Untuk mewujudkan berbagai kriteria tersebut memang dikatakan bahwa setiap 

individu memiliki hak menentukan pilihan politiknya. Namun untuk mewujudkan 

demokrasi yang ideal, terjadi pembatasan terhadap kondisi ini. bahwa hanya 

orang yang dikategorikan sebagai orang dewasalah yang akan menentukan 

pilihan-pilihan politik dalam demokrasi. Ini bukan bentuk diskriminasi, namun 

sebagai upaya untuk menjaga keunggulan demokrasi itu sendiri. Sebab masalah 

politik adalah membicarakan isu-isu mendasar dalam masyarakat yang hanya bisa 

dipahami oleh orang dewasa, seseorang juga dituntut untuk memiliki kemampuan 

dan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang kompleks, dan untuk 

menyelesaikan persoalan sosial membutuhkan waktu yang dilalui dengan proses 

analisis serta pemahaman yang utuh. Ketiga alasan ini dimiliki oleh orang dewasa, 

namun orang dewasa yang memiliki tingkat pengetahuan yang memadailah yang 

dianggap paling ideal dalam memilih atau dipilih. Sehingga tidak heran jika 

keberhasilan demokrasi juga didukung oleh pendidikan, pendidikan yang buruk 

dan menghasilkan manusia dengan kualitas yang buruk pula, maka demokrasi 

belum tentu berhasil.  

 

b. Institusi Politik Dan Perannya Dalam Demokrasi 

Diantara berbagai tujuan, prinsip, dan prosedur demokrasi yang 

dikemukakan pada sub bab sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi beberapa 

institusi yang dibutuhkan demokrasi. Institusi-institusi itu antara lain; konstitusi, 

partai politik, trias politika, civil society, media massa dan penyelenggara pemilu 

independen. Konstitusi atau UUD, dibutuhkan untuk menetapkan landasan 

hukum, yang menjadi sumber dari segala regulasi teknis di bawahnya. Konstitusi 
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mengatur hal-hal mendasar secara umum, yang terutama dalam demokrasi adalah 

pemenuhan HAM dan tujuan hidup bernegara seperti keadilan, keamanan, 

keselamatan, dan kesejahteraan. Secara otomatis regulasi diskriminatif tidak 

diperbolehkan ada apalagi jika didasarkan pada identitas, namun regulasi 

diskriminatif diperlukan bagi pelanggar regulasi itu sendiri. Seperti sanksi 

hukuman badan atau materi (denda). Pelanggar hukum dalam negara demokrasi 

artinya mereka yang melanggar kepentingan umum demi kepentingan pribadi.  

Lemabaga Negara yang Menerapkan sistem Pemisahan dan 

Pembagian Kekuasaan (secara umum dikenal sebagai Trias Politika). Karena 

didalam konstitusi mewajibkan adanya keadilan, maka secara otomatis 

dampaknya adalah tidak adanya dominasi dari individu, kelompok atau lembaga. 

Maknanya semua orang diperlakukan sama di hadapan politik dan hukum, 

sehingga sentralisasi kekuasaan merupakan hal yang ditolak dalam negara 

demokrasi. Oleh karena itu kekuasaan harus terbagi dan menjalankan fungsi 

check and balances. Terutama lembaga negara yang diberi kewenangan oleh 

rakyat untuk mewujudkan kepentingan umum. Oleh karena itu lembaga 

penyelenggara negara wajib melakukan pemisahan dan pembagian kekuasaan. 

Pemisahan kekuasaan (secara horizontal) dan pembagian kekuasaan (secara 

vertikal). Pembahasan mengenai ini sudah dijelaskan dalam sistem politik, Modul 

1.  

Partai politik. Karena makna demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, 

maka kehadiran partai politik dalam negara demokrasi adalah sebuah kewajiban. 

Tidak ada negara demokrasi yang tidak memiliki partai politik. Partai politik 

memiliki beberapa tugas yaitu; 1) Mewakili Kelompok Kepentingan, partai 

politik adalah sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik baik 

berupa kebutuhan, kepentingan, maupun masalah sosial yang harus diselesaikan 

oleh lembaga negara. 2) Pilihan Penyederhanaan, partai politik bertugas membuat 

pilihan-pilihan politik bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah 

menentukan pilihannya dalam proses pengambilan keputusan. 3) Membuat 

Kebijakan, partai politik bertugas menyusun kebijakan dan alternatif kebijakan 

yang akan ditawarkan kepada masyarakat dalam proses pemilu. Sehingga ketika 

partai politik memenangkan pemilu karena meraih suara mayoritas, maka partai 

politik harus melaksanakan kebijakan yang telah disusunya. Kebijakan yang 

disusunya merupakan rangkuman dari keseluruhan kebutuhan, kepentingan dan 

masalah sosial yang ada di tengah masyarakat, atau merupakan kumpulan aspirasi 

masyarakat. 4) Memilih Calon, partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu 

sebagai orang yang mampu melaksanakan kebijakan yang telah disusunnya. 
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Kandidat yang diajukan merupakan kader partai politik yang terbaik. Ukuran 

terbaik merupakan hasil dari proses kaderisasi dan pendidikan politik yang 

dilaksanakan dalam tubuh partai politik. Kandidat-kandidat ini adalah perwakilan 

masyarakat yang dipilih oleh partai politik. 5) Mobilisasi Pemilih, tugas partai 

politik ini adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada masa pemilu 

dan setelah pemilu. Pada masa pemilu, masyarakat dewasa yang menjadi pemilih 

diarahkan untuk memilih partai politik, melalui proses sosialisasi dan kampanye 

politik. Alasan memilih partai politik didasarkan pada kebijakan dan kemampuan 

kandidat dalam mewujudkan kebijakan yang telah disusun. Pasca pemilu, partai 

politik harus memobilisasi pemilih untuk melakukan pengawasan implementasi 

kebijakan yang diterapkan oleh kader partai politik yang ada di lembaga eksekutif 

maupun legislatif. 6) Fasilitasi Pemerintah, tugas ini adalah tugas partai politik 

dalam melakukan kooordinasi, koneksi, komunikasi, penyampaian aspirasi, dan 

mewujudkan aspirasi politik antara masyarakat dan pemerintah yang telah diisi 

oleh kader-kader partai politik yang diajukan pada saat pemilu. Dan tugas yang 

ke 7) Memantau Pihak yang Bertentangan dalam Kekuasaan, karena mekanisme 

pemilu akan menghasilkan partai politik yang mengisi jabatan eksekutif dan 

legislatif dan partai politik yang hanya mengisi salah satunya. Oleh karena itu 

akan ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi, yang akan melaksanakan 

fungsi kontrol terhadap pemerintah atau sebaliknya. Selain itu karena tidak 

adanya sentralisasi kekuasaan, menyebabkan negara demokrasi terdiri dari 

beragam kepentingan, baik itu melalui civil society, media massa, maupun 

masyarakat itu sendiri, sehingga partai politik dan keseluruhan institusi lainnya 

melaksanakan fungsi kontrol satu sama lain sehingga tidak adanya dominasi dari 

satu kelompok atau institusi tertentu. Berdasarkan berbagai tugas partai politik itu 

maka fungsi partai politik adalah, Sebagai Sarana Komunikasi Politik (media 

aspirasi rakyat/publik), Sebagai Sosialisator Politik (sosialisasi kebijakan politik), 

Sebagai Rekruitmen Politik (warga negara menjadi kader partai, yang akan 

dididik untuk layak melaksanakan kebijakan politik), dan Sebagai Pengatur 

Konflik (pengawas, pengontrol, dan mewujudkan keseimbangan kekuasaan 

politik).  

Civil Society, Terjemahan istilah civil society ke dalam bahasa Indonesia 

masih sangat beragam seperti: masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat 

berbudaya, masyarakat kewargaan, dan sebagainya. Tetapi, pada dasarnya sudah 

ada satu kesepakatan bahwa civil society adalah wilayah kehidupan sosial yang 

terletak di antara ‘negara’ dan ‘komunitas lokal’ tempat terhimpunnya kekuatan 

masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta 
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kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah. Kebaradaan aktor non-

negara dalam rentang sejarah negara-negara tidak semua mengandung konotasi 

positif. Banyak catatan sejarah yang memberikan stereotype negative 

terhadapnya, misalnya, sebagai kelompok anarkis atau oposisi. Keterlibatan 

gerakan kritis masyarakat sipil sangat beragam yang mengakibatkan mereka harus 

vis a vis negara yang cukup beresiko. Masyarakat sipil di dalam negara militeristik 

seringkali terlibat pada berbagai upaya advokasi menyuarakan keadilan, 

pembangunan yang manusiawi dan berkelanjutan, anti korupsi, anti perang, dan 

pembelaan terhadap hak asasi manusia. Mereka dapat berada dalam kelompok 

partai, kelompok agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan 

karakter keterbukaan dan juga pekerjaan beresiko bagi aktor-aktor di dalamnya. 

Optimisme yang dibangun adalah bahwa kontribusi sektor civil society adalah 

dalam rangkah untuk memastikan dan mengawal proses tranformasi sosial (Fakih, 

2010). Civil Society didefinisikan sebagai kelompok-kelompok asosiasi yang 

berfungsi mengerem kekuasaan negara, menjadi perantara aspirasi masyarakat 

kepada negara, dan merupakan kelembagaan sosial yang saling berinteraksi 

internal dan eksternal yang dapat menjadi pendukung dan penghambat kerja-kerja 

negara. Demokrasi bermakna mensyaratkan beberapa hal antara lain: kesetaraan, 

kapasitas negara dan kelompok masyarakat sipil/individu dalam tata kelola 

alokasi sumber daya kehidupan. Dengan demikian, entitas masyarakat sipil, pasar, 

dan negara dapat hidup berdampingan secara damai—dengan menempatkan 

posisi secara proporsional dan saling ada penghargaan untuk memastikan 

demokrasi itu sendiri tidak menegasikan keberadaan entitas lain.  
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Gambar 9. Posisi Civil Society  

Civil Society dilihat sebagai fenomena intermediary atau Perantara/penengah, 

bukan dilihat sebagai institusi melainkan Sebagai Ruang Diantara Negara dan 

Privat. Maka tugas Civil Society untuk menciptakan ruang diantara negara dan 

masyarakat, serta digunakan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika dilihat dari 

perannya dalam demokrasi, maka ciri civil society antara lain; 

Mengontrol/Mengawasi Kekuasaan Pemerintah, Menstimulasi Partisipasi Politik 

Warga Negara. Tempat Pendidikan Politik – Demokrasi, Mendorong 

Terwujudnya Demokrasi, Meningkatkan Kualitas Demokrasi Hingga Tingkat 

Lokal, Menjadi Mediator – Terutama Dalam Konflik, Rekruitmen Dan 

Pendidikan Politik Bagi Calon Pemimpin Politik, Diseminasi Informasi Dan 

Memberdayakan Warga Negara. Bedanya dengan partai politik adalah civil 

society tidak mengajukan anggotanya sebagai kandidat dalam pemilu.  

Media massa. Dalam sistem demokrasi yang menjamin kebebasan dan 

adanya kontrol dari masyarakat terhadap penggunaan kekuasaan rakyat, salah 

satu dampaknya adalah perlunya ketersediaan informasi yang memadai bagi 

masyarakat. Habermas menyebutnya sebagai kanal-kanal komunikasi yang tidak 

terdistorsi. Komunikasi yang tak terdistorsi akan memberdayakan kelompok 

minoritas dalam menuntut posisi setara, pun menuntut hak yang setara. Oleh 

karena itu peran media massa dalam negara demokrasi adalah informatif tentang 

keseluruhan proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik, sebagai sarana 

penyampaian aspirasi publik, sebagai sarana pembentukan opini publik, sebagai 
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sarana transparansi publik yang memungkinkan terjadinya akuntabilitas, dan 

pengawasan terhadap dan oleh penyelenggara negara secara timbal balik. 

Meskipun media massa didominasi oleh kepemilikan swasta, atau pengusaha 

yang bersifat komersial namun tuntutan keberadaannya tidak serta merta dijual 

sekedar untuk mengejar profit bagi pemilik. Penguasaan media massa dan 

pemanfaatan media yang salah, atau tidak untuk kepentingan umum, akan 

menyebabkan sistem politik berjalan dalam kemandiriannya terhadap 

masyarakat. Pada akhirnya tujuan demokrasi yang harus mewujudkan 

pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat tidak dapat terlaksana dengan maksimal. 

Kondisi ini akan semakin diperparah jika partai politik menjadi alat pemerintah 

atau politisi untuk kepentingan pribadi dan kelompok, dan civil society dimatikan, 

maka hilanglah prinsip demokrasi itu. Oleh karena itu Sistem media yang 

demokratis pada dasarnya harus mewujudkan 3 karakteristik; Pertama, terdapat 

independensi dari media yang ada. Sifat independence atau kemerdekaan ini 

berarti tidak ada campur tangan baik dari pemerintah, maupun monopoli swasta, 

termasuk di sini kepentingan pasar. Kedua, media yang ada harus mempunyai 

accountability, pertanggungjawaban secara profesional baik terhadap masyarakat 

secara umum, maupun kepada pengguna atau khalayaknya. Ketiga, sistem media 

harus menjamin adanya keberagaman, diversity, baik keberagaman politik 

(political diversity), maupun keberagaman sosial (social diversity) (Cuilenberg, 

1998).  

