
KEKUASAAN TRADISIONAL DAN MODEREN DAN 

HUBUNGAN POLITIK INTERNASIONAL

KEKUASAAN

� Kekuasaan/fowor didefinisikan
sebagai kemampuan orang atau
sekelompok orang untuk
menggerakkan orang lain atau
org lain mewujudkan prilaku
tertentu (Hasan

KEKUASAAN POLITIK

Kemampuan untuk 
mempengaruhi kebijaksanaan 
umum (Pemerintah) baik 
terbentuknya maupun  akibat org lain mewujudkan prilaku

tertentu (Hasan
Suryono,2008.P.70).

� Kekuasaan dari seseorang atau
sekelompok orang untuk
menyadarkan masyarakat akan
kemauan-kemauannya sendiri
dengan menerapkan tindakan
tindakan perlawanan dari orang
orang atau golongan tertentu
(Max Webwr)

terbentuknya maupun  akibat 
akibatnya  sesuai dengan  tujuan 
pemegang kekuasaan sendiri 
(Hasan suryono,1999.P.47)

Kekuasaan Politik dibagi menjadi

� Kekuasaan sosial terwujudnya 
dalam negara (Ossip 
K.Flechtheim)

� Bagaaian dr kekuasaan sosial 
(Aliran yg berpengaruh terhadap 
negara)



Kedaulatan “ Bentuk 
kekuasaan Tertinggi”

� Kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan 
mutlak untuk mengatur wilayah negara 
tanpa campur tangan dr kekuasaan 

Kekuasaan dan Kepemimpinan 

Tradisional

� Raja sbg Medium Microkosmo dan 
microkosmo memiliki wahyu dari tanpa campur tangan dr kekuasaan 

negara lain.Kedaulatan adalah ciri utama 
negara

� Empat teori kedaulatan

� Kedaulatan Tuhan

� Kedaulatan Negara

� Kedaulatan Hukum

� Kedaulatan Rakyat

microkosmo memiliki wahyu dari 
dewa atau Tuhan

� Memeliki keturunan dari dewa 
dewa,nabi dll (Legitimasi religius)

� Memiliki 
kharisma,wibawa,wewenang dan 
loyalitas  dari rakyat.

� Memiliki keahlian lain



SISTIM KEKUASAN MATARAM
Sultan

(ageng Kraton,Parentah Nagari

Pepatih dalam 

Kawedanan pangulon (Urusan 
Agama,penegakan syariat ,upacara 

keagaamaan istana,peradilan

Bupati/kep administrasi,peg 
admin lokal,hukum peradilan 

,pajak dll

DemangBekel



PERSMAKMURAN UMAT 

KRISTIANI EROPA PERTENGAHAN

Hirarki Keagamaan 

Paus

Hirarki Keagamaan

Raja dan pemerintah 
nasional/semi indepedent Paus

Uskup besar,uskup 
dan kepala pastor 

lainnya

Pendeta dan pastor 
lainnya 

Umat kristen 
lainnya

nasional/semi indepedent 
lainnya



KEKUAAAN MODEREN

� Kekuasaan dari zaman pertengahan ke zaman 
moderen menibulkan pembentukan negara yg 
wilayahnya merdeka (Abad 17 negara menjadi sistim 
politik yag sah)politik yag sah)

� Negara menguasai penduduk tg kemuadian menjadi 
warga negara

� Wilayah di konsilidasikan ,disatukan dn berpusat pd 
pemerintah yg berdaulat.



Kekuasaan Moderen Kekuasaan Moderen

Sumber kekuasaan

� Media 

� Hukum 

� Dukungan /pengakuan 

Penunjang Kekuasaan

� Power of Backing (Kekuatan 
militer dlll)� Dukungan /pengakuan 

masyarakat
militer dlll)

� Power of fun (Pendanaan)

� People of power (Ex sukarno)

� Power of machine 
(Organisasi Politik)



Kekuasaan Moderen Kekuasaan Moderen

Menurut Koenjoronigrat 
memiliki kriteria diantaranya

� Dapat memcahkan masalah 

Montesqui

� Eksekutif

� Legeslatif� Dapat memcahkan masalah 
sosial 
ekonomi,politik,cendikia dan 
intlektual

� Memiliki kekuasaan tg 
dilegitimasi melalui prosudur 
hukum atau adat yg berlaku 
di negara tersebut

� Legeslatif

� Yudikatif  (terpisah)



HUBUNGAN INTERNASIONAL

� HI adalah hubungan antar bangsa ,hubungan global yg 
meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampau 
batas bartas kenegaraan

� Hub luar negeri : Keseluruhan hubungan yang dijalankan � Hub luar negeri : Keseluruhan hubungan yang dijalankan 
oleh suatu negara yg tidak tunduk pd kedaulatannya. 
(Partai dan kelompok kelompoknya)

� Politik Luar Negeri :Keseluruhan perjalanan keputusan 
pemerintah untuk mengatur semua hubungan lain.

� Pol. LN memiliki dua elemen yakni  apa yg akan dicapai 
dan alat apa yg digunakan dlm mencapai tujuan tersebut.



HI  dpt dilihat dr dua sisi
Enam Modell sistim 
Internasional

� Powor politic Politik sbg 
perjuangan antr bnangsa 
bangsa  sehingga 

1. Balance of fower
� Bertindak untuk menigkatkan 

kapabilitas
� Lebih baik bertempur daripada  

terhalang dlm menigkatkan kafabelitasbangsa  sehingga 
memungkinkan  adanya 
dominasi

� Issu politic (rangkaiaan 
permaalahan yg menciptakan 
kopetisi kerjasama negara 
negara

terhalang dlm menigkatkan kafabelitas
� Menghentikan perang
� Menantang koalasi  negara negara 

bangsa 
� Mengalangi negara  negara bangsa 

menyetujui sistim keamanan lokal
2. Loose bipolar system (Bipolar longgar)
� Aktor utama adalah negara adidaya
� Universal Sistim
� Sistim Bipolar ketat (Aktor non blok sbg 

peserta)
� Sistim berjenjang 
� Sistim Veto



Tiga ajenis Keputusan atau 
kebijakan LN

� Kebijakan yg bersifat 
umum (diekspresikan 
melalui pernyataan 

� Pertimbangan pembuatan 
keputusan

� Penetapan situasi 
(Defining Situation

� Pemilihan tujuan melalui pernyataan 
pernyataan bijaksana)

� Kebijakan yg bersifat 
adminstratif  (Dibuat 
birokrasi pemerintah dlm 
melakukan hub LN

� Keputusan Bersifat krisis 
(Gabungan kebijakan 
umum dan adminstratid)

� Pemilihan tujuan 
(Selecting Goals

� Pencarian alternatif 
(Secring alternatives)



Yg mempengaruhi pengambilan 
keputusan Pol LN

Aktor dan sistim 
Internasional 

� Variabel Idiosyncratic (Variabell 
individual) Terkait dengan  
Karakteristik pemimpin

� Variabell peranan (role) 

� Non Negara Intergovermental 
organization dan NGO

� Variabell peranan (role) 
berhubungan dgn 
personality,kafabelitas indifidual

� Variabel birokratik 
(Goverment,berkaittan dgn 
struktur birokrasi pemerintah

� Variabel sosial (Struktus 
sosial,tingkatan)

� Variabel sistimatik (Pemilihan 
sistim internasional Mis. Balence 
of fower)


