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KOMPONEN-KOMPONEN PENTING  DALAM SISTEM POLITIK 

 
 
 Di dalam Bab Ketiga ini akan dijelaskan  beberapa komponen  dari sistem 

politik, seperti  budaya  politik dan  struktur,  arti  dari  komponen-komponen 
tersebut serta contoh-contohnya. Selain itu akan juga dijelaskan penggunaan 
kerangka teori komponen sistem politik untuk menggambarkan sistem politik 

yang ada di Indonesia.  
 
A. Budaya Politik 
 Di  dalam ilmu politik,  khususnya  perbandingan politik, telah ada usaha 
yang bersifat substansial  untuk  memandang budaya dalam konteks politik, dan  
ketidakpuasan  terhadap "studi tentang  karakter  nasional" telah  mempercepat 

usaha untuk merumuskan kembali  konsep-konsep  tentang  budaya  politik.  
Budaya   politik kemudian  menjadi  suatu  versi  atau  terjemahan  dari konsep  

tua  yang agak kurang  tepat,  yaitu  "karakter nasional", yang dapat dilacak 

kembali dalam karya-karya Montesquieu.  Gabriel  Almond dan  Sidney  Verba  
lebih menyukai menggunakan istilah "budaya politik"  (political  culture)  
daripada  istilah  "karakter   nasional" menjadi diperkaya apabila kita 

menggunakan,  sebagai misal, kategori-kategori antropologi  dan psikologi  
seperti  sosialisasi,  konflik  budaya,  dan akulturasi" (Chilcote, 222). Sementara 
itu, Lucian  Pye melihat  budaya  politik sebagai alat  untuk  menemukan metode 

untuk kembali bekerja dari seluk-beluk  subtletik) psikologi individu yang 
kompleks ke tingkat aggregat sosial yang merupakan puncak tradisional dari  
ilmu politik" (Chilcote, 222). 

Almond  dan Verba (1963) telah  mengidentifikasi premis-premis  
konseptual yang telah  diterima  tentang budaya politik sebagai berikut: 
1. Civic virtue and responsibility. Teori budaya  politik mengasimilasikan sikap 

tanggap  tradisional ilmu  politik  dengan tema-tema klasik,  khususnya  apa 
yang  dalam bahasa Yunani disebut sebagai  "civic  culture",  "semacam 

kehidupan  kemasyarakatan,  organisasi sosial,  dan pengasuhan anak-anak 
yang memperkuat  atau membantu  mengembangkan civic culture". Di dunia  
sekarang ini  "civic culture"  akan merefleksikan karakteristik kepribadian 

demokratis, seperti yang diidentifikasi  oleh  Harold  Laswell, "suatu  sikap  
yang  hangat terhadap  orang-orang, saling membagi nilai-nilai  satu dengan 
yang lain, kepercayaan dan konfidens pada  makhluk  temannya,  dan  

kemerdekaan  dari  ketakutan  atau kecemasan" (Chilcote, 222). 
2. Participatory and pluralistic     democracy. "Civic  culture"  bersifat demokratis  

dan  dipremiskan pada toleransi kemerdekaan individual dan  pemerintahan 

melalui  konsensus  dari  yang  diperintah.  Prospeknya cerah  dalam dunia 
sekarang ini. "Kelompok  besar  dari orang-orang  yang  telah berada di  luar  



politik  yang sedang  menghendaki masuk ke dalam sistem politik.  Dan elit-
elitnya  adalah  jarang yang  tidak  memprofesikan  pada tujuan ini". 

3. Order through rational bureaucracy.    Dalam semangat pemikiran Weberian, 

"doktrin dan praktek  dari birokrasi  yang  rasional  merupakan  suatu   

instrumen kekuasaan politik yang demokratis" dan disampaikan pada elit-elit  
dari suatu bangsa yang baru.  "Bangsa-bangsa ini dapat berusaha menyamai 

atau melebihi image teknokratik  Barat  dari ... suatu polity di  mana  
birokrasi yang otoriter mendominasi dan organisasi politik menjadi alat bagi 
rekayasa manusia dan sosial". 

4. Stability through modernization. Kondisi  ekonomi dan sosial yang stabil 

berkaitan dengan  indeks-indeks modernisasi seperti tingkat industrialisasi  

dan urbanisasi, angka kemelekan huruf, dan tingkat pendidikan.  Campur-

aduk dari kecenderungan  modernisasi  dari negara-negara maju 
meningkatkan probabilitas  pembangunan  dan  stabilitas di  dunia  

terbelakang.  Persoalan dengan premis ini adalah bahwa "konsekuensi 
budaya  dan psikologi  dari teknologi dan proses modern  tertinggal untuk 
diferensi". 

 
 Premis-premis  ini menjadikan Almond  dan  Verba sampai  pada  budaya 

politik. Menarik  dari  kontribusi budaya dari Kroeber, Parsons, Weber, dan 

Laswell,  dan yang  lainnya, Almond dan Verba  menekankan  "orientasi 
psikologi"  dan "kognisi, perasaan, dan evaluasi"  dari orang-orang  yang  
berhubungan  dengan  sistem  politik mereka. Berdasar pada teori ini definisi 

yang umum atau arti  budaya politik dalam tingkat makro  diamati,  dan 
kemudian aspek-aspek yang lebih mikro atau lebih spesifik dilihat, khususnya 
proses sosialisasi dan komunikasi yang membentuk budaya politik). 

 Gabriel Almond pertama kali memperkenalkan  konsep  budaya politik di 

tahun 1956 dalam usahanya  untuk menawarkan   klasifikasi  untuk  
membandingkan   sistem politik.  "Setiap  sistem politik melekat  erat  dengan 

pola orientasi tertentu dengan tindakan politik",  yang oleh Almond kemudian 
dianggapnya sebagai budaya   politik (Chilcotte, 223). Almond mengemukakan 
bahwa  budaya politik  memiliki otonomi tertentu dan dengan  demikian 

berhubungan dengan kebudayaan umum; ia tidaklah  berkoisidensi dengan 
sistem politik karena pola-pola  orientasi terhadap politik mentransendir batas-

batas  sistem politik. Dengan demikian ia menghubungkan budaya  politik  

dengan klasifikasinya tentang sistem politik.  Budaya politik Anglo-American, 
misalnya, adalah  bersifat homogen  dan  sekuler, budaya  politik  Eropa  bersifat 
fragmented (terpecah-pecah), budaya politik dari sistem pra-industri bersifat 

campuran, sedangkan budaya  politik  dari  sistem totaliter bersifat  sintetik.  
Almand bermaksud  agar konsepnya tentang budaya politik  dapat 
menggantikan terminologi yang kurang bermanfaat, seperti karakter nasional 

dan etos budaya (Chilcote, 223). 



 Dalam bukunya The Civic Culture (1963)  Almond dan  Verba 
mendefinisikan kembali  konsepsinya  tentang budaya  politik  dan  
menggunakannya  dalam  studi  dan survei  empirik tentang sikap dari lima 

negara.  Mereka mendefinisikan  budaya politik dalam istilah  orientasi dan  

sikap  yang dimiliki atau dipegang  oleh  individu dalam berhubungan dengan 
sistem politik mereka.  Almond dan  Verba  mengatakan bahwa: "Apabila  kita  

berbicara tentang  sistem  politik dari  suatu  masyarakat,  kita menunjuk pada 
sistem politik sebagaimana  terinternalisasi  dalam kognisi (cognition),  perasaan  
(feelings), dan  penilaian  (evaluations) dari  masyarakat"  (224). Orang-orang 

dirangsang ke dalamnya hanya karena  mereka disosialisasikan  ke dalam peran-
peran non politik  dan sistem sosial.  
 Orientasi   Kognitif   (Cognitive   Orientation) meliputi  pengetahuan  dan 

kepercayaan  tentang  sistem politik,  pemimpin-pemimpinnya, dan  bekerjanya  
sistem itu. Orientasi Afektif (Affetive Orientation)  melibatkan  perasaan tentang 

sistem politik  seperti  perasaan keterikatan  atau  keterasingan.  Orientasi   
Evaluatif (Evaluative  Orientation)  terdiri dari  penilaian  dan pendapat tentang 

sistem politik dan mungkin,  misalnya, meliputi  peneraapan  nilai-nilai  seperti  

norma-norma demokrasi. Ketiga orientasi tersebut (kognitif, afektif dan  
evaluatif)  menjadi dasar  bagi  jenis-jenis  atau tipe-tipe kebudayaan politik. Tiga 
tipe budaya  politik dipostulasikan, yaitu: (1) budaya politik  "parochial": 

individu  memiliki  harapan dan kesadaran  yang  rendah tentang  pemerintahan 
dan pada umumnya  tidak  terlibat sama  sekali  dalam pemerintahan;  (2)  
budaya  politik  "subject": individu sadar akan hasil-hasil yang  dibuat oleh  

pemerintah  tetapi  tidak  berpartisipasi   dalam proses yang menghasilkan 
keputusan-keputusan kebijaksanaan;  dan (3) budaya politik  "participant":  

individu aktif dan terlibat dalam sistem politik secara  keseluruhan,  baik  dalam 

proses input maupun  proses  output (Chilcote, 224). 