Penyelenggara pemilu independen. Institusi terakhir adalah 

penyelenggara pemilu, merupakan institusi yang menjalankan salah satu fungsi 

demokrsi prosedural, yaitu pemilu. Oleh karena itu keberadaannya hanya ada 

pada negara yang menerapkan demokrasi tidak langsung/representative 

democracy. Sebab pemilu bertujuan melahirkan pemimpin eksekutif dan anggota 

legislatif, dengan pesertanya adalah kandidat-kandidat terbaik dari partai politik. 

Para penyelenggara pemilu hakikatnya adalah lembaga yang hanya tunduk pada 

UUD atau konstitusi dengan diawasi oleh lembaga yudikatif. Anggota dalam 

tubuh lembaga ini haruslah orang-orang independen yang bukan pegawai 

pemerintahan namun mereka adalah orang terpilih dari proses seleksi yang 

dijalankan oleh eksekutif dan legislatif. Sehingga pengawasan atas lembaga ini 

dilakukan oleh semua institusi yang ada dalam sistem politik, 

pertanggungjawabannya kepada publik namun secara formal kepada lembaga 

legislatif dan eksekutif. Seperti yang dijelaskan Samuel Hutington, bahwa tugas 

lembaga ini adalah melaksanakan pemilu yang jujur, adil, bertanggungjawab, dan 

berkala.  
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Institusi-institusi demokrasi ini mendapatkan ruang dan tempatnya dalam 

sistem pemerintahan demokrasi. Ada beberapa jenis sistem demokrasi yang 

diterapkan dalam sejarah perkembangannya, dibagi dalam beberapa kategori, 

seperti dijelaskan dibawah ini. Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem 

politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

i. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal) Dasar 

pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan 

individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi 

konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya 

terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan 

dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. 

Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.  

ii. Demokrasi rakyat Demokrasi rakyat mencita-citakan 

kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan 

pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus 

demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada 

masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat 

berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti 

Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, 

Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi 

rakyat disebut juga “demokrasi proletar” yang berhaluan 

Marxisme-komunisme.  

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi 

dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 

i. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, 

rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya 

dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi 

ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit 

dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara 

Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM).  

ii. Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif) Di masa 

sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah 

demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah 

penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga 

tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. 

Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan 

kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk 
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dalam lembaga perwakilan (parlemen).  

iii. Demokrasi perwakilan sistem referendum Demokrasi 

perwakilan dengan sistem referendum merupakan 

gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi 

perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk 

dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan 

tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem 

referendum dan inisiatif rakyat.  

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 

macam, yaitu:  

i. Demokrasi formal Demokrasi formal disebut juga 

demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. 

Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi 

yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, 

tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau 

menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. 

Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap 

mempunyai derajat dan hak yang sama.  

ii. Demokrasi material Demokrasi material adalah sistem 

politik demokrasi yang menitikberatkan pada upayaupaya 

menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang 

ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang 

diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha 

untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi 

dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan 

negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara 

dan hak milik pribadi tidak diakui.  

iii. Demokrasi gabungan Demokrasi gabungan adalah 

demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta 

membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasil 

material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, 

tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat 

dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi 

menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia.  

Secara umum prinsip sistem pemerintahan yang demokratis yang universal 

diterapkan pada berbagai sistem pemerintah demokrasi diatas dan mampu 
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melingkupi seluruh institusi demokrasi diatas, menurut Inu Kencana Syafiie, 

antara lain (Syafiie, 2006): 

i. Adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan 

dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat 

mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias 

politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, 

yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga 

tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling 

menguasai.  

ii. Pemilihan umum yang bebas. Kedaulatan tertinggi dalam 

negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun 

tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan 

secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut 

menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil 

rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil 

rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam 

pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki 

kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak 

dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara 

demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum 

juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil 

presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih 

pemimpin negara.  

iii. Manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terciptanya 

negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan 

dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud 

apabila pemerintah mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatannya di hadapan rakyat.  

iv. Kebebasan individu Dalam demokrasi, negara harus 

menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai 

bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, 

kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, 

kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung 

jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan 

dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, 

setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang 

dijamin UU dengan tidak merugikan kepentingan orang 

lain.  

v. Peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, 

lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam 

menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat 
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dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik 

kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. 

Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus 

mempertanggungjawabkan kesalahannya.  

vi. Pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki 

keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut 

dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. 

Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya 

istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. 

Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama 

sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib 

melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan 

satu sama lain.  

vii. Pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dalam 

kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan 

tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur 

kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan 

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.  

viii. Supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum harus 

dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. 

Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa 

dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, 

pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak 

pada keadilan.  

ix. Pers yang bebas. Dalam sebuah negara demokrasi, 

kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. 

Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap 

pemerintah maupun diri seorang pejabat.  

x. Beberapa partai politik. Partai politik menjadi wadah bagi 

warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. 

Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih 

partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka 

dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan 

kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan 

partai politik.  
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c. Dilema Demokrasi 
Dilema demokrasi bisa dikategorikan sebagai kekurangan dari demokrasi, 

namun jikat tidak diterapkan maka tujuan demokrasi itu tidak akan terwujud. 

Menurut Leslie Lipson, dilema demokrasi antara lain (Naafisah, 2013): 

i. Perwujudan nilai demokrasi adalah mengenai status 

pluralitas sosial masyarakat dan hubungannya dengan 

demokrasi. Dalam sistem demokrasi diyakini bahwa 

keragaman masyarakat adalah keniscayaan. Oleh karena 

itu pemerintah harus berperan melindungi hal tersebut. 

Faktor keragaman masyarakat yang menjadi determinan 

tersebut adalah ras, agama, bahasa, etnis, suku, dan 

golongan. Berbagai kondisi keberagaman ini akan 

mempengaruhi implementasi demokrasi menjadi lebih 

baik, artinya tidak terpusatnya distribusi kekuasaan. 

Namun menjadi buruk jika dimanfaatkan sebagai modal 

sosial untuk meraih suara mayoritas baik dalam pemilu 

maupun dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu 

jika keragaman diisi oleh perilaku politik yang 

mengabaikan kepentingan umum, maka akan 

menimbulkan ketidakstabilan akibat konflik sosial yang 

disebabkan oleh persaingan upaya mewujudkan 

kebutuhan, dan kepentingan politik.  

ii. Sistem perwakilan yang merupakan bentuk implementasi 

dari penyerahan sebagian kedaulatan rakyat kepada 

lembaga legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan 

kepentingan umum. Pertanyaannya benarkah para wakil 

rakyat tersebut merupakan cerminan dari masyarakat 

yang diwakilinya?. Sementara sebagai makhluk politik, 

para wakil rakyat adalah individu yang juga memiliki 

kepentingan pribadi.  

iii. Batas antara kebebasan individu dan kesamaan atau 

keadilan selalu tidak jelas dalam demokrasi. Padahal 

kedua prinsip ini adalah sebuah kewajiban dalam 

implementasi demokrasi. Benturan antara kebebasan 

idividu sementara di sisi lain harus diwujudkannya 

keadilan dan perlakuan yang sama.  

Leslie Lipson juga mengajukan 3 keberatan dalam demokrasi sebagai bentuk 

kritiknya terhadap demokrasi, yaitu (Naafisah, 2013): 

i. Adanya potensi tirani mayoritas terhadap kelompok 

minoritas. Tirani ini terkait dengan tindakan brutal dari 

kelompok kecil masyarakat pada kelompok mayoritas dan 

penyangkalan terhadap hak-hak kaum minoritas. 
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Kemungkinan ini dapat terjadi sebab tipe pemerintah 

memiliki kekuatan dan kekuasaan yang dapat 

disalahgunakan baik oleh minoritas maupun mayoritas.  

ii. Kenyataan bahwa demokrasi cenderung menempatkan 

orang-orang bodoh ke tampuk kekuasaan. Didasarkan 

pada konsep bahwa hanya sebagian kecil manusia yang 

mampu memimpin, rakyat jelata harus dipimpin, serta 

seni pemerintahan memerlukan seorang ahli dan mengerti 

secara teknis mengenai pemerintahan. Sebab ketika 

pemilu yang didasarkan pada raihan suara mayoritas, 

tidak berarti yang terpilih adalah orang-orang yang 

memenuhi syarat-syarat tersebut.  

iii. Demokrasi hanya berisi ilusi dan kebohongan. Karena 

kepura-puraannya dalam membantu minoritas.  

Keberatan ini maksudnya adalah ahl yang akan selalu bias ketika demokrasi 

diterapkan. Oleh karena itu untuk mengatasi hal-hal ini, Lipson pun mengajukan 

solusinya.  

Pada keberatan pertama dapat diatasi dengan mengembangkan mekanisme 

pemerintahan yang kompleks sehingga kelompok minoritas dapat melindungi 

kepentingannya dengan berbagai cara. Selain itu, juga dapat diatasi dengan 

mengembangkan sistem oposisi yang kritis dan konstruktif. Terhadap keberatan 

kedua, Lipson tidak menolak jika orang-orang yang terpilihsaja yang pantas 

berkuasa, namun dapat dibatasi dengan menetapkan syarat-syarat bagi kandidat 

yang mengajukan diri dalam pemilu. Namun di sisi lain jika partai politik mampu 

melaksanakan tugas dan fungsi dengan benar maka keberatan kedua ini tidak akan 

terwujud. Sementara pada keberatannya yang ketiga, Lipson mengajukan resolusi 

bahwa jika proses demokrasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan nilai-

nilainya, maka mampu memaksa penguasa oligarkis untuk selalu memperhatikan 

aspirasi rakyat, terutama dalam sistem demokrasi multipartai.  

Dari berbagai contoh implementasi demokrasi di berbagai negara, 

setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan demokrasi menjadi 

tidak efektif, antara lain: 

i. Distribusi kekuasaan sosial, ekonomi dan politik yang 

asimetrik. (Masalah umum demokrasi elektoral di Afrika, 

Asia dan Amerika Latin) 

ii. Situasi krisis ekonomi yang memfasilitasi dikeluarkan 

kebijakan darurat semacam dekrit (e. g. Argentina, Peru, 

Bolivia, Albania pada 1990-an) 

iii. Problem social capital dalam hubungan antar etnik dan 
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golongan yang memfasilitasi praktik diskriminasi 

terhadap minoritas (e. g. Kroasia, Bosnia, Rusia).  

iv. Distribusi kekuasaan sosial, ekonomi dan politik yang 

asimetrik. (Masalah umum demokrasi elektoral di Afrika, 

Asia dan Amerika Latin) 

v. Situasi krisis ekonomi yang memfasilitasi dikeluarkan 

kebijakan darurat semacam dekrit (e. g. Argentina, Peru, 

Bolivia, Albania pada 1990-an) 

vi. Problem social capital dalam hubungan antaretnik dan 

golongan yang memfasilitasi praktik diskriminasi 

terhadap minoritas (e. g. Kroasia, Bosnia, Rusia).  

vii. Distribusi kekuasaan sosial, ekonomi dan politik yang 

asimetrik. (Masalah umum demokrasi elektoral di Afrika, 

Asia dan Amerika Latin) 

viii. Situasi krisis ekonomi yang memfasilitasi dikeluarkan 

kebijakan darurat semacam dekrit (e. g. Argentina, Peru, 

Bolivia, Albania pada 1990-an) 

ix. Problem social capital dalam hubungan antaretnik dan 

golongan yang memfasilitasi praktik diskriminasi 

terhadap minoritas (e. g. Kroasia, Bosnia, Rusia).  

 

d. Negara Kesejahteraan (Welfare State) 
Konsep tentang negara kesejahteraan hakikatnya adalah bentuk kritikan 

terhadap liberalisme klasik yang dikemukakan oleh kaum sosialis-komunis. Ide 

individualisme yang yang dibawa liberalisme dalam prakteknya telah memicu 

lahirnya ketimpangan sosial yang semakin tinggi. Kelompok kaya dan kuat 

semakin makmur dan berkuasa, sementara kelompok miskin dan lemah menjadi 

terabaikan dan tak berdaya. Ditambah ide neoliberalisme ketimpangan ini 

semakin parah dalam prakteknya terutama pada negara-negara kelas menengah 

ke bawah, negara bahkan tidak diperbolehkan untuk memberi subsidi dan bantuan 

bagi kelompok sosial kelas menengah ke bawah, karena dianggap sebagai bentuk 

campur tangan negara dalam pasar. Oleh karena itu bentuk koreksi atas kondisi 

ini yang dilakukan oleh demokrasi sehingga tidak menjadi sosialis-komunis 

adalah menerapkan apa yang disebut sebagai negara kesejahteraan (welfare state). 

Konsep ini sering disebut sebagai bentuk antitesis terhadap konsep laisez faire.  

