
BAB III 

POLITIK TANPA MORALITAS MENURUT MACHIAVELLI 

 

 Dalam bab III yang berjudul Politik Tanpa Moralitas Menurut Machiavelli ini, penulis 

akan menguraikan tentang isi dari pemikiran politik Machiavelli yang secara langsung terpisah 

dari moralitas. Dalam bab ini juga penulis menguraikan sedikit pemikiran Machiavelli tentang 

moralitas yang digunakan semata-mata demi kepentingan politik. Kemudian, sebagai sebuah 

dasar untuk memahami dan mengerti pemikiran Machiavelli tentang politik tanpa moralitas, 

maka dalam beberapa bagian diuraikan juga latar belakang pemikiran tersebut beserta sumber-

sumber sebagai bukti yang didapat oleh penulis sendiri yang dalam hal ini terdapat dalam surat 

Machiavelli kepada Lorenzo De’ Medici yang berjudul Il Prince. Semuanya akan bermuara pada 

satu pendapat bahwa politik tanpa moralitas Machiavelli memiliki tujuan untuk mengamankan 

serta mensejahterakan negara. 

3.1 Kajian Politik Dan Moralitas 

 Definisi dari politik dan juga moralitas merujuk pada gagasan atau pemikiran yang 

dihasilkan oleh Machiavelli sebagai seorang filsuf politik dan juga seorang pengamat kekuasaan 

pada zamannya. Dengan demikian, kajian politik dan moralitas disini bukan  tentang definisi 

asali pada umumnya, tapi lebih kepada pemahaman dan pandangan yang didapat kemudian 

dihasilkan oleh Machivelli sendiri. 

 

3.1.1 Politik 



Menurut Machivelli, politik adalah tentang legitimasi kekuasaan dalam hal ini negara, 

dan juga merupakan suatu hal yang terlepas secara langsung dari moralitas bercermin pada 

situasi konkrit negara yang membutuhkan tindakan tersebut. Negara adalah sisi nyata dari 

perpolitikan, dengan demikian maka untuk mempertahankan negara, pengabaian terhadap sifat-

sifat yang berbau moral dapat saja dihilangkan oleh seorang penguasa. Pendapat ini tercermin 

dalam kata-kata Machiavelli tentang politik: 

“Anda harus menyadari hal ini: seorang raja dan khususnya seorang raja 

baru, tidak dapat menaati semua hal yang menyebabkan orang dipandang 

hidup baik , karena untuk mempertahankan negaranya, ia kerapkali terpaksa 

bertindak berlawanan dengan kepercayaan orang, belaskasih, kebaikan dan 

agama. Dan karena itu, disposisinya harus luwes, berubah seirama dengan 

bimbingan keberuntungan dan keadaan. Sebagaimana saya utarakan diatas, 

ia  tidak boleh menyimpang dari yang baik, jika itu mungkin, tetapi ia harus 

mengetahui bagaimana bertindak jahat, jika perlu”
1
 

  

 Dengan mengatakan hal ini, sebenarnya Machiavelli bermaksud untuk menjelaskan bahwa 

politik berkaitan erat dengan legitimasi kekuasaan dan karena itu, negara harus mendapat prioritas 

utama dalam berpolitik. Upaya mempertahankan negara dengan segala tindakan dari seorang 

penguasa adalah upaya yang ditempu dalam perpolitikan itu meski kemudian dinilai oleh banyak 

orang sebagai yang-tak bermoral. Dari kata-kata Machiavelli diatas juga tercermin maksud 

Machiavelli yang sebenarnya bahwa tidak perlu mempersoalkan legitimasi moral kekuasaan, 

sebab dalam urusan politik perhatian terhadap norma-norma moral sebenarnya bukan pada 

tempatnya dank arena itu juga politik dan moral merupakan dua bidang terpisah yang sama sekali 

tidak ada sangkut pautnya. 
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 Niccolo Machiavelli, (Translated by W. K. Marriott) The Prince (London: Aldine House, 1908) hlm .99 (And you 

have to understand this, that a prince, especially a new one, cannot observe all those things for which men are 

esteemed, being often forced, in order to maintain the state, to act contrary to fidelity, friendship, humanity, and 

religion. Therefore it is necessary for him to have a mind ready to turn itself accordingly as the winds and variations 

of fortune force it, yet, as I have said above, not to diverge from the good if he can avoid doing so, but, if compelled, 

then to know how to set about it) 



 Politik dalam dirinya sendiri dapat merupakan legitimasi kekuasaan dan juga semua 

elemen yang ada dan mengatur jalannya kekuasaan tersebut. Politik berkaitan dengan perebutan 

kekuasaan, kemiliteran dan tentunya rakyat sebagai bagian dari kekuasaan dalam Negara itu 

sendiri. maka tujuan utama dari berpolitik itu sendiri adalah mengamankan kekuasaan yang ada 

pada tangan seorang penguasa. 

Pandangan Machiavelli tentang politik berasal dari realitas politik yang terjadi pada 

masanya. Machiavelli menangkap dan memahami realitas politik bertolak dari rangkaian aksi 

bangsa-bangsa yang diwarnai oleh kepentingan masing-masing bangsa. Interaksi hubungan 

internasional membawa Machiavelli ke pemahaman yang mendalam tentang hakekat manusia 

menurut pengalamannya. Dalam konteks hubungan internasioanl yang saling memanipulasi 

untuk tujuan-tujuan nasional masing-masing bangsa, maka wajah realitas politik dapat 

ditemukan terutama pada profil-profil para pemimpin bangsa pada waktu itu dengan pola-pola 

manajemen kekuasaan yang diterapkan oleh masing-masing pemimpin nasional itu. 

Selain itu, realitas politik yang ditangkap oleh Machiavelli bertolak dari kondisi riil 

tingkah laku politik anggota masyarakat masing-masing negara yang telah diamatinya. Ternyata 

kondisi kehidupan politik nyata ditandai oleh adanya semacam anarki kekuasaan , dimana rakyat 

tidak mengakui sepenuhnya kepemimpinan sang penguasa dan golongan elit juga saling 

bertarung merebut kekuasaan. Dan adanya kemerosotan moral dalam pemerintahan suatu Negara 

. karena itu, Machiavelli melihat praktik politik yang nyata dalam sebuah negara pada tingkah 

laku penguasa dalam merebut kekuasaan menggunakan kekerasan dan kekuatan  seperti dalam 

lembaga kemiliteran, untuk mempertahankan kekuasaan
2
. Dengan demikian, atas realitas politik 
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ini, politik menurut Machiavelli juga adalah perebutan kekuasaan,pertahanan kekuasaan serta 

pelestarian kekuasaan itu sendiri. 

3.1.2 Moralitas 

 Menurut Machiaveli, moralitas merupakan sebuah bidang yang berisi sifat-sifat baik yang 

ada dalam diri setiap penguasa. Sifat-sifat yang menurutnya baik dan termasuk dalam moral itu 

sendiri antara lain adalah sikap terpuji, kemurahan hati, berbelas kasih, sikap mencintai dan 

dicintai, serta kesetiaan. Semua sikap yang berbau moralitas ini terkandung dalam diri setiap 

manusia. Karena setiap manusia memiliki hal ini maka seorang penguasapun yang adalah 

manusia juga tentunya memiliki hal ini. 

 Dalam setiap karya Machiavelli, moralitas selalu dipersandingkan dengan politik dalam 

pencapaian kekuasaan. Perbedaan antara keduanya adalah perbedaan abstrak dan konkrit. Kalau 

politik menurut Machiavelli merupakan hal yang konkrit dan nyata, maka moralitas merupakan 

lawan dari politik itu, moralitas mengambil tempat sebagai sebuah bidang abstrak yang dapat 

ditanggalkan kapan saja oleh seorang penguasa apabila itu dibutuhkan demi stabilitas kekuasaan. 

 Disini nampak bahwa, moralitas sekalipun penting namun bukan merupakan inti dari 

anjuran Machiavelli bagi para penguasa untuk mencapai dan memperoleh kekuasaan. Moralitas 

hanyalah sebagai alat pencapaian tujuan-tujuan politik yang terlihat nyata oleh Machiavelli. 