Bekerjasama  dengan  G.  Bingham  Powell,   Jr., Almond  kemudian  
menjabarkan  lebih  lanjut  konsepnya tentang  budaya  politik, yang  

menghubungkan   "budaya politik" dengan "pembangunan politik". "Budaya  
politik merupakan pola sikap dan orientasi individual terhadap politik  di antara 
anggota-anggota dalam  suatu  sistem  politik. Budaya politik merupakan dunia 

yang  subjektif  (subjective  realm) yang menggaris-bawahi  dan  memberi  arti  
bagi tindakan politik" (Chilcote, 224).  Di  sini  budaya politik dijelaskan dalam 

istilah yang  berhubungan dengan kemampuan dari suatu sistem politik. 

Pemban gunan  merupakan  refleksi  dari  tingkat  sekularisasi  budaya politik. 
Sekularisasi budaya menunjukkan  interaksi  tawar-menawar  dan saling 

memberi  dan  menerima,  semacam  "sikap pasar  yang  meresap, menembus, 

menyerap dan atau merembes  pada tingkahlaku  politik".  Sekularisasi   budaya 
dilihat  dalam gerakan dari  pencampur-adukan  (diffusness) ke suatu spesifikasi 
dalam orientasi dan  differensiasi  dalam  peran  dalam  polity;   

percampuradukan mencerminkan budaya politik parokial di mana hanya  ada 

sedikit  atau bahkan tidak sama sekali  kesadaran  dari sistem  politik sebagai 



suatu kesatuan  (entitas)  yang terpisah, sedangan spesifikasi dan diferensiasi 
mencerminkan   budaya  politik  subjek  dan  partisipan.   Di negara-negara baru 
suatu "dualisme budaya" terjadi,  di mana  ada sekelompok kecil elit politik  

yang  bersikap modern  atau  "tersosialisasikan dalam  orientasi  yang spesifik, 

universalistik, dan pragmatik" yang  mencirikan  budaya politik modern, 
sementara  mayoritas  besar penduduknya  masi hterikat pada pola-pola tradisi  

yang ketat, campur aduk, dan askriptif (Chilcote, 224). 
Sementara  itu,  dalam kaitannya  antara  sistem politik dengan 

pembangunan politik, Monte Palmer  dalam bukunya  yang berjudul Dilemmas 

of Political  Development  (1985)  mengatakan  bahwa   adalah  sulit  untuk 
memisahkan  antara dimensi pembangunan  politik  dengan dimensi  

pembangunan  ekonomi dan  sosial.  Pembangunan merupakan  suatu  proses 

yang  melibatkan  semua  aspek usaha keras manusia (Palmer, 1985: 3). Namun  
demikian, sekalipun  saling berkaitan, dimensi pembangunan  politik,  ekonomi  

dan  sosial tidak  dapat  diukur  dengan menggunakan fasilitas yang sama. 
Dinyatakan dalam ukuran keseluruhan  pembangunan dari suatu 

masyarakat, peranan sistem politik kelihatan krusial  dalam  tiga aspek: (1)  

sistem  politik  harus berada dalam kedudukan mengontrol atau mengatur  
penduduk  dan  sumberdaya negara, (2) sistem  politik  harus mampu  

meningkatkan tanggungjawab bagi mobilisasi  sumberdaya  manusia  dan 

material  guna  mendukung  tujuan dari  modernisasi dalam bidang ekonomi 
dan sosial,  dan (3)  sistem politik harus dapat menahan dan  
mengakomodasikan  tuntutan dan ketegangan yang  diciptakan  oleh adanya 

proses mobilisasi ekonomi dan sosial yang  cepat tanpa  kehilangan 
kemampuannya untuk mengontrol  penduduknya (Palmer, 4-10).  

Mobilisasi  ekonomi  dan sosial  menurut  Palmer memiliki  dua  dimensi, 

yaitu: (1)  dimensi  behavioral atau  dimensi motivasional dan, (2) dimensi  

struktural atau organisasional. Dari perspektif dimensi  behavioral, maka sistem 
politik harus dapat memotivasi penduduk untuk  bekerja  ke arah dan  membuat  

pengorbanan  yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau target dari rejim 
yang  sedang  melakukan  modernisasi.  Dari  perspektif dimensi  organisasional,  
sistem  politik  harus  mampu menyediakan jalur fisik dan administratif yang  

menghubungkan sumberdaya manusia dan material ke dalam proses 
pembangunan (Palmer, 4). 

Dalam kaitannya dengan kedua dimensi tersebut diatas, maka tantangan 

yang dihadapi oleh gerakan  pembangunan,  termasuk  pembangunan  politik,  
adalah  masih bercokolnya   nilai-nilai  sosio-kultural   tradisional  pada sebagian 
besar anggota masyarakat di negara-negara sedang  berkembang,  yang antara  

lain  adalah  sebagai berikut: 
1. Kecenderungan anggota, masyarakat untuk     menilai anggota  masyarakat  

yang lain  atas  dasar  ukuran emosional  yang  sangat diwarnai  oleh  nilai-

nilai pribadi; 



2. Kecenderungan  anggota masyrakat untuk  mendapatkan perlakuan-
perlakuan  khusus baik bagi dirinya  sendiri, anggota keluarga, kelompok 
atau golongannya; 

3. Kecenderungan  untuk memberikan  status,  keseganan   atau kekuasaan atas 

dasar 'merit system'; 
4. Kecenderungan  untuk melakukan tindakan atas  dasar hukum  hanya  

apabila diawasi  atau  hanya  apabila tindakan  tersebut memberi  
keuntungan  individual, dan  bukan  untuk kebaikan  masyarakat  yang  lebih 
luas; 

5. Kecenderungan untuk melakukan interaksi atas  dasar norma-norma yang 
kurang jelas dan bukan atas  dasar sistem perundang-undangan yang telah  

didefinisikan dengan secara ekplisit. 

 
Budaya Politik dan Studi Komunikasi 

Studi komunikasi adalah penting dan  mempermudah pemahaman  
budaya  dan  pembangunan.  Sering  dikatakan bahwa tekanan komunikasi 
menyebabkan keruntuhan  masyarakat tradisional dan bahwa saluran-saluran  

komunikasi yang  baru dapat menentukan proses pembangunan  bangsa. Suatu  

usaha telah dilakukan untuk  mengenali  beberapa teori  yang relevan dari studi 
empirik yang  dihasilkan oleh ilmuwan sosial yang tertarik dengan komunikasi.  

Lucyan Pye mengatakan bahwa semua proses  sosial bisa dianalisa 
dengan menggunakan ukuran struktur, isi, dan  arus  (mengalirnya)  
komunikasi.  Dijelaskan  oleh Lucyan Pye bahwa: "Komunikasi merupakan 

jaringan  laba-laba dari masyarakat manusia. Struktur sistem komunikasi dengan 
saluran-saluran yang kurang lebih didefinisikan  dengan baik merupakan 
kerangka tubuh  sosial  yang membungkusnya. Isi komunikasi sudah 

barangtentu merupakan  substansi  dari hubungan antar manusia  itu.  Arus 
komunikasi menentukan arah dan langkah dari perkembangan sosial yang 
dinamis". 

Dibelakang definisi ini, ciri-ciri  komunikasi yang berhubungan dengan 
politik dan budaya bisa diketahui.  Pertama,  komunikasi  menembus  hubungan  
manusia dengan  pesan-pesan  yang dikehendaki atau  yang  tidak dikehendaki.  

Kedua,  komunikasi  menggunakan  lembaga-lembaga  mass  media, seperti: 

pers,  radio,  televisi, artis  terkenal, dan semacamnya. Pye  menyarankan  agar 
komunikasi menyediakan suatu kerangka-kerja bagi  suatu pendirian dalam 

masyarakat dari hubungan kekuasaan  dan rasionalitas dan konsensus dalam 
masa politik. 