Menurut Goodin negara kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses 

distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam 
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bentuk tertentu (cash benefits or benefits in kind). Konsep kesejahteraan juga 

terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat secara umum (Simarmata, 2008). Ide dasar negara 

kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) 

mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their 

citizens. Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan 

konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang 

ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan 

kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang 

menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu 

diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang (Judith 

Bessant, 2006). Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi 

dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal 

sebagai “bapak negara kesejahteraan” (father of welfare states).  

Sementara pada tahun 1850-an di Prusia, konsep negara kesejahteraan 

dirintis oleh Otto Von Bismarck (Bahagijo, 2006). Di masa lalu, di Eropa dan 

Amerika, gagasan tentang Negara Kesejahteraan (welfare state) sempat 

berbenturan dengan konsepsi negara liberal kapitalistik. Namun ternyata benturan 

kedua gagasan besar tersebut telah menghasilkan negara-negara makmur, 

terutama di Eropa Barat dan Amerika Utara, dimana rakyatnya hidup dengan 

sejahtera. Rakyat di negara-negara tersebut bisa menikmanti pelayanan dari 

negara di bidang kesehatan dan jaminan hari tua dengan program asuransi 

kesehatan dan pensiun, sekolah gratis, dan sebagainya.  

Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan 

jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu (Bahagijo, 2006): 1) social 

citizenship; 2) full democracy; 3) modern industrial relation systems; dan 4) 

rights to education and the expansion of modern mass educations systems. 

Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara 

memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak 

sosial kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti 

layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar, serta diberikan berdasar basis 

kewargaan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas. Dalam garis besar, negara 

kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan 

pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting 

kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan 

komprehensif kepada warganya.  
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Menurut Barr, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara 

kesejahteraan haruslah berkorelasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. 

Prinsip ini menjadi tugas utama yang harus diwujudkan dalam negara 

kesejahteraan. Menurutnya, ada dua hal yang terkait langsung dengan upaya 

pembangunan ekonomi: Pertama, perwujudan negara kesejahteraan bukanlah 

sesuatu yang terpisah dari upaya pembangunan ekonomi. Seperti yang telah 

dinyatakan, pembangunan ekonomi harus membuat masyarakat semakin 

sejahtera, bukan sebaliknya. Kedua, tujuan perwujudan negara kesejahteraan 

bukan hanya karena alasan kesamaan, tetapi juga demi efisiensi dalam proses 

ekonomi. Idealnya, alasan kesamaan atau pemerataan tidak bertentangan dengan 

tujuan efisiensi dalam ekonomi.  Peran negara kesejahteraan menurut Barr antara 

lain (Simarmata, 2008): 

i. Sumber kesejahteraan masyarakat tidak hanya berasal 

dari negara, seperti gaji atau upah, tabungan, donasi dan 

subsidi dari pemerintah.  

ii. Cara mewujudkan kesejahteraan sosial, dilakukan dengan 

cara memberi pelayanan gratis layanan sosial (kesehatan, 

pendidikan, keamanan, dan sebagainya) 

Menurut Goodin alasan mengapa memilih negara kesejahteraan, yaitu: untuk 

mempromosikan efisiensi ekonomi, untuk mengurangi kemiskinan, untuk 

mempromosikan kesamaan sosial, untuk mempromosikan integrasi sosial atau 

menghindari eksklusi sosial, untuk mempromosikan stabilitas sosial, dan untuk 

mempromosikan otonomi atau kemandirian individu (Goodin, 1999).  

Secara umum, paling tidak terdapat 3 model utama Negara Kesejahteraan 

yaitu (Simarmata, 2008): 

i. Model Liberal atau Residual, dengan ciri-cirinya antara 

lain, 1) Dukungan sosial yang terbatas, atau bersyarat, dan 

lebih berupa jaring pengaman; 2) Upaya negara yang 

lebih besar dipusatkan pada upaya menciptakan skema 

pembiayaan supaya warga negara dapat berpartisipasi 

dalam arus besar ketenagakerjaan; dan 3) Secara 

sekaligus, pengembangan industri dan perdagangan 

dikembangkan terlebih dahulu untuk menciptakan akses 

atas barang dan jasa, serta daya beli yang berkelanjutan. 

Contoh negara penganut model ini adalah: Amerika 

Serikat, Kaanada, dan Australia.  

ii. Model Konservatif (Korporatis, Continental Europe) 

dengan ciri-ciri meliputi: 1) Negara mengusahakan skema 

kesejahteraan yang dikelola oleh negara; 2) Dalam 
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produksi dan pengorganisasian, negara bukan satu-

satunya pelaksana, melainkan juga kolaborasi warga 

negara/pekerja dengan sektor swasta, dan juga pajak 

negara yang dikaitkan dengan tunjangan tertentu; 3) 

Namun demikian, pajak dapat dikatakan tetap tinggi, 

yang ini terkait dengan pembiayaan secara meluas 

kebutuhan-kebutuhan warga negara, termasuk hal-hal 

yang tidak dapat dibiayai dengan kolaborasi warga 

negara/pekerja dan sektor swasta; dan 4) Arah dari skema 

kesejahteraan terutama membiayai kondisi-kondisi 

dimana warga negara ”sakit” baik secara sosial 

(pengangguran, cacat, tua, dan sebagainya) maupun 

secara fisik (soal kesehatan), sehingga seringkali model 

ini disebut model proteksi sosial. Contoh negara penganut 

model ini adalah: Austria, Perancis, Jerman, dan Italia.  

iii. Model Sosial-Demokratis (Redistributif-Institusional) 

dengan ciri-ciri meliputi: 1) Satu skema pajak dipakai 

untuk membiayai keseluruhan pembiayaan skema 

kesejahteraan; 2) Skema kesejahteraan ini mencakup 

layanan yang menyeluruh dengan standar setinggi-

tingginya, dan akses yang semudah-mudahnya, warga 

negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema 

kesejahteraan; dan 3) Kebijakan negara diarahkan pada 

integrasi industri dan perdagangan dengan skema-skema 

kesejahteraan itu. Contoh negara penganut model ini 

adalah negara-negara: Skandinavia, seperti: Swedia dan 

Norwegia.  

Sementara prinsip umum dari Negara kesejahteraan adalah (Simarmata, 2008): 

i. Prinsip Hak-Hak Sosial Dalam Negara Demokrasi. 

Pemenuhan hak-hak sosial dari warga Negara adalah 

inheren sebagai tanggungjawab Negara demokratik. 

Tatanan demokrasi dalam konteks ini tidak dapat 

direduksi hanya pada penataan aturan-aturan main 

prosedural politik untuk memilih pejabat publik. 

Pemenuhan hak-hak sosial dari warga Negara sejalan 

dengan tujuan substansial demokratik untuk memberikan 

pemenuhan standar kehidupan sosial masyarakat yang 

baik, sehingga ia dapat menggunakan hak-hak sipil dan 

politiknya secara utuh.  

ii. Prinsip Hak Kesejahteraan. Secara filosofis keberadaan 

wacana Negara kesejahteraan ditopang oleh ide filosofis 

tentang keadilan sosial terutama berhubungan dengan 

keadilan distributif. Kebijakan Negara kesejahteraan 



183 

 

tidak serta merta memenuhi kebutuhan-kebutahan dari 

tiap-tiap individu, namun demikian kebijakan publik yang 

dilakukan oleh Negara kesejahteraan memiliki tujuan 

untuk mendistribusikan pendapatan secara adil bagi 

seluruh warga Negara.  

iii. Prinsip Kesetaraan. Kesempatan Bagi Warga Negara. 

Landasan filosofis dari relevansi Negara kesejahteraan 

juga ditopang oleh basis keadilan sosial redistributif atas 

prinsip kesetaraan kesempatan bagi setiap warga Negara.  

iv. Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan 

Efisiensi Ekonomi. Pasar bebas tidak dapat dibiarkan 

berjalan sendirian untuk mengatur kompleksitas 

kehidupan publik. Negara kesejahteraan secara filosofis 

justru tidak menghalangi prinsip efisiensi ekonomi. 

Negara kesejahteraan justru bermaksud menggerakkan 

roda perekonomian secara positif untuk mendorong agar 

setiap sumber daya manusia dimanfaatkan secara 

produktif untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, dengan 

memenuhi kebutuhan dasar dari tiap-tiap orang. 

Selanjutnya prinsip Negara kesejahteraan juga berniat 

untuk mendorong partisipasi penuh pada pasar tenaga 

kerja maupun aktivitas investasi dan menabung.  

 

4. Rangkuman 

a. Demokrasi dalam berbagai defenisinya mampu diidentifikasi 

sebagai ideologi, dan sistem pemerintahan. Sebagai ideologi, 

demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan yang 

bertanggungjawab, penghargaan tertinggi pada HAM, tidak ada 

hegemoni/Diskriminasi. Pertanggungjawaban dan kepentingan 

Mayoritas. Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi 

mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam memberikan 

ketentuan mengenai masalah kehidupannya, 

kebijakan/keputusan pemerintah berdasarkan keinginan rakyat, 

rakyat penilai kinerja pemerintah, dan kebebasan pemimpin 

organisasi-pemerintahan menjabarkan alternatif kebijakan.  

b. Demokrasi saat ini menerapkan beberapa ketentuan seperti 

Sistem perwakilan – Pembagian kekuasaan, Pemilu, Civil 

Society yang bebas dan otonom, Partai Politik, Media yang 
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bebas, Masyarakat yang bebas, Partisipasi politik tinggi, dan 

Sistem Ekonomi walfare state dan berkeadilan.  

c. Namun meskipun begitu demokrasi bukan tanpa cela atau 

kekurangan, serta adanya ancaman yang mampu menyebabkan 

demokrasi menjadi gagal seperti yang telah dikemukakan 

diatas. Baik itu dalam konteks implementasi nilai, proses, dan 

dipengaruhi oleh faktor lain seperti ekonomi, budaya, 

pendidikan, dan sejarah.  

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Setiap mahasiswa ditugaskan untuk menjelaskan praktek 

implementasi demokrasi di berbagai negara. Masing-

masing memilih 1 negara dan menjelaskan implementasi 

demokrasi di negara tersebut.  

ii. Penjelasan implementasi demokrasi di berbagai negara 

dilakukan secara deskriptif.  

iii. Indikator penjelasan implementasi demokrasi di berbagai 

negara didasarkan pada nilai, prinsip, dan proses 

demokrasi yang telah dijelaskan pada modul ini.  

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan nama para tokoh 

PAK dengan pokok-pokok pikirannya.  

 

No Nama Tokoh Pokok Pikirannya 

   

   

   

  

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

 

7. Umpan Balik 
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C. Penutup  

1. Rangkuman  

Mempelajari modul ini akan mendorong mahasiswa mampu memahami dan 

menjelaskan demokrasi sebagai sebuah ideologi, dan sistem politik. Tentang 

bagaimana menjalankan kedaulatan rakyat dalam konteks hidup bernegara yang 

mencakup keseluruhan sistem sosial, yang didasarkan pada asas kesetaraan, 

kemandirian, keadilan sosial, serta kekuasaan rakyat itu sendiri. Sebagai sebuah 

ideologi, implementasi demokrasi kerapkali disebut sebagai demokratisasi, sebab 

makna ideologi mengandung landasan, proses dan tujuan. Tujuan akhir demokrasi 

adalah pencapaian asas-asas tersebut secara utuh, namun ideologi dianggap telah 

cukup jika telah dilaksanakan sebagai prinsip utama dalam proses politik itu 

sendiri, dan berdampak pada keseluruhan sistem sosial termasuk ekonomi. 

Sehingga demokrasi mengadaptasi pemikiran sosialisme yaitu negara 

kesejahteraan dalam implementasinya di bidang ekonomi. Dengan memberikan 

kewenangan lebih bagi negara untuk menyelesaikan dan mengurangi dampak 

buruk dari ekonomi pasar yang bertentangan dengan asas umum ideologi 

demokrasi itu sendiri. Disini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebagai sebuah 

ideologi, demokrasi adalah ideologi yang fleksibel.  

 

2. Daftar Istilah  

Istilah Arti 

Trias politika Mekanisme pemisahan kekuasaan negara pada 3 institusi 

berbeda, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Ketiganya 

melaksanakan fungsi saling mengawasi, mengontrol, dan 

menjaga keseimbangan agar terhindar dari sentralisasi 

kekuasaan.  

Sentralisasi  Pemusatan  

Empiris  Berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari 

penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan) 

Inklusif  Mencakup seluruh 

Rezim  Tata pemerintah negara; pemerintahan yang berkuasa 

Demokratisasi  Proses menerapkan prinsip-prinsip dan praktek demokrasi 

Distorsi  Pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya; 

penyimpangan 

Profit  Keuntungan  

Laisez faire  
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MODUL 8 

PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

Pembahasan pada modul ini merupakan bagian dari analisis dalam 

pendekatan behavioralisme. Perilaku dan partisipasi politik merupakan salah satu 

tolak ukur dalam kualitas pencapaian tujuan negara atau sistem politik. Perilaku 

para aktor politik serta tingkat partisipasi mereka menentukan kualitas proses, dan 

implementasi keputusan politik. 