Misalkan ketika Machiavelli menjelaskan tentang gambaran yang harus nampak bagi rakyat 

terhadap seorang penguasa, apakah lebih baik terlihat baik atau jahat. Maka menurut Machiavelli 

keduanya penting, tapi lebih penting adalah berlaku jahat agar ditakuti rakyat sehingga proses 

menjalankan kekuasaan dapat berlangsung secara lancar dan tak ada kemungkinan perlawanan 

dari dalam atau dari rakyat sendiri. 



3.1.2.1 Moralitas Sejauh Kepentingan Politik 

 Dalam pemikiran Machiavelli, pembahasan tentang moralitas tidak dilakukannya secara 

khusus dan mendalam karena moralitas merupakan sebuah bidang yang dipakai sebagai 

pelengkap tujuan politik dari seorang penguasa dalam melanggengkan kekuasaannya. Moralitas 

dalam pemikiran Machiavelli hanya dipakai sejauh kepentingan politik dari seorang penguasa 

maka pembahasan tentang moralitas akan secara langsung dibahas dalam politiknya secara 

umum. 

 Machiavelli menguraikan pandangan tentang penggunaan moralitas hanya untuk 

kepentingan politik dalam bab XXI suratnya kepada Lorenzo de’ Medici, penguasa Italia pada 

zamannya. Bab surat tersebut berjudul How a Prince Should Conduct Himself so as to Gain 

Renown
3
 (Bagaimana seorang raja harus bertindak untuk tetap disegani rakyat). Dalam bab 

tersebut, Machiavelli mengatakan bahwa : 

Seorang raja harus menunjukan penghargaannya terhadap bakat, 

secara aktif mendorong orang-orang berbakat, dan memberikan 

penghargaan kepada para seniman yang terkemuka. Dengan 

demikian ia harus mendorong rakyat, memungkinkan mereka 

melakukan tugas mereka dengan tenang, entah dalam perdagangan, 

pertanian, atau pekerjaan lainnya. Orang tidak boleh merasa takut 

untuk menambah kekayaannya, jangan-jangan akan diarampas atau 

tidak berani berusaha karena takut ditarik pajak yang berat. 

Sebaliknya raja harus memberikan penghargaan kepada orang-orang 

yang mau melakukan hal-hal ini dan mereka yang berusaha dengan 

berbagai cara untuk meningkatkan kemakmuran kota dan Negara 

mereka
4
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state) 



 

 Disini menjadi jelas bahwa bagi Machiavelli, hal-hal yang berbau moral hanya digunakan 

seorang penguasa untuk kepentingan Negara yang juga adalah kepentingan politik.Penghargaan 

kepada masyarakat, memotivasi para orang-orang berbakat dan juga memberikan kesempatan 

kepada mereka untuk memajukan pekerjaan mereka disegala bidang adalah perlakuan yang 

mencerminkan kebaikan hati, ketulusan, kerendahan hati dan kepercayaan dari seorang 

pemimpin kepada rakyatnya. 

 Perlakuan bermoral ini sebenarnya dilakukan penguasa bukan untuk kepentingan 

rakyatnya, sekalipun hasil dari motivasi penguasa tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh 

rakyat itu sendiri, namun ada satu hal dan tujuan yang lebih jauh yakni, semuanya itu dilakukan 

penguasa demi meningkatkan kemakmuran kota dan negara. Peningkatan kemakmuran kota dan 

negara adalah inti dari tujuan politik Machiavelli, maka dapat dikatakan disini bahwa moralitas 

bagi Machiavelli hanya digunakan demi kepentingan politik, selebihnya tak dapat dijamin bahwa 

moralitas seperti ini masih terus dilakukan penguasa atau tidak, bercermin pada situasi negara 

yang dinamis. 

 Selanjutnya, dalam kaitan dengan penggunaan moralitas hanya sejauh kepentingan politik 

ini, Machiavelli mengatakan bahwa: 

Disamping itu, pada waktu yang baik ia harus mengadakan pesta dan 

tontonan bagi rakyatnya. Dan karena setiap kota terdiri dari gilda 

atau kelompok-kelompok keluarga, ia harus menunjukan 

perhatiannya kepada kelompok-kelompok tersebut, menemui mereka 

sekali waktu dan memberi contoh akan kebaikan dan kemurahan 

hatinya. Namun ia harus selalu menjaga martabat keluhurannya, 

karena hal ini sama sekali tidak boleh ternodai
5
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Hal penting yang dapat dari perkataan Machiavelli ini ialah bahwa seorang penguasa 

harus bertindak baik dan terpuji bagi rakyatnya dengan contoh-contoh yang sudah disebutkan 

seperti mengadakan pesta dan tontonan bagi rakyatnya, menemui mereka sekali waktu dan 

memberikan contoh akan kebaikan dan kemurahan hatinya. Semua ini merupakan hal yang 

termasuk dalam perlakuan bermoral praktis penguasa yang tentu dengan tujuan politik nyatanya 

yakni agar martabat penguasa tersebut dapat terus terjaga dan dipandang baik oleh rakyatnya, 

sehingga dengan itu kekuasaan dapat dipertahankan. Mempertahankan kekuasaan disini dapat 

diartikan juga dengan mempertahankan negara dari ancaman serangan yang berasal dari dalam 

atau dari rakyat sendiri. Dengan perlakuan bermoral ini juga, rakyat akan lebih mencintai 

penguasa tersebut sehingga kekuasaannya akan tetap aman dan lestari. 

 Kepentingan negara adalah tujuan nyata dari berpolitik dalam pemikiran Machiavelli. 

Politik dan tujuan nyatanya adalah segala-galanya bagi Machiavelli sehingga perlakuan bermoral 

disini dapat saja digunakan, dapat juga tidak. Perlakuan bermoral hanya dapat digunakan sejauh 

diperlukan bagi politik itu untuk mewujudkan tujuan nyatanya yakni perwujudan keamanan 

negara, maka moralitas menurut Machiavelli dapat dipakai hanya sejauh kepentingan politik, 

tanpa kepentingan politik, moralitas sesungguhnya tidak dipakai lagi atau dianggap terpisah oleh 

Machiavelli. 

3.2 Latar Belakang Politik Tanpa Moralitas 

                                                                                                                                                                                           
with Them  sometimes,  and  show  himself  an  example of Courtesy and liberality; nevertheless,always maintining 

The majesty of his rank, for this he must never consent to abate in anything ) 



 Pemikiran politik tanpa moralitas Machiavelli memiliki latar belakangnnya. Latar 

belakang perpolitikan ini menjadi alasan mengapa Machiavelli sampai terjun ke dunia politik dan 

juga menjadi dasar dari pemikiran-pemikiran Machiavelli. Dari semua alasan itu, salah satu 

alasan yang lebih mendasar dari adanya latar belakang perpolitikan seperti ini adalah agar 

konsep pemikiran tentang politik yang dibersihkan dari hal-hal yang berbau moral atau politik 

tanpa moral menurut Machiavelli dapat dipahami alurnya sehingga pemikiran seperti ini tidak 

saja dinilai sebagai hal yang negatif dan buruk tapi disamping itu juga dipahami sebagai sebuah 

tindakan pengamanan negara dan juga pelaksanaan tugas manusia sebagai Humanis sejurus 

dengan bahan pembelajaran Machiavelli. 

 

 

 

3.2.1 Pendobrakan Legitimasi Religius 

 Machiavelli hidup dalam suatu tradisi kekuasaan yang sudah mengalami pendobrakan 

legitimasi religius
6
. Selubung gaib yang selama berabad-abad menutup wajah raja sebagai 

manusia biasa menjadi wajah dewa atau wakil dari dunia gaib, sudah dikuak dan wajah penguasa 

menjadi wajah seorang manusia biasa kembali. Kemudian timbul pertanyaan kembali tentang 

kekuasaan yakni, atas dasar apa seorang penguasa mempunyai wewenang untuk memberi 

perintah dan menghukum warga yang menolak perintahnya. 
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 Machiavelli mewarisi paham kekuasaan dari tradisi agama yahudi-kristen yang menolak 

identifikasi penguasa dari wilayah Ilahi dan menempatkannya dalam tata tertib kehidupan 

manusia biasa, yang tunduk pada kehendak Tuhan, dan dapat dikritik serta meminta 

pertanggungjawaban dari segi moralitas. Dan dari tradisi Kristen berlaku sikap dasar terhadap 

segala kekuasaan duniawi, yakni bahwa manusia harus lebih taat kepada Allah (menurut tuntutan 

hati nuraninya) daripada kepada Manusia
7
. Prinsip politik ini dihayati dan diyakini oleh gereja 

Katolik purba yang bertahan dalam penganiayaan para penguasa Romawi selama tiga abad pada 

awal perkembangan komunitas kristiani. 