Dengan karakteristik dasar ini, Pye  menempatkan budaya dunia" (world 

culture) sebagai suatu tipe ideal dari apa yang kita pikirkan tentang "kehidupan 
modern".  “Kehidupan  modern" atau "modern life" didasarkan  pada suatu  

pandangan  ilmiah  dan  rasional  dan  penerapan tingkat  teknologi tinggi di 

dalam semua tahapan  kehidupan. Kehidupan modern merupakan refleksi dari  
masyarakat  perkotaan dan industri di mana hubungan  manusia dipremiskan   



atas  pertimbangan-pertimbangan   sekuler daripada atas pertimbangan-
pertimbangan yang keagamaan. Kehidupan  modern mencakup semangat 
pencerahan,  paling tidak  suatu pengakuan formal dari nilai-nilai  kemanusiaan, 

serta penerimaan norma-norma legal-rasional bagi perilaku pemerintah. Juga di 

dalam dunia  pemerintahan, kehidupan modern menunjukkan suatu kebutuhan 
yang  kuat untuk  memperhatikan  nilai-nilai  dan  praktek-praktek demokrasi. 

Budaya dunia (world culture) dari Lucian Pye menggabungkan birokrasi 
rasional Max Weber dengan “civic culture” nya Almond kedalam suatu 
formulasi yang menstransendir negara kebangsaan. Komunikasi 

mencampuradukkan budaya dunia ini ke  seluruh masyarakat yang berbeda-
beda,  oleh  karena itu menjamin pembangunan politik bangsa dimana-mana. 

Dalam  memproyeksikan  budaya  dunia  ini,   Pye menulis  model-model  

komunikasi,  seperti:  komunikasi model  tradisional, komunikasi model 
transisional,  dan komunikasi model modern. Pembangunan melalui komunikasi 

adalah  jelas  berada  dalam  evolusi  masyarakat  dari tahapan  tradisional atau 
transisional ke tahapan  modern. Teori tahapan ini mengklasifikasikan dan  
menggambarkan masyarakat pada titik-titik tertentu.  

1. Tahap Pertama Tradisional:  Proses  komunikasi tidaklah  terbedakan dengan 
secara tajam  dari  prosesproses sosial lainnya. Hierarki sosial menentukan  

arus dan  isi informasi, sehingga memperkuat  kepentingannya sendiri.  

Komunikasi  profesional  adalah  kurang  atau tidak ada. 
2. Tahap Kedua Transisional: Komunikasi  bersifat bifurcated  (terbagi dalam 

dua cabang)  dan  fragmented (terpecah-pecah);  pada satu pihak   

berorientasi  pada sistem  teknologi  modern  di  pusat-pusat   masyarakat 
perkotaan  dan berbudaya Barat, dan di pihak lain  pada sistem tradisional 
dari kehidupan komunal dan  hubungan tatap  muka. Masing-masing sistem 

cenderung  memelihara pola komunikasi yang bersifat otonom. Kontrol  

domestik atas komunikasi cenderung kurang dan ada ketergantungan pada 
alat komunikasi asing atau internasional. 

3. Tahap  Ketiga  Modern: Komunikasi  media  massa adalah  profesional dan 
relatif bebas dari  pemerintah; mereka dibimbing oleh standard tujuan yang 
objektif dan pelaporan  yang tidak bias. Tingkat media  yang  sangat 

teroganisir  ini  melengkapi tingakat  yang  lain  dari pemimpin  pendapat 
informal (informal opinion  leaders) yang   mengkomunikasikan  dalam  

kedudukannya   sebagai pengaruh dalam jaringan saluran komunikasi 

personal dan tatap muka. Interaksi dan feedback menandai arus informasi 
antara kedua saluran itu. 

 

Ciri dasar dari budaya politik ditentukan  sebagian  oleh  hubungan 
antara  komunikasi  dengan  proses melalui mana kepentingan politik 
dinyatakan. Artikulasi dan agregasi menimbulkan proses pernyataan 

kepentingan. Setiap  sistem politik  mengartikulasikan  kepentingan, tuntutan, 

dan kebutuhan bagi tindakan politik. Biasanya artikulasi  ini  dinyatakan  



melalui  kelompok-kelompok peneekan atau kelompok-kelompok kepentingan. 
Artikulasi dapat menanamkan pada orang-orang nilai-nilai baru  dan 
pandangan-pandangan  baru, dan  artikulasi  kepentingan dipahami sebagai alat 

bagi memperkuat kemungkinan  bagi suatu  sistem  agreagasi  kepentingan  

yang  didasarkan secara  rasional.  Agregasi merupakan  proses  di  mana 
tuntutan dan kepentingan dikombinasikan, misalnya dalam formulasi  

kebijaksanaan.  Agregasi  kepentingan   yang semacam ini bisa disertai dengan 
rekrutmen orang-orang. Integrasi  merupakan  istilah  lain  yang   menunjukkan 
agregasi. Artikulasi, agregasi dan integrasi  merupakan istilah-istilah yang 

digunakan oleh Almond dan  Coleman dalam  melakukan studi di negara-
negara sedang  berkembang. 

Komunikasi berhubungan dengan proses lain seperti  mobilisasi, 

partisipasi, dan  pengaruh.  Mobilisasi merupakan  "proses dengan mana 
kelompok-kelompok  besar dari ikatan sosial, ekonomi, dan psikologi lama  

dirongrong atau dirusak dan orang-orang kemudian bisa memperoleh  pola-pola 
sosialisasi dan perilaku  yang  baru". Mobilisasi merupakan proses perubahan 
yang dapat  memiliki  konsekuensi politik, seperti  meluasnya  penduduk yang 

secara politik sadar dan relevan atau meningkatnya kualitas politik atau bahkan 
menggerakkan tekanan  bagi reformasi. Mobilisasi juga memudahkan 

komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Lagi pula, dengan peningkatan 

jumlah orang-orang yang termobilisasikan dan  kesadaran yang lebih besar akan 
kebutuhan, partisipasi dan  semacamnya meningkat. 

Partisipasi  melibatkan  proses  bagaimana   dan mengapa orang-orang 

terlibat dalam politik. Keterlibatan politik diklasifikasikan oleh Lester Milbrath  
sebagai  berikut: (1) parochial atau "apathetic" dan  tidak terlibat, (2) subject atau 
"spectators", terlibat dalam kegiatan seperti memberikan suara dan diskusi  

politik, (3)  partisipant atau "gladiators", yang memegang  kantor-kantor  

pemerintah  atau aktif dalam  kampanye  dan masalah-masalah partai. 
Pengaruh politik terkait erat pula dengan  komunikasi.  Pengaruh 

merupakan "kemampuan  untuk  menyuruh orang lain bertindak, berpikir, atau 
merasakan  sebagai satu  kehendak".  Mobilisasi orang-orang  dan  agregasi 
kepentingan  bisa mempengaruhi beberapa tindakan  politik. Penggunaan 

simbol-simbol mempengaruhi  konsekuensi politik. Public opinion bisa 
berpengaruh dengan  secara menentukan. 

 

 
B. Struktur 
1). Partai Politik 

            Ichlasul   Amal  dalam  bukunya  yang   berjudul Teori-teori Mutakhir 
Partai Politik (1988) mengatakan bahwa  partai politik merupakan suatu  

keharusan  dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu 

organisasi,  partai  politik secara  ideal  dimaksudkan untuk  mengaktifkan dan 
memobilisasi  rakyat,  mewakili kepentingan  tertentu, memberikan jalan  



kompromi  bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana 
suksesi  kepemimpinan politik secara  sah  (legitimate) dan  damai (Amal, 1988: 
xi). Oleh karena  itu,  seperti dikatakan  oleh  Mark N. Hagopian  sebagaimana  

dikutip oleh  Ichlasul  Amal, partai politik  dalam  pengertian modern dapat 

didefinisikan sebagai "suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi 
jabatan publik untuk  dipilih rakyat, sehingga dapat mengontrol atau 

mempengaruhi tindakan-tindakan   pemerintah"  (Amal,  xi).   Menurut 
Hagopian, partai politik adalah "suatau organisasi yang dibentuk  untuk 
mempengaruhi bentuk dan karakter  kebijaksanaan  publik  dalam kerangka  

prinsip-prinsip  dan kepentingan  ideologis tertentu melalui praktek  kekuasaan  
secara  langsung atau  partisipasi  rakyat  dalam pemilihan" (Amal, xi). 

Peranan  partai politik di dalam sistem  politik sangat  besar.  Mochtar 

Mas'oed  dan  Colin  MacAndrews dalam bukunya yang berjudul Perbandingan 
Sistem  Politik  (1989) mengatakan bahwa partai  politik  dibentuk dengan 

sengaja dengan fungsi utama sebagai berikut: (1) sosialisasi  politik, (2)  
partisipasi  politik,   (3) rekrutmen politik, (4) komunikasi politik, (5)  artikulasi  
kepentingan,  (6) agregasi kepentingan,  dan  (7) pembuatan  kebijaksanaan. 