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 8 ini adalah:  

a. Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis fenomena 

politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara 

maupun tugas sebagai mahasiswa politik. 

b. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa 

berdasarkan pemahaman akan teori politik 

c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan 

konsep dan teori yang dipelajari;  

d. Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran 

student center learning melalui praktek penelitian, maupun 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 8 ini adalah:  

Mahasiswa/i mampu memahami dan mengidentifikasi, menganalisis, dan 

menjelaskan berbagai perilaku politik, dan partisipasi politik. 

 

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 

 

5. Kegunaan Modul 8 

Membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-

bentuk perilaku politik aktor politik. Serta mengukur bentuk partisipasi politik 
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dalam proses pembuatan keputusan politik. 

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

a. Konsep perilaku dan partisipasi politik 

b. Bentuk dan tingkatan partisipasi politik 

c. Tipologi dan model partisipasi politik 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

1. Judul Kegiatan Pembelajaran : Perilaku dan Partisipasi 

Politik 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perilaku dan 

partisipasi aktor politik serta tingkatan dan tipologi partisipasi politik dalam 

sebuah sistem politik. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

a. Perilaku Politik 

Politik sebagai sebuah kegiatan dan proses untuk mewujudkan tujuan 

bernegara, didalamnya secara otomatis menjadikan perilaku sebagai sebuah objek 

analisisnya. Penjelasan ini telah tertuang pada modul tentang pendekatan dalam 

ilmu politik yang membahas salah satunya adalah pendekatan behavioralisme. 

Pertanyaan besar yang diajukan dan menjadi acuan kelahiran pendekatan 

behavioralisme, yaitu siapakah yang melakukan kegiatan politik, individu atau 

struktur? Jika struktur, maka hasilnya adalah pendekatan institusionalisme. Jika 

individu, maka yang dibahas adalah perilakunya. Perilaku politik dibahas dan 

dikaji hanya dalam 2 kerangka utama yaitu pembuatan dan pelaksanaan 

keputusan politik. Maka akan melahirkan dua aktor politik terbesar yaitu 

masyarakat dan pemerintah. Masyarakat melalui saluran-saluran yang 

diciptakannya yaitu partai politik, civil society, kelompok kepentingan, kelompok 

penekan, dan media massa. Pemerintah melalui saluran-salurannya yaitu 

eksekutif, legislatif, dan eksekutif, dengan strukturnya yang dibentuk secara 

vertikal hingga ke tingkat terendah. 

Berpijak pada kerangka perilaku politik diatas maka akan selalu terkait 

dengan 3 analisis utama yaitu (Surbakti, 1992): 
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i. Individu aktor politik: pemimpin politik, aktivis politik, 

dan individu warga negara 

ii. Agregasi politik: individu aktor politik secara kolektif 

seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, 

birokrasi, partai politik, lembaga pemerintahan, dan 

bangsa. 

iii. Tipologi kepribadian politik: tipe pemerintahan otoriter, 

dan demokratis. 

Pendekatan utama dalam menganalisis perilaku politik adalah psikologis, 

struktural fungsional, dan struktural konflik, yang secara bersama-sama 

menganalisis faktor-faktor perilaku politik individu, yakni (Surbakti, 1992): 

i. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem 

politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. 

ii. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi 

dan membentuk perilaku aktor seperti keluarga, agama, 

sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan ini 

seorang aktor politik mengalami sosialisasi dan 

internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilia 

dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-

pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung 

ini dipengaruhi oleh lingkungan tak langsung. 

iii. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap 

individu. Setidaknya dalam struktur kepribadian 

seseorang terdapat beberapa basis fungsional sikap, yaitu 

kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan 

pertahanan diri. 

iv. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, 

yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung 

ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, 

keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, 

suasana kelompok, dan ancaman segala bentuknya. 

Menurut Sobolim, perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh 

insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai 

insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk 

melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang 

dimaksud dengan perilaku politik adalah (Surbakti, 2010):  

i. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / 

pemimpin. 

ii. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang 

mengikuti suatu partai politik atau partai politik, 

mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM 

(lembaga swadaya masyarakat). 
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iii. Ikut serta dalam pesta politik d. Ikut mengkritik atau 

menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. 

iv. Berhak untuk menjadi pimpinan politik. 

v. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya 

sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik 

yang telah disusun secara baik oleh undangundang dasar 

dan perundangan hukum yang berlaku. 

Perilaku aktor politik dilakukan pada situasi tertentu karena ditujukkan pada 

tujuan atau kepentingan yang ingin diraih. Lasswell memberikan penjelasan yang 

menegaskan bahwa perilaku politik bermankan: Pertama, perilaku politik selalu 

memiliki orientasi pada suatu nilai dalam proses politik yang berlangsung yang 

merupakan satu bagian. Kedua, perilaku politik bertujuan menjangkau masa 

depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa 

mempertahankan kejadian masa lampau (Mufti, 2012). 

 

b. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik merupakan salah satu wujud dari implementasi perilaku 

politik. Bahkan dapat disamakan partisipasi politik adalah perilaku politik, meski 

tidak semua perilaku politik merupakan partisipasi politik. Defenisi partisipasi 

politik dapat diidentifikasi dari berbagai ahli antara lain: 

i. Samuel P. Hutington dan Joan M. Nelson: partisipasi 

politik adalah kegiatan dari private citizen yang bertujuan 

untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat 

pemerintah (Nelson, 1984).  

ii. Kevin R. Hardwic: Partisipasi politik memberi perhatian 

pada cara-cara warga negara berupaya menyampaikan 

kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-

pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-

kepentingan tersebut (Magill, 1996). 

iii. Mirriam Budiardjo: partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara 

aktif dalam kehidupan politik yakni dengan cara memilih 

pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak 

langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah 

(Budiardjo, 2000). 

Dapat ditemukan beberapa kesimpulan dari defenisi partisipasi politik yaitu: 

partisipasi politik adalah kegiatan nyata bukan sekedar sikap atau orientasi, 

partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sukarela, 
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dilakukan oleh individu dan kelompok, bertujuan untuk mempengaruhi 

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, memilih pemimpin politik, dan 

memiliki tingkatan partisipasi. 

Bentuk dan kegiatan partisipasi politik dilaksanakan dalam 2 kriteria utama 

yaitu, ruang lingkup dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam 

kegiatan politik, dan intesitasnya. Roth dan Wilson merumuskan dua kriteria ini 

dalam bentuk piramid partisipasi politik pada gambar 10 dibawah ini. 

 
Gambar 10. Piramid Partisipasi Politik (Gatara, 2009)  
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Gambar 11. Piramid Partisipasi Politik (Gatara, 2009) 

Asumsinya adalah jika semakin luas ruang lingkupnya, maka semakin kecil 

intensitasnya. Begitupun sebaliknya, jika semakin sempit ruang lingkupnya, maka 

semakin kuat intensitasnya. 

Di sisi lain Hutington dan Nelson merumuskan bentuk partisipasi politik 

dalam beberapa bentuk antara lain (Nelson, 1984): 

i. Kegiatan pemilihan, mencakup menyumbangkan dana 

untuk kampanye dan pemberian suara, bekerja dalam 

suatu pemilihan sebagai pengawas atau komisi pemilihan, 

menjadi tim sukses, atau berusaha mempengaruhi 

pemilih. 

ii. Kegiatan lobbying, mencakup upaya perseorangan atau 

kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dan 

pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi 

keputusan publik. 

iii. Kegiatan organisasi, mencakup partisipasi sebagai 

anggota atau pengurus organisasi yang tujuan utama dan 

secara implisit untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan pemerintah. 
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iv. Contacting atau mencari koneksi, mencakup tindakan 

yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah dengan 

maksud memperoleh manfaat bagi individu atau 

kelompok tertentu. 

v. Violence atau kekerasan, mencakup tindakan kekerasan 

yang dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian 

pemerintah. 

Berbeda dengan Hutington, Gabriel Almond mengidentifikasi bentuk partisipasi 

politik kedalam dua bentuk umum yaitu konvensional dan non konvensional yang 

dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Bentuk Partisipasi Politik Gabriel Almond 

Konvensional Non Konvensional 

Voting  Pengajuan petisi 

Diskusi politik Demonstrasi/unjuk rasa 

Kegiatan kampanye Konfrontasi  

Membentuk dan bergabung dengan 

kelompok kepentingan 

Mogok  

Komunikasi individual dengan 

pejabat politik dan administrasi 

Kekerasan politik terhadap harta 

benda fasilitas publik (pembakaran, 

pemboman, perusakan) 

 Kekerasan politik terhadap manusia 

(penculikan, pembunuhan, teror) 

 Perang gerilya 

Berdasarkan berbagai bentuk partisipasi politik diatas kita dapat mengidentifikasi 

tipologi partisipasi politik dan model partisipasi politik. 

i. Tipologi partisipasi politik: aktif – mengajukan usul 

mengenai kebijakan politik, mengajukan alternatif 

kebijakan politik, mengajukan kritik dan rekomendasi 

perbaikan kebijakan politik, membayar pajak, dan 

memilih dalam pemilu. Partisipasi aktif berorientasi pada 

input dan output. Pasif – menaati, menerima, dan 

melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Partisipasi 

politik yang pasif berorientasi pada output (Surbakti, 

1992). 

ii. Tipologi jumlah pelaku: individual, dan kolektif. Kolektif 

dibagi lagi dalam bentuk konvensional seperti mengikuti 

pemilu, dan non konvensional seperti ikut serta dalam 

demonstrasi atau pemogokkan. 

iii. Model Partisipasi politik dibagi lagi dalam 4 bentuk, 

yaitu; 1) apabila seseorang memiliki kesadaran politik 
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dan kepercayaan tinggi, partisipasi politiknya aktif. 2) 

apabila kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah 

rendah, partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan. 3) 

apabila kesadaran politik tinggi, kepercayaan pada 

pemerintah rendah, partisipasi politiknya cenderung 

militan-radikal. 4) apabila kesadaran politik sangat 

rendah, tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi, 

partisipasi politiknya pasif. (Gatara, 2009) 

Pada negara otoriter dan totaliter partisipasi politik cenderung lahir dari kalangan 

masyarakat yang tidak puas dan ingin melawan pemerintah dengan cara 

melakukan teror, atau perang gerilya. Pilihan ini yang paling sering dilakukan 

karena pemerintah cenderung menggunakan militer untuk menekan partisipasi 

politik masyarakat. Namun bagi kelompok elit lebih mudah melakukan partisipasi 

politik karena berada dalam ruang lingkup kekuasaan. 

 

4. Rangkuman 

a. Perilaku politik memiliki tujuan dan didasarkan pada berbagai 

karakteristik aktor politik, implementasi perilaku politik 

didasarkan pada nilai, norma, dan preferensi aktor politik. 

b. Partisipasi politik adalah bentuk perilaku politik yang berfokus 

pada upaya mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan politik, dalam berbagai macam bentuk, dengan skala 

aktif dan pasif. 

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Mahasiswa dipersilakan mendiskusikan bentuk-bentuk 

perilaku aktor politik di Indonesia berdasarkan teori dan 

konsep perilaku politik. 

ii. Mahasiswa mendiskusikan bentuk implementasi 

partisipasi politik di Indonesia dengan studi kasus tertentu 

berdasarkan teori dan konsep teori partisipasi politik. 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

Penguasaan materi dan kedalaman penjelasan dalam diskusi di kelas 
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7. Umpan Balik 

 

 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Perilaku politik berbagai aktor politik dapat dipakai oleh mahasiswa untuk 

mengidentifikasi kecenderungan dan tujuan yang ingin dicapai. Konsep ini dapat 

digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif, yang ingin menemukan nilai, 

sikap, makna, motivasi dari kegiatan politik. Pembahasan mengenai perilaku 

politik dapat dikembangkan dengan menggunakan teori dalam komunikasi politik 

untuk memahami makna dan wacana dari praktek komunikasi politik para aktor 

politik. 

Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan masyarakat pada negara 

yang menganut ideologi demokrasi. Semakin tinggi partisipasi politik dianggap 

menyehatkan implementasi demokrasi. Namun pada masyarakat yang superaktif 

atau hiperaktif partisipasi politiknya, dianggap berbahaya karena akan melahirkan 

kecenderungan terjadinya ketidakstabilan politik dan tidak efektifnya sistem 

politik. 

 

2. Daftar Istilah  
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MODUL 9  

TEORI – TEORI PEMBANGUNAN 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

Pada modul ini mahasiswa akan mempelajari teori dan konsep tentang 

pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi maupun politik. Pembangunan 

merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-

hari, terutama bila itu terkait usaha memajukan kehidupan masyarakat. Pada 

awalnya, konsep itu lebih banyak dikaitkan dengan kemajuan material atau 

ekonomi. Namun, saat ini, konsep pembangunan telah mengalami pergeseran 

makna ke arah yang lebih bermultidimensi. Dengan demikian, masalah 

pembangunan juga harus didekati dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu. 

Teori-teori ini pada dasarnya merupakan konsep yang dipakai untuk mengkritisi 

mekanisme pembangunan yang telah ada maupun memulai pembangunan itu 

sendiri. Pembangunan sebagai sebuah upaya, tidak akan terhenti, selama sebuah 

negara atau sistem sosial-politik itu ada. Karena manusia yang menjadi objeknya 

adalah makhluk dinamis yang akan terus berubah baik berubah ke dalam bentuk 

yang baru samasekali atau kembali pada bentuk-bentuk sebelumnya. 