 Selain tradisi kekuasaan Yahudi-Kristen, Machiavelli juga dipengaruhi oleh tradisi 

kekuasaan Yunani yang juga mengalami pendobrakan legitimasi religius. Kekuasaan bagi 

masyarakat Yunani, yang menjadi akar kultur kekuasaan Barat kemudian, merupakan wadah 

organisasi rasional masyarakat yang dikelola untuk mencapai kepentingan bersama. Orang 

Yunani yang hidup enam ratus tahun sebelum Masehi sudah mengajukan pertanyaan tentang hal 

apakah yang lebih baik bagi suatu negara, apakah dengan adanya pemimpin yang baik ataukah 

system hukum yang baik. 

 Pendobrakan Legitimasi Magis-Religius yang ketiga, terjadi dalam masa kekaisaran 

Roma di tanah kelahiran Machiavelli, yakni bahwa kekuasaan akan menjadi sarana yang efektif 

untuk menegakkan keadilan, melalui jalur-jalur sistem hukum yang diberlakukan untuk 

mengontrol kesewenang-wenangan praktek kekuasaan atas hak-hak asasi manusia konkret. Dan 

ketika Machiavelli memainkan peranan sebagai politikus, pentas kekuasaan yang dinaikinya 

sudah dibersihkan dari legitimasi religius dan tinggal legitimasi moral yang dihadapinya. 
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 Machiavelli tidak mengira bahwa karya-karyanya merupakan sebuah pendobrakan 

terhadap legitimasi moral, sehingga wajah penguasa bukan saja wajah seorang yang bersih, suci, 

murni, sopan, dan feminism, tetapi wajah penguasa yang licik, kotor, berdarah dan garang seperti 

layaknya wajah manusia yang penuh ambisi, yang senantiasa gelisah dan resah samapi seluruh 

ambisinya terwujud menjadi kenyataan
8
. 

 

3.2.2 Renaisans Di Italia 

 Bangsa Italia merupakan bangsa yang paling penting pada awal penyebarluasan cita-cita 

Renaisans sebagai suatu gerakan intelektual dengan semangat Humanistis
9
. Gerakan intelektual 

ini kemudian tumbuh sebagai suatu semangat zamannya, yang kemudian menjiwai seluruh 

masyarakat Barat. Sebuah semangat yang terungkap pada usaha menggali kembali akar-akar 

kebudayaan Barat yang berasal dari Yunani dan Romawi dalam rangka menemukan identitas 

dirinya. 

 Tetapi disamping menoleh ke masa silam untuk menemukan identitas diri, semangat 

renaisans juga mendorong manusia Barat masa itu untuk lebih maju dengan berpandangan jauh 

kedepan. Jadi mereka menggali akar-akar budaya supaya lebih mengenal identitas diri dan juga 

supaya mereka bisa menata kehidupan sendiri secara lebih efektif. 

 Efektifitas kultural ini kelihatan pada perubahan pandangan hidup yang lebih 

mementingkan kehidupan didunia ini, menghormati manusia sebagai makhluk yang bermartabat, 

dan yang memiliki keunggulan rasional. Pendeknya, dalam suatu semangat humanistis yang 
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percaya kepada potensi-potensi manusiawi, terdapat kegairahan untuk terus menerus mencari 

tahu, dengan tekanan perhatian pada penelitian dan kecermatan pengamatan. Cara-cara baru 

dalam proses belajar ini kemudian dilindungi oleh keluarga-keluarga yang penuh kuasa dan 

tokoh-tokoh berpengaruh pada saat Machiavelli hidup seperti Ludovico Sforza dari Milan, 

Alfonso dari Napels, dan terutama keluarga Medici dari Florence
10

. 

 Perlahan-lahan gereja Katolik abad pertengahan kehilangan otoritasnya yang absolut. 

Sesudah otoritas gerejani dirongrong oleh gerakan skisma dan heresi  yaknigerakan menentang 

otoritas di bidang ajaran iman dan moral katolik, maka bangkit pula gerakan Nasionalisme dan 

terbentuk negara-negara nasional di Italia, yang melemahkan kewibawaan negara kepausan. 

Lambat laun nilai-nilai kristiani Abad pertengahan kehilangan pengaruhnya, karena tidak mampu 

lagi memaknakan semangat baru yang lebih memusatkan perhatian pada cara-cara mencapai 

kebahagiaan di dunia ini, daripada kebahagiaan alam baka seperti dihimbau oleh ajaran 

tradisional. Sebaliknya gereja berjuang mengembalikan peranan yang selama itu sudah 

dimainkan, tetapi tidak pernah berhasil. 

 Gerakan monastisisme yang dipimpin oleh tokoh-tokoh religius dengan mendirikan biara-

biara untuk menumbuhkan semangat asketisme yakni gerakan melupakan diri, pengorbanan 

sebagai sarana untuk menyempurnakan diri sebagai syarat untuk memasuki kebahagiaan di alam 

baka, tidak pernah menjadi geraka budaya yang dominan lagi, karena tidak mampu membendung 

gerakan sekularistis seperti menumbuhkan kebahagiaan dengan menghayati nilai-nilai kehidupan 

dunia ini dengan segala keindahan dan kepuasan lainnya, yang melanda penduduk kota-kota 

yang semakin bertambah kaya dan makmur, yang dipelopori oleh seniman, pedagang, usahawan, 

dan para penguasa sebagai pembesar-pembesar kota, akhirnya nilai-nilai sekular seperti 
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kekayaan, kekuasaan, keindahan, kemewahan diterima sebagai unsur konstitutif dari 

kebahagiaan hidup yang dikejar selama orang hidup. 

 Disiplin moral, intelektual, dan politik masih asing dalam masa renaisans. Para penguasa 

masa itu berusaha mempertahankan kekuasaannya dari ancaman-ancaman baik dari luar maupun 

dari dalam negeri. Jatuhnya kekaisaran Romawi pada abad V Masehi karena serbuan bangsa-

bangsa dari Utara, Timur, dan selatan menjadikan daratan Eropa terpecah belah menjadi banyak 

negara nasional kecil seperti Italia. Hukum dan tertib antarbangsa, selama masa kekaisaran 

Romawi hilang lenyap pada masa itu, diganti dengan hukum buatan negara-negara kecil dengan 

standar hukum sendiri-sendiri. Karena tidak adanya kesatuan dalam bahasa, sistem 

pemerintahan, sistem hukum, sistem hukum, sistem keuangan, dan kesadaran nasional yang 

mengikat masing-masing negara kecil, maka masa renaisans juga ditandai dengan gejala anarki 

politik dan moral. Maka muncullah dua faktor dominan yang merupakan faktor stabilitas 

keadaan di Italia saat itu
11

. Faktor pertama adalah para raja atau penguasa yang beragama katolik 

yang punya peranan besar dalam stabilitas bidang politik. Sedangkan faktor kedua adalah para 

paus yang mengklaim dirinya berwewenang dibidang kerohanian. Kedua faktor ini saling 

bertarung dalam kancah kepenguasaan, yang mana para penguasa menuntut agar kekuasaan 

politik menjadi suatu yang otonom dan dipisahkan dari kekuasaan rohani kepausan, dan 

sebaliknya juga para paus berusaha agar otoritas mereka mencakup baik kekuasaan politik 

maupun kekuasaan moral dan kerohanian. 

3.2.3 Percaturan Politik Di Florence 
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Ketika Machiavelli hidup dan berkarya, ada lima negara kota yang sangat penting di 

Italia yakni Milan di bagian Barat Laut, Venice di Timur Laut, Napels di Selatan negara Papal 

dan Florence di Tengah
12

. Florence adalah negara kota yang paling maju saat itu dan merupakan 

pusat renaisans. Di situ pulalah Machiavelli lahir, hidup dan berkarya. Oleh sebab itu, untuk 

mengenal pemikiran Machiavelli, maka situasi dan kondisi negara kota Florence yang 

melatarbelakngi gagasan-gagasan Machiavelli pun perlu diketahui dan dipelajari. 

