
DISKUSI FAKTA DAN PERISTIWA 



Terjadinya reklamasi teluk benoa
Terjadinya penolakan
Keterlibatan berbagai pihak : masyarakat bali 

protes, penelitian pakarprotes, penelitian pakar



 Penerbitan SK gubernur Bali tentang 
reklamasi

 Perpres SBY tentang reklamasi th 2014



 Berbagai peristiwa dan fakta yang terjadi 
disebabkan oleh berbagai hal

 Menyoal peristiwa politik dan fakta politik 
tentang reklamasi teluk benoa, berbagai tentang reklamasi teluk benoa, berbagai 
struktur yang terlibat :
1.  Pemerintah
2.  masyarakat
3. Investor
4. Pakar/ ahli



 Keterlibatan itu disebabkan karena adanya 
kekuasaan, kewenangan dan legitimasi





 secara umum, kekuasaan adalah kemampuan 
seorang pelaku untuk mempengaruhi 
perilaku seorang pelaku lain, sehingga 
perilakunya menjadi sesuai dengan perilakunya menjadi sesuai dengan 
keinginan dari pelaku yang mempunyai 
kekuasaan.



1. Kemampuan/kekuatan/kepemimpinan;

2. Kemauan/keinginan dari 
seseorang/kelompok/lembaga

3. Dalam situasi hubungan sosial;3. Dalam situasi hubungan sosial;

4. Wujudnya berbentuk keputusan yang 
membatasi dan atau memperluas 
alternatif bertindak.



Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, 
kekayaan atau kepercayaan. 



1. kekerasan fisik (force). 

2. koersi (coercion)

3. persuasi (persuasion)

4. pendapat seorang ahli (expert advice)

5. ganjaran (reward) atau insentif, 
imbalan atau kompensasi



(OTORITAS/ AUTHORITY)



Wewenang  Kekuasaan yang dilembagakan



1. Wewenang tradisional, yaitu kekuasaan yang 
dilandasi oleh tradisi wajar dan patut dihormati.

2. Wewenang kharismatik, yaitu berdasarkan 
kepercayaan anggota masyarakat pada kepercayaan anggota masyarakat pada 
kesaktian dan kekuatan msitik atau religius 
seorang pemimpin.

3. Wewenang rasional-legal, yaitu berdasarkan 
pada kepercayaan pada tatanan hukum rasional 
yang melandasi kedudukan seorang pemimpin.



1. Tradisi
2. Tuhan,Dewa atau Wahyu
3. Kualitas pribadi sang pemimpin
4. Peraturan perundang-undangan4. Peraturan perundang-undangan
5. Sumber yang bersifat instrumental seperti 

keahlian dan kekayaan



Menurut Paul Conn, ada 3 cara peralihan 
kewenangan:

 1. turun-temurun : tradisi dikerajaan
2. pemilihan : sesuai perundang-undangan 2. pemilihan : sesuai perundang-undangan

 3. paksaan : revolusi, kudeta, ancaman 
kekerasan



(KEABSAHAN/ LEGITIMACY)



 Dalam suatu sistem politik, selain konsep 
wewenang juga dikenal konsep legitimasi 
atau keabsahan. 
Keabsahan adalah keyakinan anggota- Keabsahan adalah keyakinan anggota-
anggota masyarakat bahwa wewenang yang 
ada pada seseorang, kelompok atau 
penguasa adalah wajar dan patut dihormati.



Simbolis, memanipulasi kecenderungan-kecenderungan  moral-
emosional, tradisi, dan  kepercayaan dan nilai-nilai budaya pada 
umumnya dalam bentuk simbol-simbol.

Dengan cara menjanjikan dan memberikan 
kesejahteraan materiil kepada masyarakat,seperti kesejahteraan materiil kepada masyarakat,seperti 
menjamin tersedianya kebutuhan dasar (basic needs), fasilitas 
kesehatan dan pendidikan,sarana produksi pertanian, sarana 
komunikasi dan transportasi,kesempatan kerja dan berusaha,serta 
modal yang memadai.

Pemilu(pemilihan umum) untuk menentukan 
para waki lrakyat ,presiden dan wakilnya anggota lembaga tinggi 
negara atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.



KEKUASAAN-WEWENANG-
LEGITIMASI



KEKUASAAN LEGITIMASI

WEWENANG

“?” 

WEWENANG



 Negara
 Pemerintah 
 Lembaga Politik
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