Semua fungsi tersebut  adalah fungsi  dari sistem politik  sebagaimana  
didefinisikan oleh Gabriel Almond (Mas'oed dan MacAndrews, 1989:  64-69).  

Sedangkan, menurut Roy C. Macridis, fungsi  partai politik antara lain 

adalah:   (1) representasi  (perwakilan),  (2)  konversi  dan  agregasi,  (3)  integrasi 
(partisipasi,  sosialisasi, mobilisasi), (4)  persuasi, (5) represi, (6) rekrutmen 
(pengangkatan  tenaga-tenaga baru)   dan   pemilihan  pemimpin, (7)   

pertimbangan-pertimbangan  dan  perumusan kebijaksanaan,  serta  (8) kontrol 
terhadap pemerintah (Amal, 1988 : 27). 

Daniel  Dhakidae dalam artikelnya yang  berjudul "Partai  Politik  dan 

Sistem kepartaian  di  Indonesia" (Prisma  12, Desember 1981) mengatakan 

bahwa cara  terbaik  untuk  memahami partai  politik  dapat  dilakukan  dengan  
dua  cara, yaitu: (1)  melihat  partai  politik sebagai  unit-unit atau melihat partai 

politik  sebagai kesatuan  yang  terlepas  dari  kesatuan-kesatuan  yang lain,  dan  
(2) melihat dan membahas  interaksi  antara beberapa  atau  banyak  kesatuan  
atau  melihat  partai politik dalam suatu medan interaksi satu sama lain atau 

membahas  sistem kepartaian atau partai-partai  politik sebagai  bagian  yang 
saling mempengaruhi  dalam  suatu sistem (Prisma 12, Desember 1991: 5). 

Untuk  merumuskan sistem kepartaian dalam  suatu negara dengan 

secara tepat, maka seseorang harus  melihat  beberapa  hal penting, yaitu: (1) 
harus  ada  pola interaksi yang kompetitif atau, dengan kata lain, harus ada  
perimbangan  kekuatan yang berarti  yang  dipunyai oleh setiap unit dan (2) 

harus ada peranan yang  menentukan yang dimainkan oleh unit-unit tersebut. 
Selanjutnya  dikatakan  oleh  Daniel   Dhakidae, tidaklah  mungkin  

meneliti  sistem  kepartaian  dengan berpijak pada tipologi numerikal. Untuk 

membahas sistem kepartaian  secara  komprehensif,  ada  beberapa  jalur utama  

yang harus dilewati, yaitu: Pertama, kita  perlu memiliki konsep-konsep 



deskriptif untuk menyifatkan dan mengklasifikasikan sistem kepartaian. Kedua, 
kita perlu mencari faktor yang menentukan (determinan) dari berbagai  bentuk 
sistem kepartaian. Ketiga, kita perlu  mencari tahu impak fungsional dari 

berbagai sistem  kepartaian  terhadap sistem sosial dan politik di mana  partai-

partai  itu  berada. Berdasarkan  pada  ketiga  hal tersebut  di atas kemudian 
dirumuskan lima hal  penting yang harus diteliti agar kita dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif tentang sistem kepartaian. Kelima hal tersebut, 
menurut Daniel Dhakidae, adalah:  
1. Jumlah unit yang berinteraksi. Penelitian   tentang partai   politik  seringkali  

hanya   memperhatikan bidang  ini  (misalnya  melihat  sistem  kepartaian 
dengan menggunakan kriteria: sistem partai tunggal, sistem dwi partai, atau 

sistem banyak partai). 

2. Distribusi kekuatan antar partai.  Kekuatan  partai politik  langsung dapat 
dilihat dengan jelas  dalam perhitungan kuantitatif, di dalam jumlah suara 

yang diperoleh dalam pemilihan umum atau di dalam jumlah perwakilan  
yang dimenangkan sebagai  kelanjutannya di  dalam Dewan Perwakilan. 
Selain itu,  distribusi kekuatan  juga  memperhatikan peranan  yang  aktual 

atau  potensial dari partai politik di dalam  pemerintahan  dan dalam oposisi. 
Dengan kata lain,  ada partai politik kecil yang karena keunggulan  kualitas  

selalu  dapat  dan  memiliki  kemampuan  untuk merombak komposisi 

sehingga bisa menguntungkan atau malah menjatuhkan partai besar. 
3. Integrasi sistem kepartaian. Mengamati    bagaimana unit-unit  yang  berupa  

partai  politik   tersebut saling  berinteraksi. Apakah himbauan politik  yang 

disampaikan oleh masing-masing unit atas isu  besar tertentu cenderung 
bersifat tegang secara emosional atau  tenang-waras, bersifat dogmatik secara  
intelektual atau pragmatik, merupakan suatu  kebijaksanaan atau slogan, 

berifat programatik atau  sekedar platform. Dalam hal taktik, apakah ia akan  

mencari pendukung  yang  baru atau tidak,  pendukung  jenis manakah yang 
akan diingininya, apakah suatu  kelompok sosial tertentu saja atau 

kelompok-kelompok yang beragam,  apakah  partai itu mirip satu  sama  lain 
atau tidak, dan seterusnya. Suatu sistem kepartaian disebut   sebagai  
berintegrasi  bilamana   tingkat permusuhan antar partai berada dalam 

tingkatan yang rendah (jarak politiknya atau "political  distance" rendah).  
Untuk mengukur jarak  politik  (political distance)  diperlukan beberapa  

kriteria,  seperti: (a)  perbedaan dalam orientasi dasar  (Weltanschauliche  

Grundlagen),  (b)  perbedaan  dalam   tujuan kongkrit  yang dikejar,  (c) 
perbedaan  dalam  cara mengejar  tujuan  yang  ditentukan,  (d)  perbedaan 
dalam  menilai kepribadian politik,  (e)  perbedaan dalam komposisi partai 

atau fraksi, terutama  basis kelas   dan sejauh mana mereka  dapat  
mengumpulkan berbagai kekuatan. 

4. Dinamika sistem kepartaian (perubahan dan pergeseran).  Ketiga aspek di 

atas adalah bersifat  statik. Aspek dinamika melukiskan perubahan sistem   



kepartaian, dan dalam jangkauan yang lebih luas,  proses perubahan politik 
itu sendiri.  

5. Impak  politis dari  perubahan-perubahan   terhadap sistem kepartaian secara 

keseluruhan. 

 
2). Birokrasi 

Peran  birokrasi  di  dalam  sistem  politik  di negara-negara sedang 
berkembang, termasuk di  Indonesia sangatlah besar. Keinginan suatu bangsa 
untuk melakukan modernisasi  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi  telah 

mengakibatkan  semakin  meluasnya  fungsi-fungsi   yang harus  dijalankan oleh 
pemeritah apabila  mereka  ingin tetap  berkuasa. Fungsi-fungsi yang beraneka 

ragam  itu bisa dikelompokkan ke dalam tiga kategori: (1)  pemeliharaan  

wewenang atau kekuasaan yang sah, (2)  pengelolaan  ekonomi, dan (3) 
pemenuhan kebutuhan  barang  dan jasa rakyatnya (Mas'oed dan MacAndrews, 

1985: 97). 
Fungsi-fungsi yang begitu amat luas mengharuskan pemerintah  untuk 

menciptakan suatu jaringan  struktur-struktur yang bisa menjamin 

terlaksananya fungsi-fungsi itu secara efektif dan efisien. Efektivitas dan  
efisiensi pelaksanaan tugas itu hanya bisa dijamin kalau ada badan-badan yang 

bekerja atas dasar pembagian kerja dan kemampuan teknis (Mas'oed dan 

MacAndrews, 1985: 98). 
Fungsi-fungsi  semacam itu bisa  dijalankan  oleh serangkaian struktur-

struktur yang disebut  "birokrasi" yang  oleh  Max  Weber  memiliki  

karakteristik   ideal sebagai berikut (Mas'oed dan MacAndrews, 1989: 98-99): 
1. Pembagian kerja: Dalam melaksanakan  kerjanya  birokrasi  membagi 

terpisah  dan memiliki  fungsi  yang berbeda.  Hal  ini  memungkinkan untuk  

hanya mempekerjakan orang-orang yang ahli  dalam tugas-tugas khusus itu 

dan untuk membuat setiap petugas itu bertanggung jawab atas keberesan 
pekerjaannya. 