Sejarah mengisahkan bahwa negara kota Florence mencapai puncak kejayaann di bidang 

politik ekonomi dan budaya, diantara abad ke-13-16. Perniagaan di Florence berkembang pesat 

sesudah Florence menjadi suatu komune bebas pada tahun 1115. Kendatipun Florence terkoyak-

koyak oleh pertikaian dan perselisihan sipill hingga akhir abad ke-13, namun Florence berhasil 

menjadi pusat niaga, perbankan dan industri. 

Persaingan dan permusuhan pribadi para bangsawan di Florence pada 1215 telah 

membentuk  dua faksi politik yang menyebut diri Guelph dan Ghibelline
13

. Pada mulanya 

Ghibelline yang menang dan mengambil alih kekuasaan di Florence, tetapi sesudah kaisar 

Frederick II wafat pada 1250, Ghibelline dikalahkan oleh Guelph. Ghibelline kembali 

mengambil alih kekuasaan di Florence pada 1260. Namun enam tahun kemudian Ghibelline 

dipaksa harus keluar dari Florence. Pada tahun 1280 barulah partai Ghibelline boleh kembali ke 

Florence dan diperkenankan berperan serta dalam kehidupan politik di Florence. Kehidupan 

politik Florence begitu diwarnai oleh rangkaian perubahan hukum, konstitusi dan undang-
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undang. Demikian pula bentuk negara, dari tirani, oligarki, demokrasi dan kembali ke oligarki 

kendatipun tetap menggunakan nama Republik Florence. 

Sementara itu, sebuah keluarga kaya yang sangat berhasil dalam usaha perbankan yakni 

keluarga de’ Medici, tampil di arena politik Florence. Giovani de’ Medici mulai menguasai dan 

mengendalikan berbagai urusan kota Florence. Pada 1434, putra Giovani de’ Medici secara resmi 

diangkat menjadi penguasa Florence. Konspirasi pazzi pada 1478 berupaya hendak 

memusnahkan kekuasaan keluarga Medici. Giuliano de’ Medici berhasil dibunuh tapi 

saudaranya yang bernama Lorenzo berhasil melarikan diri. Kemudian Lorenzo de’ Medici 

berhasil mengkonsolidasi kekuatan pendukung keluarganya dan merebut kembali Florence. 

Lorenzo melakukan pembaharuan politik dalam negeri dan menempatkan kekuasaan mutlak di 

tangannya sendiri, sedangkan politik luar negeri yang ia tempuh ialah menumbuhkan dan 

mengembangkan perdamaian serta menjaga keseimbangan kekuasaan antarnegara di Italia. Ia 

disebut Lorenzo Agung . 

Dapat dikatakan bahwa keluarga Medici meraih puncak kejayaan dan kekuasaan ketika 

Lorenzo Agung duduk diatas tahta pemerintahan negara Florence. Lorenzo de’ Medici berhasil 

mendorong perkembangan seni budaya yang terlihat lewat kemajuan yang dicapai dibidang 

sastra, seni lukis, seni pahat, seni bangunan dan sebagainya yang menjadi kebanggaan renaisans 

di Florence. Lorenzo pun berhasil mengembangkan Florenze menjadi kota niaga yang sangat 

maju pada masa itu. Lorenzo Agung wafat pada 9 april 1492. Putra kedua Lorenzo bernama 

Giovani, menjadi Paus pada 1513 dan menggunakan nama Leo X. Sedangkan yang 

menggantikan Lorenzo menjadi penguasa Florence ialah putra pertama bernama Piero. 



Piero de’ Medici tidak memiliki kecerdasan dan kecemerlangan intelek seperti yang 

dimiliki ayahnya. Keikutsertaannya dalam diplomasi Italia justru menambah buruknya hubungan 

Napels dan Milan yang kemudian mengundang serbuan Raja Perancis, Charles VIII ke Italia 

pada 1494. Akhirnya, Piero harus melarikan diri dari Florence karena sifatnya yang begitu 

pengecut terhadap Charles VIII. 

Dengan dukungan Raja Charles VIII, Girolamo Savonarola, pemimpin biara Dominikan 

Florence, menjadi penguasa baru di Florence. Pada tahun itu juga (1494) Savonarola menyusun 

konstitusi Republik Florence yang baru. Savonarola ingin membangun suatu pemerintahan 

teokratis dengan gaya kepemimpinan raja-raja zaman Perjanjian Lama. Namun dalam waktu 

relative singkat, timbullah kesulitan-kesulitan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Gerakan 

reformasi spiritual Savonarola semakin kehilangan dukungan dari rakyat, sedangkan kelompok 

elit yang didukung oleh paus semakin kuat menekan Savonarola. Akhirnya Savonarola 

dikucilkan oleh Paus Alexander VI. Kemudian pada 1498, Savonarola dibakar mati di tiang 

pembakaran sebagai seorang penyesat. Savonarola hanya bertahan empat tahun di atas takhta 

pemerintahan Florence yakni pada tahun 1494-1498
14

. 

Sesudah Girolamo Savonarola diguling, suatu keluarga aristokratik yakni keluarga 

Soderini duduk diatas takhta pemerintahan Florence. Dari keluarga Soderini itu, yang diangkat 

menjadi penguasa Florence ialah Piero Soderini yang memerintah dari 1498-1512. Selama empat 

belas tahun, Piero Soderini berupaya membendung segala usaha keluarga Medici untuk kembali 

berkuasa di Florence. Ia berusaha meningkatkan kegiatan diplomatik internasional agar 

memperoleh dukungan Perancis dan negara-negara lainnya di Italia, untuk menghadapi keluarga 

Medici yang telah membentuk konspirasi dengan raja Spanyol. Namun ternyata, Piero Soderini 
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harus melepaskan takhta kekuasaannya pada 1512. Selama dalam pengasingan, keluarga Medici 

berdiam di Roma. Dan selama di Roma, tempat kediaman mereka menjadi pusat kegiatan 

konspirasi untuk melawan penguasa Florence. Kembalinya keluarga Medici ke Florence 

bukanlah karena kebolehan keluarga itu berdiplomasi, melainkan karena situasi politik dan 

militer di Italia yang kebetulan menguntungkan mereka. Sebagaimana yang telah disebutkan 

sebelumnya, keluarga Medici membentuk konspirasi dengan Spanyol yang pada saat itu memang 

sedang berjuang melawan Perancis untuk menguasai Italia. Pada 1512, dalam peperangan 

Ravenna, Perancis dikalahkan oleh Spanyol dan kemudian Spanyol memperkenankan keluarga 

Medici kembali ke Florence.  

Sesudah kembali dari Roma, yang pertama-tama menjadi penguasa Florence ialah 

Giuliano, putra ketiga Lorenzo Agung dan adik Giovanni yang telah diangkat menjadi Paus 

dengan nama Leo X pada 1513. Giuliano wafat pada 1516 dan ia digantikan oleh Lorenzo, putra 

Piero yang memerintah dalam waktu yang sangat singkat. Lorenzo wafat pada tahun 1519. 

Kemudian pada tahun 1527, keluarga Medici kembali berkuasa di Florence. Sesudah itu, negara 

Florence sempat mencapai tingkat kemakmuran yang cukup tinggi pada masa pemerintahan 

Cosimo I (1537-1574). Kendatipun keluarga Medici tetap berkuasa di Florence sampai pada 

tahun 1737, tetapi dinasti itu begitu cepat menjadi rapuh sesudah Cosimo I wafat pada tanggal 21 

April 1574. 