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 9 ini adalah:  

a. Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis fenomena 

politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara 

maupun tugas sebagai mahasiswa politik. 

b. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa 

berdasarkan pemahaman akan teori politik 

c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan 

konsep dan teori yang dipelajari;  

d. Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran 

student center learning melalui praktek penelitian, maupun 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 
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Modul 9 ini adalah:  

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis implementasi konsep 

pembangunan politik dan ekonomi politik di berbagai negara dan pengaruh 

ekonomi politik globalisasi, serta dampaknya terhadap pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi, partisipasi dan kebebasan/ kesetaraan berpolitik. 

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 

 

5. Kegunaan Modul 9 

Membantu mahasiswa dalam memahami berbagai bentuk konsep dan teori 

yang digunakan dalam mengkaji praktek pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah, baik dalam konteks internal maupun eksternal yang didasarkan pada 

tujuan bernegara. 

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

a. Teori Ketergantungan dan Teori Pasca Ketergantungan- Teori 

Sistem Dunia 

b. Teori modernisasi 

 

B. Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Pembelajaran 1  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Teori Ketergantungan 

dan Teori Pasca Ketergantungan 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu menjelaskan kritikan terhadap pola ketergantungan 

dalam pembangunan. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

a. Pembangunan  

Sebelum masuk ke dalam pembelajaran I ini, perlu dipahami dahulu konsep 

pembangunan itu sendiri. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks 

kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan 

yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan 

mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna 
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dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus 

memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan 

sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat 

yang belum atau baru berkembang (Subandi, 2011). Pembangunan harus dilihat 

secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah 

suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan 

sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan 

supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (self 

sustaining proces) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan 

hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Suatu partisipasi 

kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses 

pendewasaan. Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. 

Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus 

dapat menyentuh berbagai bidang, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran 

kemakmuran materiil. Kedua adalah tahap kesejahteraan sosial. Ketiga adalah 

tahap keadilan sosial (H. Bintoro Tjokroamidjojo, 1983). Menurut Denis Goulet, 

paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai-nilai yang seharusnya terdapat 

dalam konsep dan petunjuk praktis untuk memahami arti hakiki dari 

pembangunan, yaitu menunjang kelangsungan hidup, harga diri, dan 

kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan (Todaro, 1983).  

Todaro mengemukakan bahwa apa pun komponen dari kehidupan yang 

lebih baik, pembangunan pada semua masyarakat paling tidak harus mempunyai 

3 sasaran (Todaro, 1983): 

i. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi 

barang-barang kebutuhan pokok, seperti pangan, 

sandang, papan, kesehatan, dan sebagainya;  

ii. Meningkatkan taraf hidup, yaitu selain meningkatkan 

pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan 

yang lebih tinggi, termasuk perhatian yang lebih besar 

terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang 

keseluruhannya bukan hanya akan memperbaiki 

kesejahteraan material, tetapi juga menghasilkan rasa 

percaya diri sebagai individu dan bangsa;  

iii. Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia 

bagi setiap orang dan bangsa dengan membebaskan 

mereka dari perbudakan dan ketergantungan, bukan 

hanya dalam hubungannya dengan orang dan negara lain, 
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tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan 

manusia. 

Menurut Mahbub UI Haq ada 3 komponen penting dalam pembangunan manusia 

yaitu (Soebianto, 2013):  

i. Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan (Equal Acess 

To Oportunity). 

ii. Berkelanjutan (Sustainability) dipahami bahwa generasi 

yang akan datang harus bisa menikmati kesempatan yang 

sama dengan generasi sekarang. 

iii. Produktifitas (Produktivity) hal ini dibutuhkan investasi 

pada pengembangan kualitas sumber daya manusia dan 

set-up ekonomi makro untuk memfasilitasi 

pengembangan sumber daya manusia.  

iv. Pemberdayaan (Empowerment) yang diterjemahkan 

bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingan 

sendiri, sehingga mereka harus bisa mempengaruhi 

keputusan yang terkait dengan hidup mereka. 

 

b. Teori Ketergantungan 

Teori dependensi muncul pada 1960-1970-an sebagai reaksi atas 

ketidakpuasan terhadap teori modernisasi yang telah dianggap sebagai pemicu 

keterbelakangan negara-negara berkembang. Secara filosofis, teori dependensi 

menghendaki peninjauan kembali pengertian pembangunan ekonomi, dimana 

pembangunan tidak harus dan tidak tepat hanya diartikan sekedar proses 

industrialisasi, peningkatan keluaran (output), dan peningkatan produktivitas, tapi 

proses pembangunan seperti yang dikatakan Soemitro, harus merupakan proses 

pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan 

ekonomi dan pembebasan negara berkembang dari belenggu tata ekonomi dunia 

(Deliarnov, 2005). 

Para ahli yang mengemukakan teori ini menganggap bahwa kondisi negara 

berkembang dan negara terbelakang yang tertinggal tidak semata-mata 

disebabkan oleh ketidakmampuan pembangunan yang mereka lakukan, namun 

disebabkan oleh kooptasi negara maju. Asumsi ini didasarkan pada suatu 

pandangan bahwa negara berkembang yang tadinya undeveloped, menjadi 

underdeveloped akibat kapitalisme global yang lahir oleh kaum neoliberalisme 

yang masuk ke negara berkembang dengan berbagai cara, antara lain: melalui 

investasi asing oleh perusahaan multinasional, margin ekspor-impor yang tidak 

mampu menopang perdagangan globalnya, maupun akibat integrasi negara 

berkembang ke perekonomian global, dan ketergantungan negara berkembang 
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terhadap perekonomian negara maju. 

Kondisi timpang yang dialami oleh negara berkembang dan terbelakang 

mayoritas ada di wilayah Asia, Afrika, Amerika Latin, sedikit saja di Eropa 

Timur, dipaksa masuk ke dalam pola perdagangan bebas bersaing dengan negara 

yang sudah terlampau maju. Khususnya negara-negara dari Eropa Barat dan 

Amerika Utara. Asumsi kaum neoliberal ada pada konsep tentang sistem 

pemebagian kerja, bahwa negara-negara Eropa dan Amerika Utara yang ada di 

bagian dunia utara tidak cocok untuk bidang pertanian, menghasilkan produk di 

bidang teknologi, mesin, dan barang industri lainnya. Sementara negara belahan 

dunia selatan lebih cocok untuk pertanian. Pembagian tugas ini melahirkan sistem 

perdagangan yang saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun yang 

dilupakan adalah harga dari barang produk industri selalu lebih mahal daripada 

hasil pertanian. Pesaing di bidang pertanian lebih banyak dibandingkan barang 

hasil industri. Sementara negara maju dunia utara, mampu melahirkan produk 

sintesis yang dapat menjadi pengganti dari produk pertanian negara dunia selatan. 

Sehingga kondisi ketimpangan terus berlanjut. Prebicsh mengatakan bahwa 

penurunan nilai tukar dari komoditi pertanian terhadap komoditi barang-barang 

industri mengakibatkan neraca perdagangan negara-negara pinggiran yang 

merupakan produsen hasil pertanian mengalami defisit yang cukup besar 

(Budiman, 1995). 

Lain halnya dengan barang industri, Kenaikan dalam pendapatan negara 

dunia selatan atau negara pertania, berarti kenaikan pada kebutuhan mereka untuk 

konsumsi barang-barang industri. Sementara, kenaikan pendapatan di negara-

negara industri tidak menaikkan kebutuhan mereka akan barang-barang pertanian 

dari negara-negara dunia selatan. Hal ini memperbesar jumlah ekspor barang-

barang industri dari ke negara pertanian. Sementara negara-negara pusat semakin 

kaya dengan pendapatan yang semakin meningkat yang diperoleh dari hasil 

ekspornya, di sisi lain negara-negara pinggiran membutuhkan uang yang semakin 

banyak untuk mengimpor barang-barang industri, sementara pendapatan dari 

hasil ekspor barang-barang pertanian relatif tidak berubah. Semuanya itu 

mengakibatkan terjadinya defisit dalam neraca perdagangan internasional dari 

negara-negara pertanian, yang mengakibatkan kemiskinan bagi negara-negara 

pertanian. 

Andre Gunder Frank bahkan mendefinisikan ketergantungan sebagai 

kondisi yang dialami oleh negara satelit (satellite underdeveloped countries) 

ketika berhubungan dengan metropole (developed metropolitan countries). Pola 

hubungan antara dua negara tersebut bersifat asimetris. Negara yang satu 
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memiliki kekuatan yang lebih (metropolis) dibanding negara lainnya (satelit). 

Ketergantungan yang terwujud dapat ditunjukkan melalui ketergantungan modal, 

teknologi, dan tenaga ahli. Hal tersebut sebagai dampak dari proses Pembangunan 

yang memihak pada negara maju (Frank, 1984). Menurut Frank, hubungan 

metropolis-satelit menyentuh keseluruhan sektor di negara-negara miskin, dan 

keterbelakangan sektor tradisional justru diakibatkan oleh adanya kontak dengan 

sistem kapitalis dunia yang masuk ke negara miskin melalui sektor modern di 

negara ini. Sektor modern merupakan kaki tangan sistem kapitalis dunia yang 

melakukan eksploitasi terhadap daerah atau sektor yang sekarang menjadi 

terbelakang. Frank tidak setuju pendapat yang mengatakan bahwa perkembangan 

ekonomi negara miskin akan terjadi sebagai akibat hubungan ekonomi dengan 

negara maju. Hal ini didasarkan pada penemuan historis di Amerika Latin, yang 

memberi petunjuk bahwa perkembangan yang sehat dan otonom justru terjadi 

pada waktu hubungan metropolis-satelit ini tidak ada (Frank, 1984). 

Titonio Dos Santos membagi ketergantungan dalam 3 bentuk Santos, yaitu 

(Santos, 1970): 

i. Ketergantungan Kolonial. Disini terjadi dalam bentuk 

penguasaan penjajah (Negara pusat) terhadap negara 

pinggiran. Kegiatan ekonomi utama negara pinggiran 

adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang 

dibutuhkan negara penjajah. Para penjajah memonopoli 

tanah, pertambangan, tenaga kerja. Hubungan penjajah 

dengan penduduk lokal bersifat eksploitatif. 

ii. Ketergantungan Finansial. Disini negara pinggiran secara 

politis merdeka, tetatpi dalam kenyataannya negara 

pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan 

finansial dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan 

kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan 

mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara 

pusat menanamkan modalnya pada pengusaha lokal di 

negara pinggiran untuk menghasilkan bahan baku 

tersebut. Dengan demikian pengendalian dilakukan 

melalui kekuasaan ekonomi, dalam bentuk kekuasaan 

finansial. 

iii. Ketergantungan tehnologi-industrial. Ini adalah bentuk 

ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara-negara 

pinggiran tidak lagi mengekspor bahan mentah untuk 

keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-

perusahaan multinasional dari negara pusat mulai 

menammkan modalnya untuk kegiatan industri di negara 
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pinggiran yang produknya ditujukan kedalam pasar 

negara-negara pinggiran. 

Santos menguraikan bahwa ketergantungan industri dalam arti tehnik mempunyai 

pengertian bahwa (Santos, 1970):  

i. Perkembangan industri di negara pinggiran tergantung 

pada sektor perdagangan ekspor barang-barang hasil 

pertanian dan pertambangan. Devisa hasil penjualan 

barang-barang ekspor oleh negara pinggiran digunakan 

untuk membeli barangbarang industri yang dibutuhkan.  

ii. Perkembangan industri di negara pinggiran sangat 

dipengaruhi oleh balance of payment. Artinya bahwa 

akibat keuangan luar negeri yang berpengaruh terhadap 

devisit pembayaran pada gilirannya berpengaruh pula 

terhadap perkembangan industri di negara pinggiran.  

iii. Perkembangan industri sangat dipengaruhi oleh monopoli 

teknologi oleh perusahaan besar/asing seperti hak paten 

dan royalti yang membawa konsekuensi pengurasan 

kemakmuran melalui investasi industri yang ditunjukkan 

pada permintaan pasar lokal.  

Teori ketergantungan ini muncul dengan asumsi bahwa tidak ada daerah atau 

negara yang otonom di dunia ini, semua turut serta dalam ekonomi dunia baik 

secara langsung maupun tidak langsung seperti yang dikemukakan oleh golongan 

non-marxis atau dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh golongan marxis. 