2. Hierarki wewenang: Ciri khas birokrasi  adalah  wewenang yang hierarkik 
atau berjenjang.  Hierarki itu  berbentuk piramid, semakin tinggi  suatu  
jenjang, semakin  besar wewenang yang dimilikinya,  dan  semakin sedikit 

penghuninya. Dalam hierarki itu setiap  pejabat harus  bertanggung  jawab  
kepada  atasannya   mengenai keputusan-keputusan  dan  tindakan-

tindakannya  sendiri maupun  yang dilakukan oleh anak buahnya.  Pada  

setiap tingkat  hierarki, para pejabat birokrasi itu  berkewajiban untuk 
mematuhinya. Sekalipun begitu, ruang  lingkup wewenang memberi 
perintah itu secara jelas dibatasi hanya  pada  masalah-masalah yang 

berkaitan langsung dengan kegiatan resmi pemerintahan. 
3. Pengaturan perilaku pemegang jabatan birokratis: Kegiatan pemerintahan 

diatur oleh suatu sistem peraturan yang abstrak. Aturan-aturan main itu 

mendefinisikan tanggung  jawab  pejabat-pejabat  dari  berbagai  macam 

kedudukan  dan  hubungan-hubungan  di  antara   mereka. Aturan-aturan itu 



juga, menjamin koordinasi tugas-tugas yang  berbeda-beda,  disamping  
menjamin  keseragaman pelaksanaan berbagai kegiatan. 

4. Impersonalitas hubungan: Pejabat-pejabat birokrasi  harus  memiliki  

orientasi  impersonal,  yaitu harus  menghindahkan pertimbangan-

pertimbangan  pribadi dalam  hubungannya  dengan  bawahannya  maupun   
dengan anggota masyarakat yang dilayaninya. 

5. Kemampuan teknis: Pada prinsipnya   jabatan-jabatan  birokratik harus diisi 
oleh  orang-orang  yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk  
melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan itu. Biasanya, kualifikasi  atas  para 

calon dilakukan  dengan  ujian-ujian atau  berdasar  sertifikat yang  
menunjukkan  kemampuan mereka. 

6. Karier: Pekerjaan dalam birokrasi pemerintah adalah pekerjaan karier. Para 

pejabat menduduki jabatan birokrasi pemerintahan melalui penunjukkan 
bukan  melalui pemilihan; mereka jauh lebih tergantung pada atasan mereka 

dalam pemerintahan daripada kepada rakyat  pemilih.  Pada  prinsipnya, 
promosi atau  kenaikan  jenjang didasarkan pada senioritas atau prestasi, 
atau keadaannya.  Sesudah jangka waktu tertentu, para  pejabat  itu 

memperoleh  jaminan tidak akan dipecat  dengan  semena-mena. 
 

Selanjutnya  dijelaskan oleh Mohtar  Masoed  dan Colin MacAndrews 

bahwa birokrasi seperti yang digambarkan  oleh Max Weber memang memiliki  
banyak  kelebihan. Pembagian  kerja akan menghasilkan efisiensi.  Hierarki 
wewenang memungkinkan pengendalian atas berbagai  ragam jabatan dan 

kemudahan koordinasi yang efektif.  Aturan-aturan  main itu menjamin 
kesinambungan dalam  pelaksanaan  tugas-tugas pemerintahan, walaupun  
pejabat-pejabatnya berubah-ubah, dan dengan demikian bisa menumbuhkan 

keajegan perilaku. 

Selain itu, kata Mohtar Mas'oed dan Colin MacAndrews, karena model 
birokrasi menurut Weber ini  menyiratkan  pemisahan  "politik" atau  pembuatan  

peraturan dari "administrasi" atau pelakasanaan peraturan (asumsi tentang  
birokrasi  yang secara politik  netral),  maka diharapkan  cabang administratif itu 
akan dengan  patuh mengabdi pada rakyat, melalui pengabdian mereka  kepada 

pejabat eksekutif yang diplih rakyat melalui  pemilihan umum (Mas'oed dan 
MacAndrews, 99). 

Akan  tetapi  birokrasi  juga  bisa  menyebabkan banyak masalah bagi 

masyarakat itu. Masalah itu berasal dari kecenderungan setiap organisasi untuk  
mengembangkan  pamrih  atau kepentingannya  sendiri,  lepas  dari maksud  
awal pembentukannya. Sekali  orang  ditempatkan dalam  suatu  jabatan 

organisasi,  ia  cenderung  untuk berpikir  bahwa  menduduki jabatan itu  sendiri  
adalah tujuan  akhir yang dia kejar, bukannya  sebagai  sarana untuk  mencapai  
tujuan organisasi.  Oleh  karena  itu, memelihara kehidupan organisasi itu dan  

mempertahankan kedudukannya sendiri didalam organisasi menjadi  sangat 

penting,  tanpa  mempedulikan  pengaruh  dan   tekanan-tekanan  dari luar. Jadi, 



birokrasi  cenderung  membuat pagar  yang  memisahkan dirinya dari  
masyarakat  yang seharusnya dia layani. Birokrasi juga bisa  mengelakkan diri  
dari  pengendalian oleh  pejabat  eksekutif  yang mengangkat mereka ataupun 

politisi yang dipilih  rakyat  (Mas'oed  dan MacAndrews, 100). 

 Semakin  meluasnya  bidang  kegiatan  birokrasi, masalah  sebagaimana 
disebutkan  di atas  juga  menjadi semakin serius. Struktur, yang seharusnya 

hanya  melaksanakan penerapan kebijaksanaan pemerintahan, di  dalam praktek 
sehari-hari ternyata juga terlibat dalam proses pembuatan  kebijaksanaan itu. 
Para birokrat dalam  staf eksekutif  tidak  hanya memberi nasehat  kepada  

kepala pemerintahan,  tetapi juga mempersiapkan  sendiri  rancangan undang-
undang. Tugas merancang perundang-undangan itu dipermudah oleh 

kenyataan bahwa birokrasi, dalam menjalankan  pekerjaannya, telah  

mengembangkan  sistem pengumpulan  informasi yang efektif dan  rapi  
(Mas'oed dan MacAndrews, 100).  

 Mengingat kecenderungan birokrasi untuk mengejar kepentingannya 
sendiri, posisi dalam hal pembuatan  dan penerapan  kebijaksanaan itu tentu saja 
sangat  menguntungkannya  dan,  akibatnya, memungkinkan  untuk  lepas dari  

jangkauan  tuntutan masyarakat, kepada  siapa  ia seharusnya  
bertanggungjawab (Mas'oed  dan  MacAndrews, 100-101). 

Apa yang mampu membuat birokrasi bersikap  bebas dan terlepas dari 

kontrol masyarakat dan bahkan  pimpinan eksekutif sendiri? Sumber-sumber 
kekuasaan apa yang dimilikinya? Bagaimana masyarakat modern dapat  
mengendalikan penggunaan kekuasan oleh birokrasi itu? Menurut Mohtar  

Mas'oed dan Colin MacAndrews, ada  empat  macam sumber  kekuasaan  
birokrasi (Mas'oed  dan  MacAndrews, 101-102), yaitu:  

Pertama: Peranannya sebagai personifikasi  negara.  Birokrasi  terutama  

sekali  menikmati   kekuasaan akibat peranannya sebagai pengejawantahan atau 

personifikasi  dari negara. Dalam menjalankan  tugasnya,  para birokrat  bisa 
dengan mengatas-namakan negara  menuntut kepatuhan warganegara. 

Kedua: Penguasaan informasi. Informasi  adalah sumber kekuasaan yang 
luar biasa besar. Dalam  tugasnya sehari-hari,  birokrasi  mengumpulkan   
catatan-catatan yang  berisi  informasi tentang  hampir  segala  bidang kegiatan 

negara dan masyarakat. Prestasi dalam  pengumpulan  informasi ini tidak 
mungkin disaingi  oleh  para politisi,  walaupun  ia adalah kepala  staf  eksekutif, 

apalagi  oleh para anggota badan  legislatif,  terutama karena pejabat kedua 

cabang ini lebih sering  berganti-ganti.  Selain itu, para birokrat bisa, dengan  
melalui media massa, membuka informasi tertentu untuk menciptakan  opini  
publik  demi  kepentingannya  sendiri  dan, dengan  demikian, memaksa 

pimpinan eksekutif  mengambil keputusan  tentang kebijaksanaan yang  
diinginkan  oleh pejabat  birokrasi.  Pendek kata,  pemilikan  informasi telah 
membuat posisi birokrasi sangat kuat dalam berhadapan dengan kepala 

pemerintahan maupun dengan  anggota parlemen. 