3.2.4 Realitas Politik 

 Machiavelli menangkap dan memahami realitas politik bertolak dari rangkaian aksi 

bangsa-bangsa yang diwarnai dengan kepentingan masing-masing bangsa
15

. Interaksi hubungan 
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internasional membawa Machivelli ke pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia 

menurut pengalamannya. Dalam konteks hubungan internasional yang saling memanipulasi 

untuk tujuan-tujuan nasional masing-masing bangsa, maka wajah realitas politik dapat 

ditemukan terutama pada profil-profil pemimpin bangsa pada waktu itu dengan pola-pola 

manajemen kekuasaan yang diterapkan oleh masing-masing pemimpin nasional itu. Itulah 

kondisi politik nyata, yang hendak dideskripsikan secara sempurna dalam tulisan dan pemikiran 

Machiavelli. 

 Interaksi hubungan internasional yang menjadi bagian dari realitas politik harus dipahami 

dalam perspektif sejarah. Kepentingan yang paling utama dibalik hubungan internasional adalah 

kepentingan ekonomi masing-masing negara. Hal itu tercermin dalam misi-misi diplomatik yang 

susah lama dipraktekkan sebagai tanda meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tindakan-

tindakan actual negara-negara dan diplomasi. Karena dalam sejarah kekuasaan pada masa silam 

terutama dalam sejarah Kekaisaran Romawi terjadi pengulangan-pengulangan praktek kekuasaan 

seperti disaksikan oleh Machiavelli pada masanya, maka tulisan-tulisannya berisi ramalan bahwa 

praktek kekuasaan masa silam dan kontemporer akan diulang dan diterapkan dengan cara yang 

hampir sama dimasa-masa yang akan datang, karena memang demikianlah realitas politik. Aspek 

hubungan internasional sebagai bagian realitas politik merupakan latarbelakang pertama dalam 

tulisan Machiavelli. 

 Sedangkan latarbelakang kedua bertolak dari kondisi riil tingkah laku politik anggota 

masyarakat masing-masing negara yang telah diamati oleh Machiavelli. Ternyata kondisi 

kehidupan politik nyata ditandai oleh adanya semacam anarki kekuasaan dimana rakyat tidak 

mengakui sepenuhnya kepemimpinan sang penguasa dan golongan elit juga saling bertarung 

merebut kekuasaan dan adanya kemerosotan moral dalam hubungan dengan pemerintahan suatu 



negara  seperti rezim baru merebut kekuasaan dari rezim lama dan timbul usaha membangun 

rezim yang lebih baru untuk merebut kekuasaan dari sang penguasa pada saat itu seperti 

pengalaman kekuasaan selama Machiavelli hidup di negara Florence
16

. Karena itu Machiavelli 

melihat praktek politik yang nyata dalam sebuah negara pada tingkah laku penguasa dalam 

merebut kekuasaan dari rezim lam dan kalau diperlukan menggunakan kekerasan dan kekuatan 

untuk mempertahankan kekuasaan dan bila ada peluang dan kesempatan memperluas ruang 

kekuasaannya ke segala bidang kehidupan bangsa dan negara untuk melanggengkan dan 

melestraikan kekuasaan itu sebelum kekuasaan tersebut merosot dan akhirnya hancur oleh 

bangkitnya rezim yang baru sebagai rezim pengganti. Itulah kehidupan kekuasaan yang tunduk 

pada hukum-hukum perkembangan alam, seperti disaksikan pada pertumbuhan dan 

perkembangan serta kemerosotan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam
17

. Sejarah 

bangsa-bangsa dan negara-negara besar masa silam juga menggambarkan perjalanan kekuasaan 

semacam itu. 

3.3 Politik Tanpa Moralitas 

Sudah dijelaskan dalam riwayat hidup Machiavelli bahwa pemikiran dan pemahamannya 

tentang politik serta strategi untuk mencapai kekuasaan tidak terlepas dari peran Cesare Borgia. 

Machiavelli yang selama hidupnya sering “berguru” pada Cesare Borgia, tentu memahami 

dengan benar bagaimana cita-cita dan praktek kekuasaan dari Cesare Borgia. 

Dengan membayangkan cita-cita dan praktek kekuasaan dari Cesare Borgia, Machiavelli 

mengatakan bahwa tugas pemerintah yang sebenarnya adalah mempertahankan serta 
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mengembangkan dan mengekspansikan kekuasaan, meskipun nantinya pemerintah itu berlaku 

berlawanan dengan moralitas: 

untuk Machiavelli, ia katakan, tidak pernah benar salah atau salah 

benar, dia lebih suka menyatakan berani bahwa jika keamanan 

menjadi tujuan mereka. Ada kesempatan dimana penguasa harus 

tahu bagaimana bertindak salah…18 

 

Oleh sebab itu dibutuhkan kekuatan sebagai unsur integral dan elemen paling esensial 

dalam politik, maksudnya ialah kekuatan menjadi salah satu unsur penting bagi penguasa 

tersebut dan juga merupakan elemen penting yang terkandung dalam politik itu sendiri. 

Kekuatan sangat dibutuhkan karena untuk melakukan sebuah tindakan yang bersifat amoral 

maka penguasa pastilah akan ditentang oleh berbagai macam pihak yang ada dalam Negara itu 

sendiri maupun juga di luar negara tersebut, sehingga seorang penguasa harus memiliki 

pertahanan berupa kekuatan dalam dirinya dan juga diluar dirinya. 

Sehubungan dengan kepentingan pertahanan dan ekspansi kekuasaan, Machiavelli 

berpendapat bahwa penguasa bukanlah penguasa bukanlah personifikasi dari keutamaan-

keutamaan moral. Machiavelli menganut semacam sinisme moral dalam filsafat politik. Tujuan 

dari semua usaha penguasa adalah mempertahankan stabilitas suatu negara, negara tetap eksis, 

dan bila ada ancaman, dilakukan tindakan penyelamatan dari ancaman-ancaman itu. 

Dalam mengambil sebuah tindakan, maka pertimbangan yang dilakukan oleh penguasa, 

pertama-tama tidak bertolak dari kemauan rakyat, apakah tindakan yang akan diambil itu dinilai 
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oleh masyarakat baik atau buruk, tetapi bertolak dari segi efisiensi secara politik. Pilihan-pilihan 

tindakan seorang penguasa adalah tergantung dari keadaan dan desakan situasi social. 

Yang sudah menerapkan pola manajemen kekuasaan secara baru, dan memisahkan 

tindakan politik dari kerangka penilaian moral adalah Cesare Borgia. Tindakan politis Borgia 

merupakan ilustrasi ideal dalam prosedur yang benar untuk menegakkan kekuasaan bagi para 

penguasa, misalkan untuk cara seorang penguasa baru menegakkan kekuasaan Disuatu wilayah 

yang baru dikuasainya, maka Machiavelli mengatakan bahwa keluarga dari penguasa wilayah 

sebelumnya harus dimusnahkan: 

“dan untuk menahan mereka secara aman, itu sudah cukup dengan 

menghancurkankeluarga pangeran yang memerintah
19

 

 

Kekejaman dapat dimanfaatkan dan dipraktekkan oleh penguasa atas desakan keadaan 

dan tuntutan situasi untuk menguasai sepenuhnya suatu wilayah baru karena semua ancaman atas 

kekuasaan dapat diatasi dan dilenyapkan. 

Kalau diteliti secara benar, filsafat politik Machiavelli bertolak dari desakan keadaan dan 

tuntutan situasi chaos, sehingga menimbulkan kemungkinan besar suatu ketidakstabilan 

kekuasaan. Maka tujuan utama berpolitik adalah mengamankan kekuasaan yang ada pada tangan 

seorang penguasa. persoalan kekuasaan yang diutamakan bukan soal legitimasi moral , tetapi  

bagaimana kekuasaan yang tidak stabil itu menjadi stabil dan lestari sehingga Machiavelli secara 

tegas membuat pemisahan antara  politik dan moralitas. 
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  Politik dan moralitas merupakan dua bidang yang terpisah. Dalam urusan politik, tidak 

ada tempat untuk membicarakan masalah moral. Pemisahan tegas antara prinsip moral, etika dan 

prinsip ketatanegaraan didasarkan pada perbedaan antara ketiganya . moral dan tata susila 

merupakan suatu kemungkinan yang diharapkan, sedangkan ketatanegaraan adalah kenyataan 

yang dialami dalam  kehidupan sehari-hari. Suatu kenyataan harus dibedakan dari kemungkinan 

yang diharapkan. Karena itu bidang politik tidak perlu memperhatikan hal yang berbau 

moralitas, karena tujuan politik jauh lebih nyata dari tujuan moral. 

