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Kekuasaan

• Sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai suatu yang baik atau buruk, namun

sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang penting dalam kehidupan suatu

masyarakat.

• Kekuasaan ada dalam setiap bentuk masyarakat, baik yang bersahaja maupun

masyarakat yang kompleks.

• Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai,

atau dengan perkataan lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk

melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu, dengan rela atau

karena terpaksa.

• Apabila kekuasaan dijelmakan pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan

pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya.



• Kekuasaan  kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan
masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya
terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan
tertentu (Max Weber)

• Kekuasaan  kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk
mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa,
sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang
memiliki kekuasaan itu (Miriam Budiardjo)

• Kekuasaan  kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik
secara langsung dengan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan
memper- gunakan segala alat dan cara yang tersedia (R.M. MacIver)

• Pada dasarnya kekuasaan  ditunjukkan pada diri manusia (utamanya kekuasaan
pemerintahan dalam negara).

Pengertian Kekuasaan



Sifat dan Hakikat Kekuasaan

SIMETRIS ASIMETRIS

• Hubungan persahabatan

• Hubungan sehari-hari

• Pertentangan antara mereka

yang sejajar kedudukannya

• Popularitas

• Mengikuti perintah

• Tunduk pada pemimpin

formal atau informal

• Tunduk pada seorang ahli



Sumber Kekuasaan (Cont’) 

• Legitimate Power  perolehan kekuasaan melalui pengangkatan (UU, SK, dll)

• Coersive Power  perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan (perebutan atau

perampasan bersenjata, unconstitutional, kudeta (coup d’ etat).

• Expert Power perolehan kekuasaan berdasarkan keahlian seseorang (merit system).

• Reward Power  perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena

berbagai pemberian.

• Reference Power  perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang (fisik,

performance, dll).

• Legitimasi Sosial  kekuasaan yag diperoleh melalui pemilihan yang dilakukan oleh

masyarakat (rakyat).



Bentuk-Bentuk Kekuasaan

• Influence, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan

perilakunya secara sukarela.

• Persuasion, kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan

sesuatu.

• Manipulasi, penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari

tingkah lakunya mematuhi pemegang kekuasaan.

• Coercion, ancaman paksaan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain

agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pemilik keuasaan.

• Force, penggunaan tekanan fisik, membatasi kebebasan menimbulkan rasa sakit, atau pun

membatasi pemenuhan kebutuhan biologis agar melakukan sesuatu.



Tiga cara individu/organisasi mempraktikkan
kekuasaan (Collins) : 

•Uang  banyak orang terkalahkan karena
membutuhkan uang.

•Paksaan banyak orang terkalahkan karena ancaman.

•Membangun solidaritas sosial. Langkah ini lebih efektif,
sebab berhasil membuat individu merasa memiliki
identitas.



Wewenang

Hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok

orang. Penekanannya adalah pada hak, dan

bukan pada kekuasaan.

Kekuasaan tanpa wewenang merupakan kekuatan

yang tidak sah. Kekuasaan harus mendapatkan

pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar 

menjadi wewenang



Bentuk-Bentuk Wewenang

• Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (Legal)

• Dikemukakan oleh Max Weber

• Wewenang kharismatis  berdasarkan pada charisma  kemampuan khusus

yang ada dalam diri seseorang  contoh: nabi, rasul, wali songo

• Wewenang tradisional  dimiliki oleh seseorang maupun kelompok orang

yang sudah lama sekali memiliki kekuasaan didalam suatu masyarakat  contoh:

kepala adat

• Wewenang rasional  berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam

masyarakat  berdasarkan sistem hukum pada tradisi, agama, atau faktor-faktor

lain



• Wewenang Resmi dan Tidak Resmi

• Wewenang resmi  bersifat sistematis, diperhitungkan dan rasional  biasanya

dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib

yang tegas dan bersifat tetap  masing-masing anggota kelompok memiliki hak

serta kewajiban, kedudukan serta peranan

• Wewenang tidak resmi  bersifat spontan, situasional dan didasarkan pada

faktor saling mengenal  contoh pada seorang ayah dalam fungsinya sebagai

kepala rumah rangga

Bentuk-Bentuk Wewenang (cont’)



• Wewenang Pribadi dan Teritorial

• Wewenang pribadi  sangat tergantung pada solidaritas antara anggota-

anggota kelompok dan unsur kebersamaan sangat memegang peranan 

individu lebih banyak memiliki kewajiban ketimbang hak  struktur wewenang

bersifat konsentris dari satu titik pusat lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran

wewenang tertentu.

• Wewenang teritorial  wilayah tempat tinggal memegang peranan yang sangat

penting  kecenderungan mengadakan sentralisasi wewenang yang

memungkinkan hubungan langsung dengan para warga kelompok

Bentuk-Bentuk Wewenang (cont’)



• Wewenang Terbatas dan Menyeluruh

• Wewenang terbatas  tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan,

tapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja  seorang jaksa di

Indonesia mempunyai wewenang untuk atas nama Negara dan mewakili

masyarakat menuntut seorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana.

Namun jaksa tidak berwenang mengadilinya.

• Wewenang menyeluruh  tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan

tertentu  setiap Negara memiliki wewenang yang menyeluruh atau mutlak

untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya

Bentuk-Bentuk Wewenang (cont’)



Diskusi analisis:

“Menurut anda, jenis kekuasaan mana yang 
mendominasi di Indonesia?”Analisislah dengan
data dan berikan contoh. 