 Ketiga: Pemilikan keahlian  teknis.  Birokrasi memiliki  tenaga dengan 
beraneka-ragam keahlian  teknis yang sangat diperlukan dalam pembuatan 
keputusan mengenai  kebijaksanaan  dan  dalam  pelaksanaan  keputusan-

keputusan itu. Cara kerja, sebagaimana telah  digambarkan oleh Weber, telah 

memungkinkan timbulnya  bermacam-macam keahlian itu. Cara kerja itu adalah  
membagi-bagi masalah  yang kompleks menjadi tugas-tugas  yang  lebih kecil  

sehingga lebih mudah dikelola; tugas-tugas  yang lebih  kecil ditangani oleh  
kelompok-kelompok  khusus; dan dalam satuan-satuan birokrasi khusus itu 
dipekerjakan para profesional. 

Keempat:  Status sosial yang tinggi. Di  hampir setiap  negara, khususnya 
di  negara-negara  berkembang dan  terlebih  khusus  lagi  dalam  tatanan  

masyarakat feodal,  keanggotaan dalam korps  birokrasi  pemerintah merupakan  

lambang kedudukan sosial yang cukup  tinggi. Sebagaiman  sifat  elit  pada  
umumnya,  para  birokrat tingkat  tinggi biasanya cenderung untuk  

mengembangkan hubungan intensif dengan anggota masyarakat lain dengan 
status  tinggi.  Dan  disinilah  muncul  kelompok  yang sering disebut sebagai 
"elit penguasa". Keeratan hubungan antar elit ini semakin memperbesar 

pengaruh  birokrat atas masyarakatnya. 
Dengan  potensi  kekuasaan  yang  begitu   besar eperti  itu,  birokrasi 

seringkali  bertindak  seperti halnya  aktor politik dalam sistem politiknya.  Ia  

se-ringkali  terlibat  dalam  persaingan  dengan  politisi partai  untuk 
memperoleh dukungan masyarakat.  Hubungan "klientelistik"   antara  birokrasi  
dengan   kelompok-kelompok  kepentingan dalam masyarakat  ini  seringkali 

mampu  menumbuhkan  dukungan  kuat  bagi  program  yang dijalankan  oleh  
birokrasi  (Mas'oed  dan  MacAndrews, 103). 

Memahami  bahaya-bahaya  yang  bisa  ditimbulkan oleh    kekuasaan   

birokrasi   yang   begitu    besar, masyarakat-masyarakat modern telah 

menciptakan berbagai cara untuk membuat para birokrat tetap 
bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan. Ada dua penafsiran mengenai  

"tanggungjawab" itu. Sekelompok ahli  administrasi negara  menafsirkannya  
sebagai keterikatan  pada  kode etik  profesi, sementara kelompok  lain  
menafsirkannya sebagai tanggungjawab kepada para politisi yang dipilih rakyat 

melalui pemilihan umum, baik yang duduk di teras kekuasaan  eksekutif  
maupun dalam  lembaga  legislatif  (Mas'oed dan MacAndrews, 103). 

Dari  dua macam penafsiran itu  muncul  berbagai metode untuk 

mengendalikan perilaku birokrasi yang oleh Nader  dan  Rourke,  sebagaimana  
dikutip  oleh  Mohtar Mas'oed dan Colin MacAndrews, dikelompokkan dalam 
empat kategori, yaitu: eksternal-formal,  eksternal-informal, internal-formal,  dan 

internal-informal.  Pengendalian eksternal-formal  berujud pengendalian  secara  
politik oleh  pucuk  pimpinan eksekutif dan  badan  legislatif, oleh pengadilan, 
dan oleh komisi parlemen yang  disebut "ombudsman".  Cabang eksekutif dan 

legislatif   mengendalikan  birokrasi  melalui  kekuasaan  mereka  sebagai 

pemegang wewenang untuk mengesahkan  perundang-undangan yang  



membentuk struktur administratif,  yaitu  dengan: (1) menetapkan tujuan-tujuan 
dan kekuasaan yang  dimiliki struktur itu dan menetapkan standard prestasi 
yang harus  dicapai,  dan   (2)  menetapkan  anggaran  untuk membiayai 

kegiatan birokrasi. 

Pengendalian  yang eksternal-informal  dilakukan oleh  pers  dan  oleh  
kelompok-kelompok   kepentingan. Pengendalian  yang  internal-formal  

dilakukan   dengan membuat  proses pembuatan dan  penerapan  kebijaksanaan 
agar  lebih representatif dan didesentralisasikan,  dan ini  berarti menggalakkan 
partisipasi masyarakat  dalam pembuatan  dan  penerapan  kebijaksanaan  

pemerintahan. Pengendalian yang internal-informal berujud upaya  para 
birokrat  agar menghayati kode etik profesi  dan  lebih dalam  lagi menghayati 

etos masyarakatnya (Mas'oed  dan MacAndrews, 104). 

         Besarnya peranan birokrasi dalam sistem  politik di negara-negara 
berkembang yang sedang membangun telah mendapatkan legitimasi dari 

keadaan bahwa dalam gerakan pembangunan, birokrasi telah dianggap atau  
ditempatkan sebagai salah satu agen pembangunan nasional.  Sebagaimana  
telah dikatakan oleh Monte  Palmer,  "pembangunan politik dan ekonomi" tidak 

dapat dicapai tanpa birokrasi  yang kompeten. Tidak peduli betapa mulianya  
tujuan dari  rejim atau betapa mahirnya rejim itu  pada  antusiasisme untuk  

menggerakkan program-programnya,  keputusan   kebijaksanaan  tidaklah   

melaksanakan-sendiri. Adalah birokrasilah yang harus mengubah harapan-
harapan itu menjadi kenyataan (Palmer, 270).  

Di  negara-negara sedang berkembang yang  sedang melakukan  

modernisasi yang cepat,  pemerintah  menjadi perangsang  utama  bagi  kegiatan  
ekonomi.  Pemerintah memperoleh  tanggung-jawab yang hampir sepenuhnya  
bagi perencanaan dan koordinasi ekonomi, dan juga  tanggungjawab  utama 

bagi pelaksanaan industri-industri  utama. Negara  telah  menjadi sumber utama 

dari  inovasi  baik dalam  sektor  ekonomi maupun sosial,  Pembangunan  dan 
peningkatan  pemecahan  yang  imaginatif  bagi  seluruh persoalan ekonomi dan 

sosial menghadapkan negara-negara sedang  berkembang akan datang dari 
negara  atau  tidak datang samasekali (Palmer, 270). 

Ada  empat kelemahan birokrasi yang dijumpai  di beberapa negara 

sedang berkembang.  Kelemahan-kelemahan itu  antara lain adalah: (1) 
persoalan kelembagaan  dan struktural, (2) persoalan yang berhubungan dengan 

sikap dan perilaku administratif, (3) persoalan sikap  klien, dan (4) persoalan 

intervensi politik. 
1. Persoalan kelembagaan dan struktural. Secara teoritis, birokrasi modern 

didasarkan pada model  birokrasi legal-rasional seperti yang telah 

dirumuskan oleh Weber. Dalam model ini unit-unit administratif 
distrukturkan  secara rasional untuk memaksimalkan  efisiensi. 
Tanggungjawab  dan kewenangan adalah  seimbang,  dengan garis 

tanggungjawab yang dengan jelas digambarkan untuk meminimalkan   

timbulnya  overlapping  dan   duplikasi. Peraturan-peraturan  sifatnya  



khusus  dalam  isi   dan universal  dalam  penerapannya. Karyawan  direkrut  
dan dipromosikan semata-mata atas dasar prestasi.  
Negara-negara  bekas jajahan  biasanya  mewarisi struktur birokrasi yang 

dipolakan seperti birokrasi  di negara  bekas penjajahnya. Fungsi birokrasi  

di  negara jajahan  adalah  untuk mengontrol  massa,  bukan  untuk 
memobilisasikan massa dengan tujuan pembangunan nasional.  Ketika 

negara-negara bekas jajahan ini  memperoleh kemerdekaan,  mereka 
mendapatkan beban berat bagi  pembangunan  ekonomi dan juga 
tanggungjawab  sebagai  tuan rumah  dalam  melaksankan kegiatan  

administratif  yang dulu dimiliki atau dilkakukan oleh pemerintah kolonial. 
2. Persoalan yang berhubungan dengan sikap  dan perilaku administratif. Di 

negara-negara sedang berkembang,  tugas birokrasi adalah membangun  

negara,  tidak hanya  melulu  menjalankan  suatu  sistem  yang  sedang 
berjalan sesuai dengan prosedur yang telah mapan. Untuk melaksanakan 