 Disini secara jelas diuraikan bahwa persoalan politik dan moralitas hanyalah 

perbandingan abstrak dan konkrit. Namun tak dapat dipungkiri bahwa justru dari perbandingan 

yang sederhana ini muncul pemikiran yang sedikit egois untuk menanggalkan salah satunya 

yakni moralitas sebagai sebuah hal yang abstrak, alasan yang mendasar ialah karena kacamata 

realisme-lah yang dipakai untuk melihat perbandingan keduanya. 

Dalam pandangan Machiavelli tentang politik masa kini, dikatakan bahwa kepentingan 

seorang penguasa dalam hal ini pemerintahyang memiliki otoritas tertinggi dalam sebuah system 

kepemerintahan ialah memperoleh, mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan 

politiknya. Apabila kepentingan ini menjadi tujuan mutlak dari Machiavelli, maka moralitas 

tidak lagi dibutuhkan karena kepentingan politik yang ingin dicapai oleh Machiavelli pastilah 

akan tersendat, atau bahkan tertunda apabila moralitas didahulukan. Sebagai seorang Realis, 

tentu Machiavelli tidak mengharapkan agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk kepentingan 

sebuah Negara, tertunda hanya karena alasan moral yang bahkan tidak nyata baginya.  Politik 

harus dipisahkan dari moral karena walaupun keduanya diperlukan, tetap saja moral adalah yang 

abstrak dan hanya akan menghalangi jalan menuju kepenuhan politik yang nyata. 



Disisi lain, perlakuan bermoral yang diberikan oleh pemerintah (penguasa) terhadap 

rakyat juga dianjurkan oleh Machiavelli. “Perlakuan bermoral” disini ada dalam kerangka 

berpikir untuk mencapai tujuan si penguasa seperti mendapat simpatisan, perhatian,cinta kasih 

dan kepercayaan untuk terus menjadi seorang pemimpin, padahal semua itu dikelompokkan 

dalam sebuah ranah yang berbau politik dan moral yang bertugas mengejar kepentingan pribadi 

itu. Sangat membingungkan apabila kita dipaksa untuk melihat kekanan sekaligus kekiri karena 

pemikiran Machiavelli memaksakan untuk tidak mementingkan moralitas namun tindakan 

bermoral itu dibutuhkan untuk tujuan yang bahkan sama dengan tujuannya dalam menanggalkan 

moralitas demi kepentingan politik. 

Pemikiran yang dihasilkan oleh Machiavelli tentang politik dapat dikatakan sebagai 

pemikiran ekstrim yang hanya bisa diterapkan oleh penguasa atau pemerintah zaman ini, apabila 

mengesampingkan hati nurani dan belas kasihan. Karena bagi Machiavelli manipulasi adalah 

jalan terbaik bagi seorang penguasa untuk mendapatkan penghargaan atau penghormatan, 

sehingga kiat-kiat yang dapat ditempuh ialah menunjukkan penghargaan secara aktif terhadap 

orang-orang yang melakukan fungsi kewarganegaraannya dengan baik dan unggul sehingga 

mereka bisa konsisten dalam sikap tersebut. Jelas bahwa moral dalam hal ini menjadi bidang 

yang ditanggalkan dari pemikiran seorang penguasa karena hanya dipakai sebagai alasan untuk 

kepentingan pribadi penguasa tersebut atau dengan kata lain kegiatan amoral-lah yang dipakai 

untuk mengejar kepercayaan, baik itu dalam perpolitikan maupun dalam tujuan penting lainnya.  

Machiavelli selalu menggambarkan situasi medan perpolitikan sebagai sebuah 

peperangan, demi kemenangan bagi sang pangeran atau penguasa, maka apapun harus bisa 

dikorbankan atau ditanggalkan termasuk moralitas dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

etika dan moral. Penggambaran situasi ini terlihat jelas dengan pernyataan Machiavelli bahwa ia 



dengan tahu dan mau akan membunuh orang yang dicintainya  apabila itu menjadi syarat untuk 

tunduk pada apa yang perlu ia takuti karena cinta dan segala sesuatu yang berkaitan termasuk 

moral serta kebajikan hanya diikat oleh rantai kewajiban, sehingga apabila yang dinginkannya  

itu diperoleh maka cepat atau lambat, rantai itu dapat diputuskan. 

Atas pernyataan ini, Machiavelli sendiri mau menggambarkan bahwa moralitas walaupun 

penting dan merupakan “bawaan” dari setiap manusia  termasuk para penguasa, tapi tetap saja  

menjadi kebutuhan yang masih relative, maksudnya ialah masih ada kemungkinan untuk dipakai 

atau memang tidak sama sekali, pokoknya tergantung pada kebutuhan yang muncul dari dalam 

kepentingan akan politik. Akan tetapi politik itu sendiri merupakan hal yang mutlak karena 

bersifat konkrit, dapat mempertahankan kekuasaan secara nyata, dan dapat saja menghasilkan 

kepercayaan dari orang yang dipimpin walaupun melaui “jalan” yang tidak seharusnya dilewati, 

sehingga Machiavelli lebih memiliki prioritas  pada urusan politik dibanding urusan-urusan yang 

berhubungan dengan moral. 

3.3.1 Sumber Pemikiran dan Bukti Politik Tanpa Moralitas 

 Dalam seluruh rangkaian kehidupan dan perpolitikan Machiavelli, sebenarnya tidak 

ditemukan bahwa ia pernah menjabat menjadi seorang raja ataupun penguasa. Jabatannya dalam 

pemerintahan Italia hanya sebagai seorang diplomat dan juga pengamat politik yang diutus dan 

dipakai para penguasa zamannya untuk melancarkan tugas perpolitikan didalam dan luar negeri. 

Oleh karena itu, perlu dipahami secara baik bahwa pemikirannya tentang politik yang dinilai 

tanpa moralitas itu sebenarnya didapat dan dihasilkan dari sebuah karyanya yang berjudul Il 

Principe (sang penguasa). Didalam karya tersebut, terdapat sebuah surat dengan beberapa bab 



yang ditujukan kepada Lorenzo de’Medici sebagai penguasa saat itu, agar lebih bertindak hati-

hati dan waspada dalam menjadi seorang penguasa. 

 Atas analisis terhadap karyanya yang berupa surat ini, barulah kemudian pemikirannya 

tentang politik dikatakan sebagai pemikiran tanpa moralitas. Akan tetapi isi dari surat tersebut, 

sebenarnya memuat seluruh pengamatan politiknya ketika ia masih menjabat sebagai pengamat 

politik dan juga sebagai seorang diplomat. Selain itu, juga termuat bersama didalamnya, semua 

strategi dan tata cara bagi seorang penguasa (Lorenzo de’Medici) harus bertindak secara baik, 

efisien, penuh kewaspadaan dan juga ketelitian agar kekuasaan yang dipegangnya tidak jatuh ke 

tangan orang atau negara lain dan tujuan yang jauh lebih penting adalah agar negara Italia pada 

zamannya dapat terhindar dari kejatuhan dan kehancuran akibat perebutan kekuasaan, bercermin 

pada situasi perpolitikan saat itu yang amat tidak stabil. Selanjutnya akan dibahas mengenai isi 

surat tersebut berikut bab-bab yang menjadi bukti bahwa perpolitikan yang dipikirkan 

Machiavelli adalah jenis perpolitikan yang terlepas dari moralitas dengan tujuan utama yakni 

keamanan negara. 