Dos Santos juga beranggapan bahwa negara pinggiran juga bisa berkembang, 

meskipun perkembangan itu merupakan perkembangan perkembangan yang 

teragantung (perkembangan ikutan) (Santos, 1970). Impuls dan dinamika 

perkembangan ini tidak datang dari negara pinggiran yang bersangkutan tetapi 

datang dari negara pusatnya. Keterbelakangan yang terjadi di negara pinggiran 

disebabkan karena ekonomi negara-negara ini kurang dapat menyatu dengan 

kapitalisme. Jika ekonomi negara pusat berkembang atau maju, bisa terjadi bahwa 

ekonomi negara berkembang ikut maju. Tetapi bila negara pusat mengalami 

kesulitan ekonomi sudah dipastikan bahwa negaranegara pinggiran akan 

mengalami kesulitan. Hal itu terjadi karena ekonomi negara-negara pinggiran 

sangat tergantung pada ekonomi negara-negara pusat. Jika terjadi sebaliknya, 

negara-negara pinggiran yang mengalami kesulitan ekonomi tidak akan 

berpengaruh terhadap keadaan ekonomi negara-negara pusat, karena ekonomi 

negara-negara pusat tidak tergantung dari ekonomi negara-negara pinggiran 

Teori Ketergantungan pada dasarnya setuju dengan kekurangan modal dan 

ketiadaan keahlian sebagai penyebab ketergantungan. Tetapi faktor penyebabnya 
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bukan di cari pada nilai-nilai tradisional bangsa itu, melinkan pada proses 

imperialisme dan neo-imperialisme yang menyedot surplus modal yang terjadi di 

negara-negara pinggiran ke negara pusat (Budiman, 1995). Perkembangan yang 

wajar dari negara-negara pinggiran yang mestinya akan menuju pada 

pembanguan yang mandiri, terganggu akibat masuknya kekuatan ekonomi dan 

politik dari negara-negara pusat. Oleh karena itu, penanaman modal dan keahlian 

yang disuntikkan begitu saja ke negara-negara pinggiran tidak akan banyak 

menolong sebelum struktur ekonomi dan politik yang dibuat untuk memberikan 

keuntungan pada modal asing ini diubah secara radikal. Solusi yang ditawarkan 

dari keseluruhan pemikir teori ketergantungan ini antara lain: 

i. Memasang tarif tinggi terhadap produk luar negeri. 

ii. Membangun industri-industri nasional untuk 

menggantikan meningkatnya permintaan atas produk luar 

negeri. 

iii. Subtitusi impor untuk mengontrol ekonomi. 

iv. Mengurangi kekuasaan penguasa tradisional. 

v. Merangsang pembangunan nasional. 

vi. Menekan hubungan dengan institusi keuangan 

internasional. 

Kebijakan ini jika diterapkan membutuhkan keberanian yang besar dari penguasa 

berkembang. Sebab dalam kerangka politik internasional di era globalisasi ini, tak 

jarang negara-negara industri maju memberikan sanksi embargo dan pengucilan 

dalam pergaulan internasional sehingga menyebabkan resesi ekonomi di internal 

negara-negara tersebut.  

 

c. Teori Pasca Ketergantungan – Teori Sistem Dunia 

Teori sistem dunia merupakan reaksi atas teori ketergantungan. Reaksi ini 

muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala 

pembangunan di dunia ketiga, yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya 

keterbelakangan (Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, 2000). Teori ini 

dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein pada tahun 1975. Asumsi awal teori ini 

adalah bahwa tidak ada negara yang bisa terlepas dari kesatuan sistem. Sistem 

dunia telah ada sejak berabad-abad lalu melalui bukti perdagangan dan hubungan 

antar kerajaan, suku, kesultanan, kekaisaran, mereka saat itu membagi dirinya 

dalam sistem-sistem yang lebih kecil berdasarkan kawasan. Namun saat ini tidak 

ada negara yang mampu menolak sistem dunia baru, dimana bentuknya adalah 

besar dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis. Bagi Wallerstein, maksud dari 

keterkaitan semua negara dalam satu sistem, tidak berarti semua negara terikat 
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secara menyeluruh semua aspek kehidupannya. Namun yang terintegrasi 

hanyalah unit politik dan pola ekonominya, dimana keduanya digerakkan oleh 

satu norma yang sama, yaitu kapitalisme. Sekilas teori ini seolah teori pendukung 

neoliberalisme, namun bukan. Teori ini lebih dianggap sebagai sebagai sebuah 

teori yang dapat dipakai pijakan analisisnya bagi negara berkembang untuk 

melawan neoliberalisme (Millis, 2002). 

Wallerstein kemudian membagi negara di dunia kedalam 3 bagian besar, 

yang didasarkan pada seberapa besar penetrasi kapitalisme di dalam negara 

tersebut. Pembagian negara menjadi 3 bagian oleh Wallerstein tersebut antara lain 

(Heywood, 2017):  

i. Negara core atau pusat, mengambil keuntungan yang 

paling banyak, karena kelompok ini dapat 

memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas 

tertentu. Negara ini mempunyai karakteristik upah yang 

relatif tinggi, teknologi maju dan campuran produksi yang 

beragam, termasuk industri-industri pasar dunia dan 

pertanian yang canggih. 

ii. Negara Semi peripheral (semi periferal) atau setengah 

pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara 

pinggiran yang merupakan pihak eksploitir. Negara ini 

secara ekonomi bersifat campuran, yang mencakup 

sebagian ciri area pusat dan area pinggiran. 

iii. Negara peripheral (periferal) atau pinggiran. Negara ini 

bercirikan upah yang rendah, teknologi yang belum 

berkembang dan campuran produksi sederhana yang 

diarahkan pada barang-barang mentah seperti biji-bijian, 

kayu, gula dan sebagainya. 

Bagi Wallerstein, pembagian ke 3 kelompok negara ini tidak rigid, namun sangat 

fleksibel. Contoh kelahiran negara industri baru di wilayah Asia Timur, 

membuktikan bahwa negara-negara semi periferal atau negara periferal, mampu 

mengubah statusnya menjadi negara core. Sementara negara core bisa jatuh 

menjadi semi periferal, hingga menjadi periferal dapat dilihat pada saat perang 

dunia ke I dan II. Dimana negara-negara Eropa Barat yang sebelumnya negara 

core berubah menjadi negara periferal, sementara Amerika lahir menjadi negara 

core.  

Wallerstein membenarkan kritikan pemikiran pendukung teori ketergantungan, 

namun alasannya ada pada bahwa negara terbelakang dan berkembang turut 
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mendukung kondisi ketergantungan tersebut. Oleh karena itu, bagi Wallerstein 

cara untuk melenyapkan ketergantungan adalah melihat sistem dunia yang ada 

dalam konteks kapitalis neoliberal ini, sebagai sebuah ajang pertarungan 

kepentingan nasional. Oleh karena itu mekanisme pembagian kerja atau pola 

produksi internasional ini harus dihentikan dengan menerapkan strategi yang 

dikemukakannya dibawa ini. Stratgei penaikan kelas negara menurut Wallerstein, 

adalah (Digdowiseiso, 2019):  

i. Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang 

datang. Negara pinggiran tidak lagi mengimpor barang-

barang industri oleh karena mahal sedangkan komoditi 

primer mereka murah sekali, maka negara pinggiran 

mengambil tindakan yang berani untuk melakukan 

industrialisasi substitusi impor. Dengan ini ada 

kemungkinan negara dapat naik kelas.  

ii. Kenaikan kelas terjadi melalui undangan. Hal ini terjadi 

karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-

negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar dan 

kemudian lahir apa yang disebut dengan MNC. Akibat 

dari perkembangan ini, maka muncullah industri-industri 

di negara-negara pinggiran yang diundang oleh oleh 

perusahaan-perusahaan MNC untuk bekerjasama. 

iii. Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan 

kebijakan untuk memandirikan negaranya. Saat ini 

dilakukan oleh Peru dan Chile yang dengan berani 

melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang 

lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaan-

perusahaan asing. Namun demikian, semuanya ini 

tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah 

pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, 

peluang dari sistem dunia memang ada. Jika tidak, 

mungkin dapat saja gagal. 

Strategi ini dilakukan secara bersama oleh negara berkembang untuk melawan 

tatanan yang tidak adil dengan cara melakukan gerakan antisistem berskala global 

dengan mengarahkan semua energi pada sumber-sumber surplus ekonomi 

internal. Dalam kaitan ini, Wallerstein menyarankan adanya suatu gerakan 

perjuangan kelas berskala global, di mana negara-negara pinggiran bersatu padu 

dapat mengurangi tingkat laba yang disedot oleh negara-negara metropolis, 
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sehingga mengurangi surplus ekonomi yag selama ini dinikmati oleh negara-

negara pusat. Contoh yang paling kentara adalah bagaimana negara-negara 

pinggiran punya kebijakan yang ketat terhadap eksploitasi sumberdaya alam. 

Salah satunya adalah dengan melakukan “moratorium” ataupun pengendalian 

ekspor sumber daya mineral mentah ke negara core, sebelum diproses menjadi 

barang setengah jadi ataupun barang jadi. Tindakan ini dapat mengerem aliran 

surplus ke negara core. Dengan “penahanan surplus laba” diharapkan negara-

negara kapitalis tidak lagi memiliki kekuatan yang dahsyat seperti pada masa-

masa sebelumnya, mengingat ekonomi kapitalis dunia ini tidak mungkin dapat 

melakukan ekspansinya secara geografis dalam bentuk kolonialisme dan 

imperialisme sepertimana pada masa-masa sebelumnya (Turner, 1987).  

 

 

4. Rangkuman 

Sebagai salah satu teori dari kalangan Neo Marxis yang berkembang untuk 

merespon neoliberalisme, kritikan ini dibawa kedalam konteks hubungan antar 

negara. Kondisi ketergantungan tidak semata-mata dipicu oleh faktor eksternal 

semata, perilaku elit tradisional atau elit lokal di internal negara berkembang atau 

negara pinggiran turut menyumbang kondisi ketergantungan ini. Sehingga 

kritikan teori ini bahwa ketergantungan ini tercipta melalui pola hubungan 

perdagangan yang tidak adil, serta pengaruh struktural yang dibawa ke dalam 

konteks hubungan antar negara semakin menempatkan negara pinggiran dalam 

keadaan terjepit. Dengan konsep yang diajukan oleh teori sistem hakikatnya dapat 

menjadi solusi atas ketidakmampuan teori ketergantungan merumuskan solusi 

atas ketertinggalan negara berkembang. 

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

Latihan mandiri yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah 

menggunakan teori ini untuk melihat kondisi Indonesia sebagai salah satu negara 

berkembang. Mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menjadi pusat sentral 

kritikan teori ini sebagai landasan untuk memahami kondisi Indonesia. 

Didasarkan pada pertanyaan, apakah Indonesia merupakan negara korban 

ketergantungan ini? Apakah Solusi yang dilakukan oleh Indonesia selaras dengan 

strategi yang diajukan oleh teori sistem dunia?. 

 

b. Lembar Kerja Praktik  
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6. Evaluasi Pembelajaran 

Hasil diskusi dan tanya jawab di kelas setelah mahasiswa menggunakan 

teori ini untuk melihat kondisi Indonesia. 

 

7. Umpan Balik 

 

 

 

Kegiatan Pembelajaran 2  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Teori Modernisasi 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu memahami teori modernisasi sebagai salah satu teori 

pembangunan yang dapat digunakan sebagai landasan analisis dalam 

mengidentifikasi pola pembangunan dalam negeri dalam kerangka demokrasi-

kapitalisme. 

 

3. Uraian, Contoh, dan Ilustrasi 

Modernisasi merupakan bagian dari teori sosial yang mengadopsi konsep 

evolusi dalam pembahasannya. Mayoritas argumentasi dalam teori modernisasi 

didasarkan pada pola pembangunan gerakan searah, linear, progresif dan 

perlahan-lahan, yang mengubah masyarakat dari tahapan primitif ke tahapan yang 

lebih maju, dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan struktur 

serupa (So, 1991). Modernisasi terjadi dalam bentuknya yang evolusioner ini 

dianggap tidak akan menyebabkan kemunduran, sehingga berbeda dengan 

reformasi dan revolusi dalam membahas perubahan sosial. Namun kritikan 

terbesar terhadap kelompok teori modernisasi adalah ketidakmampuannya 

memisahkan antara perubahan sosial yang dimaksud dapat diterapkan pada 

seluruh kondisi sosial atau hanya pada negara yang memiliki ciri dan kondisi yang 

sama dengan negara-negara barat (So, 1991). Sebab pada pengalaman negara 

industri maju, modernisasi yang dilakukan tidak sepenuhnya mengikuti pola 

westernisasi.  

Namun ada perdebatan dari Schoorl yang menolak argumentasi penyamaan 

modernisasi dengan westernisasi. Baginya modernisasi tidak mutlak sebagai 

westernisasi, modernisasi tidak mempersoalkan atau mengenyampingkan nilai-
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nilai keagamaan, proses pekembangannya bersifat lebih umum dari pada 

westernisasi, modernisasi mutlak bagi setiap Negara. Sementara westernisasi 

adalah konsep pembangunan yang mutlak meniru apa yang dilakukan negara-

negara barat Menurut Schoorl, bahwa paham westernisasi beranggapan semua 

bentuk kehidupan akan sama, artinya westernisasi itu ada, karena perkembangan 

masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat dan disajikan dalam 

bentuk barat, sedangkan bentuk barat itu sering dipandang sebagai satu-satunya 

kemungkinan yang ada (Abdulsyani, 1994). Namun sebagai sebuah teori, 

modernisasi perlu dipelajari sebagai bahan pembanding analisis atas keseluruhan 

program pembangunan. Oleh karena itu pada kegiatan pembelajaran ini, 

mahasiswa akan mempelajari beberapa teori dalam kelompok modernisasi. 