tugasnya ini, para birokrat harus bersedia mengambil  inisiatif,  
bereksperimentasi,  dan  mencari jalan  alternatif untuk memecahkan 
persoalan.  Perilaku inovatif memerlukan suatu fleksibilitas, dan  kesediaan 

untuk  melengkungkan prosedur guna mencapai tujuan.  Ia juga 
memerlukan agar para atasan bersedia  mendelegasikan   wewenang  kepada 

bawahan mereka  dan  menyediakan padanya  baik ruang gerak maupun 

dukungan dalam  usahanya mencari pemecahan bagi perluasan persoalan.  
Kerjasama dan komunikasi antara birokrasi dan publik  haruslah 
dimaksimalkan, karena mereka harus berada  diantara dan didalam 

departemen.  
Sikap  dan perilaku para birokrat di  kebanyakan negara   sedang  
berkembang  tidaklah  kondusif   untuk  inovasi  maupun  untuk 

administrasi yang  efisien  dari persoalan  negara. Hampir tanpa   

perkecualian,  survei tentang  birokrat  di negara  sedang  berkembang  telah 
menunjukkan  adanya  kekurangan perilaku  inovatif  dan sikap  formalistik  

di mana peraturan  ditafsirkan  dan diterapkan. Birokrat di semua tingkatan 
terlampau  memperhatikan keamanan dari kedudukan mereka. Inovasi  dan 
eksperimentasi  melibatkan resiko kegagalan dan  bahaya yang memalukan 

atasan. Oleh karena itu, bukannya memperoleh ganjaran dan pengakuan 
bagi pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik, inovasi sering cenderung 

menempatkan diri mereka pada suatu kedudukan yang bisa  mengancam  

status  quo  yang begitu  berharga  bagi  keamanan mereka. 
3. Persoalan  sikap klien.  Apapun  defisiansi struktural  dan  behavioral dari  

administrasi  negara, kualitas  administrasi  akan secara  luas  ditingkatkan 

apabila beban yang berlebihan ditempatkan pada birokrasi  tidaklah 
dipersulit oleh sikap dan perilaku  publik yang bermusuhan. Kurangnya 
perilaku inovatif dikalangan birokrat, sebagai misal, merefleksikan suatu 

kekurangan umum  perilaku inovatif di dalam masyarakat dari  mana 

mereka direkrut. 



4. Persoalan intervensi politik. Hampir  tanpa kecuali, para pemimpin politik di 
negara sedang berkembang telah mendorong nativisasi yang cepat atau  
eliminiasi orang asing dari birokrasi mereka. Dalam  istilah politik, nativisasi 

telah menyediakan pemimpin  politik kesempatan  yang  luas 

mengembangkan  patronase.  Regim politik di negara sedang berkembang 
telah  memanfaatkan birokrasi sebagai dasar bagi pengurangan  

pengangguran. Untuk  mencapai  tujuan ini,  persyaratan  masuk  telah 
secara  progresif  diturunkan dan,  dalam  banyak  hal, diabaikan sama 
sekali. 

 
3). Militer 

Peran militer di dalam sistem politik, khususnya di  banyak negara 

berkembang, termasuk  Indonesia,  sangatlahlah  besar  dan bahkan  boleh  
dikatakan  sangat menentukan.  Peran ini bisa mengambil beberapa  bentuk, 

seperti: (1) militer memerintah secara langsung  dengan menerapkan  hukum-
hukum  militer,  (2) perwira-perwira militer   memerintah   dari  belakang   layar   
melalui boneka-boneka sipil, dan (3) militer membiarkan  orangorang  sipil 

menjalankan pemerintahan sehari-hari  akan tetapi tetap memiliki kekuatan veto 
atas isu-isu   penting.  Di  negara maju yang sistem  demokrasinya  sudah 

mantap,  militer  berada  dibawah  dominasi  sipil  dan samasekali  tidak  ikut 

melibatkan diri  dalam  urusan-urusan politik.  
Menurut Monte Palmer dalam bukunya "The Dilemmas of  Political 

Development" (1985) keterlibatan  militer di  dalam politik dapat terjadi karena 

adanya  beberapa alasan,  yaitu: (1) mudahnya melakukan intervensi,  (2) 
kurang terlembaganya lembaga-lembaga politik sipil, (3) adanya keinginan 
untuk memelihara otonomi militer,  (4) konflik  nilai,  (5) intervensi militer  

dalam  konflik politik sipil, (6) faksionalisasi dalam tubuh  militer, (7) 

penggunaan militer untuk kontrol dalam negeri,  dan (8)  kurangnya 
profesionalisme militer  (Palmer,  1985: 244-254). 

Pertama,  keterlibatan militer dalam politik  bisa terjadi  karena hal ini 
memang mudah dilakukan.  Bahkan militer  di negara yang sedang berkembang  
yang  sangat lemah  dan  tak  terorganisasikan  sekalipun   memiliki kekuatan  

yang cukup untuk mengatasi  pertahanan  sipil dan  menduduki lembaga-
lembaga politik utama  di  dalam negara.  Konsentrasi  besar  lembaga-lembaga   

politik, komunikasi,  keamanan, individu di satu atau  dua  kota dan juga 

kelayakan komunikasi satu jaringan seperti  diluar  kota-kota  ini  menjadikan  
militer  hanya  cukup menguasai  ibu  kota negara untuk bisa  diakui  sebagai 
pemerintahan yang defacto dari negara itu. 

Pola  yang diikuti oleh revolusi militer  cenderung sama. Satu atau 
beberapa satuan militer,  biasanya yang  berasal dari pangkalan yang dekat 
dengan  ibukota negara, memecat penguasa yang ada dan menduduki  

parlemen, pusat-pusat pos dan telekomunikasi, stasiun radar, kementrian  

pertahanan, markas besar kepolisian,  pelabuhan  udara, dan gedung-gedung 



apa saja yang  dianggap penting.  Begitu  kantor-kantor  utama  tersebut  sudah 
berhasil diamankan penguasa revolusi kemudian mengumumkan  deklarasi  
pembebasan  nasional diselingi  dengan musik-musik patriotik, dan kemudian 

membacakan telegram dukungan dari berbagai macam organisasi dan orang-

orang terkemuka.   Pernyataan-pernyataan   demikian   umumnya mengatakan 
bahwa militer telah bertindak sebagai penyelamat  rakyat dan telah melakukan 

tindakan yag sesuai dengan tuntutan rakyat. 
Karena mekanisme untuk melakukan kup secara relatif mudah, mereka 

hanya memerlukan keterlibatan sekelompok kecil militer. Konsensus tidaklah 

diperlukan. Kemudian komnadan unit yang berada diluar dan didalam kota 
mempunyai sedikit pilihan untuk menyetujui dan menunggu kesempatan 

baiknya. Sementara  perlawanan  bisa  terjadi.  Selama  beberapa hari,  perang  

saudara jarang terjadi.  Agaknya  proses tawar-menawar  terjadi  di antara 
pemimpin  kup  dengan tokoh-tokoh militer dan sipilnya yang berada di luar. 

Walaupun,  kup  militer  secara  relatif   mudah dilakukan,  mereka  tetap 
mengandung  resiko.  Sebagian besar  kup telah melibatkan tiga hal penting.  
Pertama, karena  kedudukannya  yang sangat strategis  maka  para komandan  

militer  tingkat menengah  harus  dilibatkan. Mereka  ini  memegang komando  
satuan-satuan  tank  dan infantri  yang diperlukan demi suksesnya kup  tersebut. 

Mereka  juga harus  menyediakan dukungan  yang  memadai untuk  menangkal 

kontra kup. Kedua,  kecepatan,  pendadakan,  dan koordinasi adalah penting. 
Jika  kup  tidak dilakukan  secara  cepat,  rejim  yang  berkuasa  dapat 
menghimpun  pendukung dan menghancurkan para  komplotan ini.  Atas alasan 

ini maka kup-kup yang  sukses  sering membutuhkan waktu yang panjang 
untuk membentuk  komplotan dan perencanaannya. 

Kedua,  intervensi  militer dalam  politik  juga bisa  terjadi karena belum 

terlembaganya dengan  secara baik  lembaga-lembaga  politik  sipil  yang  ada.  

Yang dimaksud dengan terlembaganya lembaga-lembaga (institusionalisasi) 
disini adalah sejauh mana  lembaga-lembaga politik  bersifat legitimate  di mata 

rakyat.  Lembaga-lembaga yang sah atau legitimate adalah penting  karena 
intervensi  militer hanya dapat dirintangi oleh  resiko adanya kerusuhan atau 
perlawanan dari rakyat. 