3.3.1.1 Surat dari Machiavelli kepada Lorenzo De’ Medici
20

 

 Pembukaan dari surat Machiavelli kepada Lorenzo de’ Medici ini
21

 sebenarnya memuat 

beberapa hal penting berkaitan dengan Machiavelli sendiri dan juga perpolitikannya. Pertama, 

pembukaan surat ini membuktikan bahwa Machiavelli benar adalah seorang pengamat politik 

dan juga memiliki kemampuan untuk menganalisis pribadi yang cocok menjadi seorang 

pemimpin dan penguasa Italia dalam situasi Italia yang penuh pergolakan politik. Yang kedua, 

Machiavelli membuktikan dirinya sebagai seorang yang peduli pada negara sehingga ia berusaha 
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agar persoalan-persoalan dalam negara tersebut cepat terselesaikan dengan bantuan Lorenzo de’ 

Medici. Yang ketiga, Machiavelli sebenarnya bukan pribadi yang jahat dan tidak tahu etika 

dalam berpolitik, dari kata-kata yang diutarakannya dalam pembukaan surat tersebut, ia terbukti 

adalah seorang yang baik, bersih, sopan dan tahu menghargai seorang penguasa. Dan yang 

keempat, Machiavelli sebenarnya bukan seorang yang gila kuasa dan hormat, yang ingin menjadi 

seorang penguasa pada zaman tersebut. Ia justru merasa bahwa dirinya tidak pantas menyandang 

gelar tersebut sehingga berada pada posisi sebagai seorang rakyat biasa yang peduli pada situasi 

negara yang sedang kacau sehingga ia mengarapkan agar Lorenzo de’ Medici dapat menjadi 

seorang pemimpin yang peduli akan penderitaan diri Machivelli yang juga sebagai bagian dari 

masyarakat banyak. 

 Adapun beberapa bab setelah pembukaan surat tersebut yang akan membuktikan bahwa 

pemikiran Machiavelli tentang politik terbukti tanpa moralitas dan juga terbukti merupakan saran 

terbaik bagi Lorenzo de’Medici untuk mengamankan negara Italia pada masa itu. Judul dari Bab-

bab surat tersebut antara lain: “Penyebab seorang raja terpuji ataupun terkutuk”, “Kemurahan 

hati dan penghematan”, “Sikap kejam dan penuh belas kasih”, “Bagaimana raja harus setia 

memegang janji”, “Bagaimana menghindari aib dan kebencian”, “Bagaimana seorang raja harus 

bertindak untuk tetap disegani”,  dan “Saran untuk membebaskan bangsa Italia”. 

3.3.1.1.1    Penyebab Seorang Raja Terpuji ataupun Terkutuk 

 Dalam bab ini, Machiavelli mengulas tentang bagaimana seorang raja harus bersikap 

terhadap bawahan dan sahabat-sahabatnya, apabila dalam menjalankan tampuk pemerintahan, ia 

harus melakukan cara yang tidak hanya baik tetapi juga buruk demi keselamatan negara dari 

kehancuran. Persoalannya adalah bahwa dalam mempertahankan kekuasaan dan 



pemerintahannya, seorang raja yang notabenenya penuh kewibawaan dan penuh dengan sikap 

kesatria dihadapkan dengan kenyataan bahwa situasi negara memerlukan perlakuan dan tindakan 

yang buruk ketika diperlukan demi pengamanan negara. Dan raja tersebut pastilah akan 

menggunakan cara tersebut demi keamanan negaranya. Akan tetapi, perlakuannya yang buruk 

tersebut pastilah akan dicela oleh bawahan dan sahabat-sahabatnya sekalipun itu demi 

kepentingan negara. Disini, raja tersebut diperhadapkan pada sebuah masalah serius berkaitan 

dengan imej dirinya dihadapan bawahan dan sahabatnya. Atas dasar ini, Machiavelli berpendapat 

bahwa kalau seorang raja ingin mempertahankan pemerintahannya, ia harus mempelajari 

bagaimana bertindak secara tidak ataupun secara kesatria dan juga memanfaatkan ataupun tidak 

memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dalam kekuasaan. Kemudian, berkaitan dengan 

bawahan dan sahabat-sahabat, Machiavelli mengatakan bahwa:  

dan untuk menjaga dirinya, jika mungkin menghindari tindakan-

tindakan tidak terpuji yang tidak berbahaya; tetapi kalau tidak 

mungkin, ia tidak perlu khawatir karenanya. Namun ia tidak boleh 

takut sedikitpun menghadapi tuduhan melakukan kejahatan, kalau 

kejahatan itu perlu dilakukan demi keselamatan negara. Karena 

setelah dipertimbangkan secara matang, ia akan menyadari bahwa 

beberapa hal yang nampaknya baik,  jika dilakukan akan 

membawanya ke kehancuran, sedangkan beberapa hal yang 

nampaknya jahat akan mendatangkan keamanan dan kemakmuran
22

 

 

 Disini Machiavelli mau memberikan sebuah gambaran sikap yang harus dilakukan oleh 

raja dalam menyikapi persoalan apabila perbuatannya yang demi keamanan negara itu diniliai 

buruk oleh sahabat dan bawahannya. Machivelli menegaskan bahwa raja tidak boleh takut dalam 
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bertindak, sekalipun perbuatanya itu buruk dan kemudian ia nantinya dicela, sebab kepentingan 

negara adalah jauh diatas segala-galanya. Machiavelli sendiri ingin agar negara tetap aman 

dengan tindakan apapun  tak terkecuali dengan menghalalkan segala cara dari raja tersebut. 

Disini tergambar jelas gaya perpolitikan Machiavelli yang dapat mengabaikan moralitas dan 

bahkan tanpa moralitas demi keamanan negara. 

3.3.1.1.2 Kemurahan Hati dan Penghematan 

 Dalam bab ini, Machiavelli menguraikan tentang dampak dari kemurah hati dan 

penghematan dari seorang raja kepada dan untuk rakyatnya. Ia juga dalam bab ini menekankan 

bahwa kemurahan hati dan penghematan, tidak selamanya menjamin kemakmuran dan kebaikan 

bagi rakyat. Disini Machivelli memberikan contoh tentang Paus Julius II yang menggunakan 

cara bertindak bermurah hati untuk memenangkan takhta kepausan, akan tetapi kemudian ia 

tidak mempertahankan kemurahan hati tersebut karena ia ingin membiayai perang yang 

dilakukannya. Disamping itu juga penghematan tidak dapat dilakukannya karena keadaan perang 

membutuhkan banyak biaya dan pengeluaran. Atas contoh ini, Machiavelli mau mengatakan 

bahwa tidak penting bagi seorang raja untuk bertindak murah hati ketika kemurahan hati tersebut 

tidak dilakukannya secara penuh dan juga tidak penting melakukan sebuah penghematan apabila 

keadaan negara memerlukan sikap boros dari penguasa tersebut yang juga demi keamanan 

negara. Raja tidak perlu cemas bahwa ia nantinya akan dinilai kikir dan tak bermurah hati, sebab 

perbuatan tersebut nantinya akan membuahkan hasil yang baik bagi rakyatnya. Ini terbukti 

dengan perkataan Machivelli bahwa: 

dan kemudian, tidak ada hal yang lebih menghancurkan daripada 

sikap bermurah hati, karena dengan menggunakan sikap tersebut 

anda akan tidak mampu melaksanakannya , dan anda akan menjadi 

miskin atau tercampak, atau karena ingin menghindari kemiskinan, 

anda akan menjadi rakus dan dibenci rakyat . seorang raja harus 



menghindari untuk tidak direndahkan atau dibenci;dan 

kemurahanhati akan mengakibatkan dua hal tersebut. Karena itu 

lebih bijaksana untuk dengan sengaja  menimbulkan kesan seorang 

kikir, yang akan membuat anda dipandang hina tapi tidak dibenci 

daripada terpaksa mencari nama harum dalam kemurahan hati tetapi 

anda akan mendapat sebutan rakut, yang menyebabkan anda akan 

dibenci dan juga terhina
23

 

 

  Bagi Machiavelli, tidak ada hal yang lebih menghancurkan daripada sikap bermurah hati, 

maka yang harus dilakukan adalah bersikap seperti layaknya tidak bermurah hati tetapi 

disamping itu tetap mengusahakan tujuan yang lebih penting yakni pertahanan terhadap 

kehancuran negara, dan juga lebih baik bagi seorang penguasa untuk dipandang kikir dan seperti 

tidak melakukan penghematan yang akan menyebabkan dirinya terhina daripada mencari nama 

harum dengan melakukan penghematan palsu yang tidak hanya akan membuat dirinya dipandang 

hina tapi juga dibenci. 