 

a. Teori Diferensiasi Struktural  

Teori ini merupakan teori yang dianjurkan oleh Neil Smelser. Menurut 

Smelser perkembangan ekonomi dan masyarakat itu mempunyai (sebagai ciri 

utama) struktur yang sangat berbeda, manakala perekonomian dan masyarakat 

terbelakang pun secara relatif tidak berbeda jauh. Perubahan bagi Smelser, 

berkisar di sekitar proses itu. Dengan diferensiasi, Smelser mengartikan bahwa 

proses sama halnya sebagaimana unit-unit sosial yang khusus dan berotonomi itu 

dibentuk. Pembentukan unit-unit sosial seperti ini tampaknya sama dengan yang 

berlaku di dalam beberapa bidang yang berbeda; dalam bidang ekonomi, 

keluarga, sistem politik dan institusi-institusi politik. Smelser menyatakan bahwa 

dengan proses modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang 

menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk 

menjalankan satu fungsi yang lebih khusus karena modernisasi seolah-olah tidak 

memberikan celah terhadap unsur luar yang dianggap modern sebagai sumber 

kegagalan, tetapi lebih menekankan sebagai akibat dari dalam masyarakat itu 

sendiri (Sztompka, 2007). Differensiasi struktural adalah proses yang 

membedakan peran sosial orang atau organisasi menjadi dua peran atau lebih. 

Unit-unit sosial baru itu berbeda secara struktural tetapi secara fungsional setara 

terhadap unit asalnya. 

Bagi Smelser modernisasi merupakan transisi multidimensional yang 

meliputi (Sztompka, 2007):  

i. Modernisasi di bidang ekonomi berarti mengakarnya 

tekologi dan ilmu pengetahuan, penggantian tenaga 

binatang dan tenaga manusia, berkembangnya bentuk 

pemukiman urban dan konsentrasi tenaga kerja di tempat 
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tertentu.  

ii. Di bidang kehidupan keluarga ditandai oleh berkurangnya 

peran ikatan kekeluargaan dan makin besarnya 

spesialisasi fungsional keluarga.  

Pembangunan dilakukan secara terdiferensiasi pada berbagai bidang dengan cara 

pembagian tugas diantaranya (So, 1991):  

i. Bidang teknologi, membawa perubahan dari teknik-

teknik tradisional kepada aplikasi ilmu pengetahuan. 

ii. Bidang pertanian, pergeseran dari pertanian subsistem 

menuju pertanian untuk ekspor, mengadakan spesialisasi 

terhadap produksi yang akan diperdagangkan, dan 

menggiatkan buruh upahan.  

iii. Industri penggantian tenaga hewan dan manusia dengan 

penggunaan tenaga mesin. 

iv. Urbanisasi pergerakan masyarakat di wilayah pertanian 

dan perkampungan ke arah wilayah pusat-pusat kota baru 

dengan menjadi pekerja industri.  

Proses-proses tersebut menurut Smelser, berlaku secara serentak dan kadang-

kadang dalam kecepatan yang berbeda. Misalnya, dalam beberapa situasi 

kolonial, pertanian menjadi komersial tanpa disertai oleh industrialisasi, atau 

industrialisasi berkembang hanya dengan urbanisasi yang sedikit saja.  

 

b. Teori Tabungan Dan Investasi  

Teori ini merupakan teori yang diajukan oleh 2 orang berbeda yaitu, Roy F. 

Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Kedua 

ahli ini menggunakan proses perhitungan yang berbeda, tetapi memberikan hasil 

yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan 

disebut teori Harrod-Domar. Asumsi keduanya jika digabungkan bahwa ekonomi 

bersifat tertutup, hasrat menabung masyarakat konstan, proses produksi memiliki 

koefisien yang tetap, dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja konstan dan sama 

dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Harrod Domar menganggap 

pembentukan modal tidak dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah 

kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga 

akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat (Budiman, Teori 

Pembangunan Dunia Ketiga, 1995).  

Budiman (1995) mengemukakan bahwa asumsi model Harrod-Domar 

bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan 

investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. 

Kalau ada modal, modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan 



211 

 

ekonomi. Berdasarkan pada model ini, resep para ahli ekonomi pembangunan di 

negara-negara dunia ketiga untuk memecahkan persoalan keterbelakangannya 

adalah dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri (dengan 

mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun dari luar negeri 

(melalui penanaman modal dan pinjaman luar negeri). Model pertumbuhan 

Harrod-Domar yang disederhanakan oleh Michel P. Todaro dengan rumus akhir 

adalah sebagai berikut (Todaro, 1983). 

 
Keterangan:  

Y/Y = pertumbuhan  

PNK (Produk Nasional Kotor)  

s = tabungan nasional  

k = rasio output-modal 

Modifikasi-modifikasi dari Harrod-Domar memang terus terjadi. Tetapi 

prinsipnya sama, yaitu kekurangan modal, tabungan dan investasi menjadi 

masalah utama pembangunan.  

 

c. Tahapan Pembangunan Menurut Rostow  

Walt Whitman Rostow mengemukakan pembangunan terjadi dalam 

tahapan yang linear. Proses pembangunan terjadi secara bertahap, dari satu tahap 

ke tahap yang lain, tahapannya itu terjadi dalam 5 tahap di bawah ini (Budiman, 

2000): 

i. Masyarakat tradisional. Ilmu pengetahuan pada 

masyarakat ini masih belum banyak dikuasai. Karena itu, 

masyarakat semacam ini masih dikuasai oleh 

kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan di luar 

kekuasaan manusia. Manusia dengan demikian tunduk 

kepada alam, belum bisa menguasai alam. Akibatnya, 

produksi masih sangat terbatas. Masyarakat ini cenderung 

bersifat statis, dalam arti kemajuan berjalan dengan 

sangat lambat. Produksi dipakai untuk konsumsi. Tidak 

ada investasi. Pola dan tingkat kehidupan generasi kedua 

pada umumnya hampir sama dengan kehidupan generasi 

sebelumnya (mengalami sedikit perubahan).  

ii. Tahap Prakondisi untuk lepas landas Masyarakat 

tradisional, meskipun sangat lambat, terus bergerak. Pada 

suatu titik, dia mencapai posisi prakondisi untuk lepas 
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landas. Biasanya, keadaan ini terjadi karena ada campur 

tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. 

Perubahan ini tidak datang karena faktor-faktor internal 

masyarakat tersebut, karena pada dasarnya masyarakat 

tradisional tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri. 

Campur tangan dari luar ini mengguncangkan masyarakat 

tradisional itu. Di dalamnya mulai berkembang ide 

pembaruan. Ide-ide yang berkembang ini bukan sekedar 

pendapat yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi 

dapat dicapai, tetapi bahwa kemajuan ekonomi 

merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan-tujuan lain yang dianggap baik; 

kebesaran bangsa, keuntungan pribadi, kemakmuran 

umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak 

mereka nantinya.  

iii. Tahap Lepas landas. Periode ini ditandai dengan 

tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi 

proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan 

sesuatu yang berjalan wajar, tanpa adanya hambatan yang 

berarti seperti ketika pada periode prakondisi untuk lepas 

landas. Pada periode ini, tabungan dan investasi yang 

efektif meningkat dari 5% menjadi 10% dari pendapatan 

nasional, atau lebih. Juga, industri-industri baru mulai 

berkembang dengan sangat pesat. Keuntungannya 

sebagian besar ditanamkan kembali ke pabrik yang baru. 

Sektor modern dari perekonomian dengan demikian jadi 

berkembang. Dalam pertanian, teknik-teknik baru juga 

tumbuh. Pertanian menjadi usaha komersial untuk 

mencari keuntungan, dan bukan sekadar untuk konsumsi. 

Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan 

sesuatu yang dalam proses lepas landas, karena proses 

modernisasi masyarakat membutuhkan hasil pertanian 

yang banyak, supaya ongkos perubahan ini tidak terlalu 

mahal. Tahap lepas landas merupakan tahap yang kritis, 

karena itu negara harus mampu secara otonom 

membangun struktur ekonomi nasional yang kuat. 

Rostow mengemukakan 3 cara yang dapat ditempuh, 

yaitu: menggali/menambah investasi melalui 

kebijaksanaan pajak, dana investasi dapat juga diperoleh 

melalui lembaga-lembaga keuangan, bank, pasar modal, 

obligasi pemerintah, dan sebagainya, melalui 

perdagangan internasional. Menurut Rostow titik 

terpenting dalam gerak kemajuan dari masyarakat yang 
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satu ke yang lainnya adalah pada priode lepas landas. 

Oleh karena itu lepas landas harus memenuhi kondisi-

kondisi, pertama, meningkatnya investasi di sektor 

produktif dari misalnya 5% menjadi 10% atau lebih dari 

pendapatan nasional. Kedua, tumbuhnya satu atau lebih 

sektor industri manufaktur yang penting, dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi. Ketiga, munculnya secara cepat 

lembaga-lembaga politik dan sosial yang bisa 

memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari 

sektor ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi 

dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar 

sebagai hasil dari lepas landas; di samping itu lembaga-

lembaga ini kemudian bisa membuat pertumbuhan 

menjadi sebuah proses yang berkesinambungan.  

iv. Tahap kedewasaan. Setelah lepas landas, akan terjadi 

proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, meskipun 

kadang-kadang terjadi pasang surut. Antara 10% sampai 

20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan 

kembali, supaya bisa mengatasi persoalan pertambahan 

penduduk. Industri berkembang dengan pesat. Negara ini 

memantapkan posisinya dalam perekonomian global: 

barang- barang yang tadinya diimpor sekarang 

diproduksikan di dalam negeri; impor baru menjadi 

kebutuhan, sementara ekspor barang-barang baru 

mengimbangi impor. Sesudah 60 tahun sejak sebuah 

negara lepas landas (atau 40 tahun setelah periode lepas 

landas berakhir), tingkat kedewasaan biasanya tercapai. 

Perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-

teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang dan 

modal yang diproduksi.  

v. Tahap Konsumsi Massal yang Tinggi. Karena kenaikan 

pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada 

kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke 

kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga 

berubah, dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang 

konsumsi yang tahan lama. Pada periode ini, investasi 

untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan 

yang paling utama. Sesudah taraf kedewasaan dicapai, 

surplus ekonomi akibat proses politik yang terjadi 

dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan 

modal. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan 

sebuah proses yang berkesinambungan, yang bisa 

menopang kemajuan secara terus-menerus. 
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Tahap konsumsi massal Rostow sebenarnya dikritisi karena akan berdampak pada 

meningkatnya pengangguran, sebab pertumbuhan penduduk tidak akan pernah 

terhenti. Sementara ketersediaan lapangan pekerja tidak serta merta berjalan 

bersamaan, seperti yang dialami oleh Eropa dan Amerika Serikat saat ini. Selain 

itu kosumsi yang tinggi akan berdampak pada masalah lain, yang dikategorikan 

sebagai masalah eksternalisasi, seperti masalah lingkungan.   

 

d. Need for Achievement Theory 

Teori Need for Achievement atau teori motivasi prestasi adalah teori yang 

dikemukakan oleh McClelland pada tahun 1976. Asumsi teori ini adalah 

penguatan motivasi berprestasi pada semua individu, sehingga secara umum akan 

lahir motivasi prestasi dalam diri semua masyarakat. Pada akhirnya akan terjadi 

pembangunan secara menyeluruh. Sebab prestasi merupakan sebuah bentuk 

keunggulan positif yang dimiliki dibandingkan dengan orang lain pada semua 

situasi. Bagi McClelland hakikatnya manusia memiliki 3 kebutuhan utama yaitu, 

Kebutuhan pertama adalah kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginan 

mengambil tugas yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas 

perbuatan-perbuatannya. Kebutuhan ini dilakukan dengan cara menentukan 

tujuan yang wajar dapat memperhitungkan resiko dan berusaha melakukan 

sesuatu secara kreatif dan inovatif. Kebutuhan kedua adalah kebutuhan afiliasi, 

yang ditunjukan dengan adanya keinginan untuk menjalin hubungan dengan 

individu lainnya dalam bentuk pertemanan dan persahabatan. Kebutuhan ketiga 

adalah kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan ini tercermin pada individu yang 

ingin mempunyai pengaruh atas individu lainnya. Dengan cara memahami 

struktur sosial dan pengaruh yang dimiliki serta mencoba menguasai orang lain 

dengan mengatur perilakunya dan membuat orang lain terkesan kepadanya, serta 

selalu menjaga reputasi dan kedudukannya (Reksohadiprodjo, 1996).  

McClelland mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai motivasi yang 

mendorong individu untuk mencapai sukses dan bertujuan untuk berhasil dalam 

kompetisi atau persaingan dengan ukuran keunggulan (Standard of Excelence). 