Ketiga, intervensi militer ke dalam politik bisa terjadi  sebagai  akibat  dari  
adanya  keinginan  dari perwira-perwira  militer untuk "memelihara dan  

memperluas  otonomi  dan  hak prerogatif  yang  sudah  mereka miliki" (Palmer, 

248). Sementara kediktatoran konservatif dan rejim parlementer yang tidak stabil 
telah  pada umumnya   menjadi   kaki  tangan   militer,   tumbuhnya gerakan-
gerakan  kiri  militan telah  dianggap  sebagai usaha untuk menghancurkan 

monopoli militer  menggunakan tekanan  (coercive)  dengan jalan  menciptakan  
milisi-milisi politik dan pasukan-pasukan pemukul.  Dihadapkan pada ancaman 
kontra-militer ini, militer telah berusaha memukul  balik. Kasus ini terjadi 

misalnya  di  Bolivia sebagaimana  dikatakan  oleh  Presiden  Paz  Estenssoro 



(1964):  "Beberapa  pemimpin partai  ……….  bersenjatakan kekuatan milisi ingin 
mengakhiri tentara, dan  mensponsori gerakan komunis" (Palmer, 248). 

Keempat, intervensi militer dalam politik terjadi karena telah adanya 

konflik nilai yang telah  muncul di  antara elit militer dan elit sipil  sebagai  

akibat dari  reaksi  mereka yang  berlawanan/berbeda  terhadap tekanan-
tekanan yang diakibatkan oleh adanya  perubahan sosial  dan ekonomi. Salah 

satu sumber konflik  semacam ini adalah berupa usaha penguasa-penguasa dari  
negaranegara  yang berorientasi tradisional seperti  Ethiopia (dibawah  Kaisar 
Heili Sellasie) dan Arab Saudia  untuk memperkuat  kedudukan  politiknya  

melalui  pembangunan militer  yang  kuat. Hal  ini  memerlukan  penghancuran 
format militer kesukuan dan melatih sejumlah besar korp perwira,  banyak  dari  

mereka  memperoleh  nilai-nilai modern  yang bertentangan dengan  nilai-nilai  

penguasa yang telah merekrutnya (Palmer, 250). 
Kelima,  intervensi militer dalam  politik  bisa terjadi disebabkan karena 

lembaga-lembaga politik sipil yang ada masih kurang terlembaga dan tidak 
mampu  menahan perembesan-perembesan militer. Hal ini  mengakibatkan  
timbulnya niat dari kelompok politik  tertentu  di dalam  masyarakat  untuk  

mendapatkan  sekutu  militer. Dalam banyak contoh, politisi sipil secara aktif 
mendorong  militer melakukan intervensi.  Seperti  dikatakan oleh  Perlmutter,  

"di dalam  keributan  atau  kekacaubalauan  konspirator-konspirator sipil ini 

sering  mengalami  kekalahan" (Palmer, 251). Para  analis  lainnya mengatakan  
bahwa  percekcokan  internal  dan  ketidakefisienan umum dari politisi sipil 
sering mengakibatkan militer tidak mempunyai alternatif lain kecuali  intervensi 

(Palmer, 251). 
Keenam, faksionalisasi dalam tubuh militer  juga sering mengakibatkan 

militer terlibat begitu jauh dalam kehidupan  politik. Ketidak-percayaan antara  

kelompok-kelompok ideologis dan parokial di dalam tubuh  militer sering  

menggerakkan  ketakutan yang amat  nyata  bahwa intervensi politik oleh salah 
satu faksi akan  mengakibatkan penghancuran atas faksi-faksi besar yang  saling 

berkompetisi. Kontra-kup, oleh karena itu sering  dilihat  dalam  ukuran 
pemeliharaan  eksistensi  diri  dari faksi-faksi itu. 

Ketujuh,  intervensi militer dalam politik  yang sangat  sering  terjadi  

nampak  berhubungan   langsung dengan  kenyataan bahwa di beberapa negara 
sedang  berkembang militer telah digunakan terutama untuk  operasi internal  

daripada eksternal. Sementara  para  pemimpin sipil  telah  mencela/mengutuk  

intervensi  militer  ke dalam  urusan-urusan sipil, mereka telah menjadi  lebih 
daripada bersedia untuk menggunakan militer guna  menekan kaum oposan. 
Jika hal ini merupakan fungsi sah dari militer untuk menopang rejim sipil yang 

mendera,  argumen  terus  berjalan, mengapa ini  akan  tidak  menjadi fungsi  sah 
dari militer untuk mengubahnya. Lagi  pula, militer  yang  pantas  melawan  
musuh-musuh  dari  luar cenderung  menjadi  bersatu dalam  hal-hal  yang  

umum. Desersi  internal dipaksa ke dalam latar  belakang  dan perbatasan  yang  

otonom  antara  lingkup  militer  dan lingkup sipil lebih mudah dipelihara. 



Penggunaan  militer untuk tujuan kontrol dalam negeri mengaksuentasikan 
disensi  internal di dalam tubuh militer  dan  memecahbelah  batas antara 
lingkup sipil dan  lingkup  militer (Palmer, 252-253). 

Kedelapan,  kurangnya profesionalisme militer di antara para serdadu 

dan perwiranya bisa menjadi  faktor yang  relevan  dari  adanya  intervensi  
militer  dalam politik.  Profesionalisme militer pada  umumnya   telah 

didefinisikan sebagai karakteristik seperti menempatkan kesetiaan  pada negara 
dan pada militer di  atas  kesetiaan  pada  yang lain, mengikuti  garis  komando,  
dan menjadi  non-politis.  Segmen-segmen  yang  besar  dari sebagaian  besar  

pembangunan militer  adalah  kurangya profesionalisme (Palmer, 253). 
 

Peranan Militer Dalam Pembangunan 
Peranan militer dalam pembangunan politik sangat besar. Bukti 

menunjukkan bahwa rejim-rejim militer bisa lebih efisien daripada rejim sipil 

sebagai wahana untuk pembangunan  politik. Paling tidak dalam  teori,  rejim 
militer  memiliki  tiga karakter yang  nampaknya  cocok dengan  pembangunan:  
(1)  nilai-nilai  yang   diyakini militer  pada umumnya dianggap lebih 

berorientasi  pada pembangunan daripada nilai-nilai yang diyakini penduduk 

pada umumnya, (2) rejim militer dapat membuat keputusan yang pasti dan 
berjangkauan jauh tanpa mengenal kompromi,  dan (3) militer memiliki aset 

koersif  dan  aparat organisasional   yang  diperlukan  untuk   melaksanakan 
keputusannya  dan  menyediakan stablitas  politik  yang dibutuhkan bagi 
pembangunan (Palmer, 259). Pendek kata, di negara-negara sedang berkembang 

militer pada umumnya berjiwa  lebih  nasionalis,  berpandangan  lebih  maju, 
lebih  disiplin dan berdedikasi, lebih jujur, dan  pada umumnya  memiliki lebih 
banyak nilai-nilai, sikap,  dan pola-pola  perilaku yang dekat dengan  

modernisme  dari pada penduduk negara pada umumnya. 
Aksentuasi nilai-nilai modern oleh militer telah disebabkan oleh adanya 

beberapa faktor: (1) Norma-norma militer profesional menekankan nasionalisme 

dan pengabdian nasional; (2) Para anggota militer, berpindah dari asal-usul  
yang  parokial dan  ditempatkan  pada  latar belakang  yang berbeda  cenderung  
mengembangkan  sikap yang lebih luas dan lebih toleran terhadap semua 

kelompok  yang  ada  dalam masyarakat;  (3)  Kemajuan  dalam bidang  militer  

diperoleh melalui prestasi  dan  bukan keturunan. Dengan kerja keras, anggota-
anggota  militer yang  berbakat  dapat maju terus lebih  cepat  daripada anggota-

anggota    kelompok  masyarakat  lainnya; (4) Teknologi militer yang 
berkembang terus menjadi  begitu amat  kompleks memerlukan latihan yang 
lebih  luas  dan mendalam, perjalanan, dan pengenalan-pengenalan  nilai-nilai 

baru; (5) Keefektifan dan prestise militer memerlukan  penggelaran sistem 
persenjataan  modern.  Karena dukungan mesin militer yang modern pada 

umumnya  memerlukan  landasan  industri  yang  kuat,  perwira-perwira militer 

telah menjadi pendukung utama bagi  pembangunan industri atau 
industrialisasi (Palmer 259-260). 
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