  Raja harus menghindari kemungkinan dirinya dibenci oleh rakyatnya sendiri karena ini 

dapat saja berdampak pada timbulnya perlawanan dari dalam yang kemudian menghancurkan 

pemerintahan dan seluruh negara. Raja harus bertindak agar negara tak dapat hancur dengan 

melakukan sikap-sikap yang disebutkan tadi seperti sikap untuk tidak bermurah hati dan juga 

untuk tidak melakukan penghematan palsu. Disini tertera jelas gaya berpolitik Machivelli yang 

berciri Humanis yakni membiarkan diri dipandang hina tapi tetap mengusahakan agar tidak 

dibenci demi kepentingan sesuatu yang lebih besar yakni keamanan dan keutuhan negara. 
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3.3.1.1.3 Sikap Kejam Dan Penuh Belas Kasih  

  Dalam bab ini, Machivelli mengutarakan bahwa seorang raja tentu ingin dihormati karena 

sikap penuh belas kasih daripada karena sikap kejam; namun ia harus bersikap waspada agar ia 

tidak menggunakan secara salah sikap penuh belas kasihnya. Kemudian Machivelli memberikan 

contoh tentang Cesare Borgia yang terkenal sebagai orang yang kejam, tapi kekejamannya itu 

menjadikan kerajaan Romagna jauh lebih baik, bersatu dan memulihkan keadaan aman dan 

ketaatan. Dari contoh ini, Machiavelli mengambil kesimpulan bahwa seorang raja tidak perlu 

khawatir terhadap kecaman yang ditimbulkan karena kekejamannya selama ia mempersatukan 

dan menjadikan rakyatnya setia. Bersikap bermurah hati dengan membiarkan kekacauan terjadi 

akan lebih merugikan rakyat dibandingkan dengan bersikap kejam untuk menyelesaikan 

kekacuan tersebut. 

  Dari semua ini, kemudian muncullah pertanyaan bahwa apakah lebih baik bagi seorang 

raja untuk dicintai ataukah lebih baik untuk ditakuti karena kekejamannya yang demi 

kepentingan negara. Dari pertanyaan ini, Machiavelli menjawab bahwa: 

bahwa orang tentu menginginkan keduanya, baik dicintai 

maupun ditakuti;   tetapi karena sulit untuk 

mempertemukannya, jauh lebih baik ditakuti dari pada dicintai, 

jika anda tidak dapat memperoleh keduanya
24

. 

 

  Bagi Machivelli, lebih baik dan lebih efektif bagi seorang raja atau penguasa untuk lebih 

ditakuti daripada dicintai karena apabila menggabungkan keduanya, maka akan menjadi sulit 

bagi raja tersebut untuk memposisikan diri dihadapan rakyatnya. Kesulitan memposisikan diri ini 
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akan berdampak pada kecurigaan rakyat bahwa raja tersebut tidak memiliki prinsip dan juga 

suka berpura-pura. Oleh karena itu, raja harus membuat dirinya ditakuti sedemikian rupa, 

sehingga kalau ia tidak dicintai rakyatnya, setidak-tidaknya ia tidak dibenci atas perbuatannya, 

sebab sekalipun ia tidak dicintai oleh rakyatnya namun disisi lain, ia telah berusaha untuk 

menyejahterakan rakyatnya dengan sikap kasar dan kejam terhadap hal-hal yang mengganggu 

pemerintahan dan keamanan negara. Dengan demikian, ini membuktikan bahwa politik 

Machivelli, sekalipun tanpa hal-hal yang berbau moralitas seperti cinta kasih dan kebaikan dari 

seorang penguasa namun tetap saja semua itu baik adanya bagi kesejahteraan masyarakat dan 

keamanan negara itu sendiri. 

3.3.1.1.4 Bagaimana Raja Harus Setia Memegang Janji 

  Dalam bab ini Machiavelli menguraikan tentang bagaimana seorang raja harus setia 

memegang janjinya. Menurut Machiavelli, setiap orang menyadari tentang betapa terpuji sifat 

kesetiaan dan sifat terbuka seorang pemimpin daripada sifat berbelit-belit dalam segala 

tindakannya. Namun pengalaman membuktikan bahwa para raja yang telah berhasil melakukan 

hal-hal yang besar adalah mereka yang menganggap gampang atas janji-janji mereka, mereka 

yang tahu bagaimana memperdayakan orang dengan kelihaiannya, akhirnya menang terhadap 

mereka yang memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran. Disini Machiavelli memberi sebuah 

pembedaan tentang seorang raja yang memegang teguh prinsipnya dan yang memakai tipu daya 

dalam menjalankan kekuasaannya. Persoalannya adalah mana yang lebih efektif dan patut 

dilakukan oleh seorang raja menurut pemikiran Machiavelli; apakah bertindak baik dengan 

selalu menepati janjinya, ataukah bertindak buruk dengan harus mengingkari janjinya. 



  Menurut Machivelli, ada dua cara dalam berjuang bagi seorang raja. Yakni cara melalui 

hukum dan melalui kekerasan. Cara pertama merupakan cara yang wajar bagi manusia, dan cara 

yang kedua adalah cara bagai binatang. Akan tetapi, karena cara pertama kerapkali tidak 

memadai, raja lalu harus melakukan cara kedua. Dengan demikian, seorang raja harus tahu 

bagaimana menggunakan dengan baik cara-cara binatang dan manusia. Dengan ini, Machiavelli 

mengatakan bahwa: 

“dengan demikian, karena seorang raja terpaksa mengetahui cara 

bertindak seperti binatang, ia harus meniru rubah dan singa; karena 

singa tidak dapat membela diri sendiri terhadap perangkap, dan 

rubah tidak dapat membela diri terhadap serigala. Karena itu, orang 

harus bersikap seperti rubah untuk mengetahui adanya perangkap, 

dan seperti singa untuk menakuti serigala. Mereka yang hanya 

bersikap seperti singa adalah orang bodoh”
25

 

  Dengan mengatakan alegori tentang rubah dan singa ini, Machivelli mau berpesan kepada 

para penguasa yang bijaksana untuk tidak usah memegang janji kalau dengan demikian ia akan 

merugikan diri sendiri, karena manusia adalah makhluk jahanam yang tidak menepati janji, maka 

penguasapun tidak perlu menepati janji kepada manusia lain. Seorang penguasa tidak akan 

pernah kehabisan alasan untuk menutupi ketidaksetiaannya, dengan menunjukkan betapa banyak 

perjanjian dan persetujuan yang dilakukan oleh para penguasa ternyata kosong dan tidak bernilai 

karena raja tidak memegang janji; mereka yang paling tahu meniru rubah adalah yang terbaik. 

Tetapi orang harus tahu bagaiman menutupi tindakan-tindakannya dan menjadi pembohong dan 

penipu yang ulung. Manusia bersifat sederhana dan banyak manusia disekitarnya, sehingga 

penipu akan selalu menemukan seseorang yang siap untuk ditipunya. 
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  Hal-hal seperti yang dikatakan oleh Machiavelli ini, memang jika dilihat sepintas, akan 

nampak bahwa ia menginginkan, setiap penguasa melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti 

harus tahu menggunakan tipu muslihat dalam menjalankan kekuasaan. Akan tetapi, setiap 

perkataan Machiavelli ini memiliki konteksnya. Konteks perkataannya ini ada pada situasi 

genting dimana negara Italia akan jatuh dihadapan negara-negara lain dan juga tampuk 

kepenguasaan akan diambil oleh penguasa lain yang bisa saja tidak diinginkan oleh Machivelli 

sendiri. Semua manusia menurut Machivelli adalah Makhluk yang tidak tahu menepati janji, 

maka ketika  penguasa Italia saat itu hanya tahu menepati janji saja, maka ia akan terus diperalat 

dan akan dibawa terus sampai pada kejatuhannya oleh orang lain yang mampu menggunakan 

tipu muslihat, maka untuk mengantisipasi hal ini, penguasa tersebutpun harus tahu bagaimana 

menggunakan tipu muslihat agar ia dapat juga terlepas dari kemungkinan diperalat yang nantinya 

berujung pada kejatuhannya sendiri. ini memang terlihat seperti sebuah politik yang tanpa 

memakai hal-hal moral samasekali, namun berlaku demikian dapat juga mengamankan 

kekuasaan yang dipegang oleh raja atau penguasa tersebut. 

 

  

 

 

 

 

 