Ukuran keunggulan itu dapat berupa prestasi sendiri sebelumnya atau prestasi 

orang lain. Salah satu faktor yang mendorong timbulnya motivasi pada diri 

seseorang adalah adanya kebutuhan berprestasi. Kebutuhan itu meliputi keinginan 

untuk mencapai kesuksesan, mengatasi rintangan, menyelesaikan sesuatu yang 

sulit dan keinginan untuk dapat melebihi orang lain (McClelland, 1987). Terdapat 

6 karakter individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, yaitu; 1) Perasaan 

yang kuat untuk mencapai tujuan, yaitu keinginan untuk menyelesaikan tugas 
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dengan hasil yang sebaik-baiknya. 2) Bertangungjawab, yaitu mampu 

bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan menentukan masa depannya, 

sehingga apa yang dicitacitakan berhasil tercapai. 3) Evaluatif, yaitu 

menggunakan umpan balik untuk menentukan tindakan yang lebih efektif guna 

mencapai prestasi, kegagalan yang dialami tidak membuatnya putus asa, 

melainkan sebagai pelajaran untuk berhasil. 4) Mengambil resiko “sedang”, 

dalam arti tindakan-tindakannya sesuai dengan batas kemampuan yang 

dimilikinya. 5) Kreatif dan inovatif, yaitu mampu mencari peluang-peluang dan 

menggunakan kesempatan untuk dapat menunjukkan potensinya. 6) Menyukai 

tantangan, yaitu senang akan kegiatan-kegiatan yang bersifat prestatif dan 

kompetitif. 

 

4. Rangkuman 

a. Teori Modernisasi merupakan teori yang dibangun dalam 

kerangka liberalisme, dengan berupaya meningkatkan 

pembangunan yang dapat mendorong kapitalisme. 

b. Teori diferensiasi struktural, berfokus pada pembangunan pada 

setiap struktur sosial dengan berfokus pada pembagian kerja. 

Dengan adanya peningkatan pembangunan pada setiap struktur 

atau bidang kehidupan secara bertahap dan menyeluruh menuju 

industrialisasi. 

c. Harrod-Domar berfokus pada peningkatan kepemilikan modal, 

yang dapat dipakai melakukan pembangunan. 

d. Lima tahapan pembangunan Rostow dilakukan secara bertahap 

dengan didukung oleh keinginan pemerintah dan masyarakat 

untuk melakukan mobilisasi secara bertahap pada semua aspek. 

e. Teori need for achievement merupakan teori yang menegaskan 

konsep individualisme. Dengan prestasi yang dimiliki individu 

dapat mendorong lahirnya prestasi secara menyeluruh, sehingga 

terjadi pembangunan dan perubahan sosial secara serentak pada 

semua aspek kehidupan dan situasi sosial. 

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Mahasiswa menjelaskan kembali setiap teori yang 

terkandung dalam kelompok teori modernisasi. 

ii. Mahasiswa dipersilahkan mengidentifikasi 
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pengaplikasian teori ini pada masyarakat Indonesia dan 

menjadikannya sebagai bahan diskusi dengan melihat 

perilaku budaya, sejarah, dan sistem sosial Indonesia. 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Keaktifan dan kemampuan komunikasi dalam diskusi dan 

Tanya jawab. 

b. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada saat 

diskusi. 

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan implementasi 

konsep pembangunan politik dan ekonomi politik di berbagai 

negara dan pengaruh ekonomi politik globalisasi, serta 

dampaknya terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, 

partisipasi dan kebebasan/ kesetaraan berpolitik. 

 

7. Umpan Balik 

 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Hasil pembelajaran pada modul ini mahasiswa akan semakin memahami 

konsep dan teori pembangunan yang menjadi acuan dalam pembangunan yang 

berfokus pada kritikannya terhadap kapitalisme dan liberalisme, maupun 

pembangunan dalam kerangka liberalisme itu sendiri. Sesuai perkembangan 

pemahaman mengenai pembangunan dan perubahan sosial, teori-teori 

pembangunan juga mengalami perkembangan. Sejumlah teori ini bisa 

dikelompokkan atas tiga, yaitu kelompok teori modernisasi, kelompok teori 

ketergantungan, dan kelompok teori pasca-ketergantungan. Dalam teori 

modernisasi, teori Harrod-Domar melihat masalah pembangunan pada dasarnya 

adalah masalah kekurangan modal. Sementara teori Rostow melihat 

pembangunan sebagai proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari 

masyarakat terbelakang ke masyarakat maju. Rostow membagi proses 

pembangunan menjadi lima tahap, yaitu masyarakat tradisional, prakondisi untuk 

lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan zaman konsumsi massal yang 
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tinggi. Teori modernisasi mendapat kritikan dari teori ketergantungan. Andre 

Gunder Frank melihat hubungan dengan negara metropolis selalu berakibat 

negatif bagi negara satelit. Berbeda dengan pandangan Dos Santos, yang melihat 

ketergantungan negara satelit hanya merupakan bayangan dari negara metropolis. 

Artinya, perkembangan negara satelit tergantung dari perkembangan negara 

metropolis yang menjadi induknya. Demikian sebaliknya, bila terjadi krisis pada 

negara metropolis maka negara satelitnya pun kejangkitan krisis. Dia membagi 

bentuk ketergantungan terdiri atas tiga, yaitu ketergantungan kolonial, 

ketergantungan finansial-industrial, dan ketergantungan teknologisindustrial. 

Selanjutnya, teori ketergantungan juga menuai kritik, misalnya dari teori 

artikulasi dan teori sistem dunia. Kedua teori ini merupakan dua teori baru dalam 

kelompok teori-teori pembangunan, yang bisa dikelompokkan ke dalam teori-

teori pasca-ketergantungan. Teori artikulasi menekankan pada konsep formasi 

sosial yang dikaitkan dengan konsep cara produksi. Adapun teori sistem dunia 

melihat bahwa dinamika perkembangan dari suatu negara sangat ditentukan oleh 

sistem dunia. 

 

2. Daftar Istilah  

 

Istilah Arti  

Bilateral  Hubungan antara dua negara yang tujuannya saling 

menguntungkan kedua belah pihak 

Industrialis  Orang yang bergerak di bidang industri 

Finansial  Segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan 

Undeveloped  Belum berkembang 

Underdeveloped  Tertinggal  

Ekspor  Suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar 

negeri 

Impor  Kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar 

negeri. 

Defisit  Kondisi kekurangan keuangan akibat jumlah pengeluaran 

yang melebihi jumlah pendapatan. 

Embargo Larangan yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan 

impor atau ekspor barang tertentu ke negara lain dalam 

rangka kebijakan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, 

ataupun kebijakan lain 

Diferensiasi  Pembedaan, pembagian 

Westernisasi  Menjadikan sesuatu seperti yang dilakukan oleh negara-

negara di belahan dunia bagian barat 
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DAFTAR LAMPIRAN BMP 

 

Lampiran I: Struktur Penulisan Makalah 

 

 

JUDUL MAKALAH ANDA 

(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang 

anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat) 

 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah (judul sub bab) 

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi :   

 Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk 

ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau 

temuan dari  penelitian sebelumnya. 

 Gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun 

pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk 

memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam 

makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada. 

 Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan 

dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan 

permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, 

atau mengancam suatu proses untuk  mencapai tujuan. 

 Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan 

teoritis. 

 Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang 

akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang anda 

tekuni. 

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah 

terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran 

umum tentang masalah yang akan diangkat.  Bagian isi  yang memuat 

fakta, fenomena, data-data dan pendapat ahli berkenaan dengan 

pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian 

penutup yang memuat alternative penyelesaian masalah yang bisa 

ditawarkan. 

 

B. Rumusan Masalah (judul sub bab) 
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Pada sub bab rumusan masalah ini harus berisi penjelasan tentang 

masalah yang anda teliti, analisis dan ditelaah. Jelaskan rincian 

masalah tersebut. 

C. Pertanyaan Kritis (judul sub bab) 

Pada sub bab ini anda mengajukan minimal 2 pertanyaan, maksimal 

3 pertanyaan, yang menjadi panduan dalam menulis makalah ini. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mampu mengurai masalah yang 

anda teliti. Oleh karena itu jawaban dari pertanyaan tersebut ada pada 

kesimpulan, yang mampu menjadi solusi atas masalah yang anda  

teliti yang ada pada sub bab rumusan masalah.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

"Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah 

yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep 

tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka 

yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) 

atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote maka 

jangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers," 

Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda 

gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul-judul sub bab 

adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah 

konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk 

menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I. 

BAB III PEMBAHASAN 

"Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan 

berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda" 

"Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah 

anda jelaskan di Bab II". 

Judul sub bab anda pilah berdasarkan indikator dari teori/konsep yang 

dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah 

pada sub bab rumusan masalah di bab I. 

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan (judul sub bab)  

Merupakan jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di Bab IV. 

Jawaban pada sub bab ini adalah jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan kritis pada bab I. 

B. Rekomendasi (judul sub bab) 
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Merupakan isi rekomendasi anda kepada pemerintah, atau partai 

politik atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada 

intinya semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis. 

Rekomendasi itu berisi saran tentang bagaimana caranya mengubah 

atau memperbaharui perilaku, kebijakan, atau strategi agar masalah 

yang anda analisis tidak terjadi lagi di masa yang akan datang atau 

dapat diselesaikan dengan baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan 

cara penulisannya sbb: Nama penulis (dibalik). Tahun terbit buku. Judul 

buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit : nama 

penerbit. 

Contoh : 

A. Dahl, R. (1982). Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control 

(Terj). Jakarta: CV. Rajawali. 

 

 

Contoh penulisan Footnote dan Bodynote : (tidak boleh menggunakan 

keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda 

harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan 

bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada 

seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang 

dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip 

dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua 

sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda 

gunakan dalam makalah anda haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan 

footnote atau bodynote). 

 

Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan : 

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki 

sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara 

demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan 

psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup 

dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses 

dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010 : 22). 

 

Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan : 
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Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki 

sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara 

demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan 

psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup 

dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses 

dialog internal dan interaksi sosial.2  

 

Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau Bodynote Itu Yang Akan 

Menjadi Isi Dari Daftar Pustaka Dalam Makalah Anda. 

  

                                                           
2 L. Castell, Profil Etnik Jakarta. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22.  

(Contoh Footnote) 
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Lampiran II : Struktur Penulisan Paper atau Artikel 

 

JUDUL PAPER ATAU ARTIKEL ANDA  

(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang 

anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. 

Judul huruf kapital seluruhnya, dan bold) 

 

A. Latar Belakang Masalah (kapital di awal kata, dan bold) 

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi :   

 Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk 

ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau 

temuan dari  penelitian sebelumnya. 

 Gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun 

pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk 

memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam 

makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada. 

 Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan 

dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan 

permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, 

atau mengancam suatu proses untuk  mencapai tujuan. 

 Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan 

teoritis. 

 Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah 

yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang anda 

tekuni. 

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah 

terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran 

umum tentang masalah yang akan diangkat.  Bagian isi  yang 

memuat fakta, fenomena, data-data dan pendapat ahli berkenaan 

dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. 

Bagian penutup yang memuat alternative penyelesaian masalah yang 

bisa ditawarkan.  

B. Tinjauan Teoritis (kapital di awal kata, dan bold) 

"Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah 

yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep 

tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka 

yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) 
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atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote maka 

jangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers," 

Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda 

gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul-judul sub bab 

adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah 

konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk 

menganalisis masalah yang sudah anda jelaskan pada latar belakang 

masalah. 

C. ANALISIS (kapital di awal kata, dan bold) 

"Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan 

berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda" 

"Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah 

anda jelaskan di Bab II". 

Judul sub bab anda pilah berdasarkan indikator dari teori/konsep yang 

dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah 

pada sub bab rumusan masalah di bab I. 

D. KESIMPULAN (kapital di awal kata, dan bold) 

Merupakan deskripsi jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di 

sub bab Analisis. Jawaban pada sub bab ini adalah solusi dari masalah 

yang dijelaskan pada latar belakang masalah. Pada deskripsi jawaban 

ini juga anda boleh memasukkan rekomendasi perubahan yang dapat 

dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang anda 

analisis agar tidak terjadi lagi, seperti pemerintah, atau partai politik 

atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya 

semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan 

cara penulisannya sbb: Nama penulis (dibalik). Tahun terbit buku. Judul 

buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit : nama 

penerbit. 

Contoh : 

A. Dahl, R. (1982). Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control 

(Terj). Jakarta: CV. Rajawali. 
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Contoh penulisan Footnote dan Bodynote : (tidak boleh menggunakan 

keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda 

harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan 

bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada 

seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang 

dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip 

dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua 

sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda 

gunakan dalam makalah anda haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan 

footnote atau bodynote). 

 

Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan (APA Style) : 

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki 

sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara 

demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan 

psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup 

dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses 

dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010 : 22). 

 

Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan : 

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki 

sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara 

demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan 

psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup 

dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses 

dialog internal dan interaksi sosial.3  

 

Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau Bodynote Itu Yang Akan 

Menjadi Isi Dari Daftar Pustaka Dalam Makalah Anda. 

  

                                                           
3 L. Castell, Profil Etnik Jakarta. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22.  

(Contoh Footnote) 
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