
BAB IV 

NEGARA DAN KEKUASAAN SEBAGAI TUJUAN TERTINGGI POLITIK TANPA 

MORALITAS 

4.1 Tujuan Berpolitik Tanpa Moralitas 

  Sudah disinggung dalam surat-surat Machivelli kepada Lorenzo de’ Medici bahwa 

pemikiran yang diberikan Machivelli adalah pemikiran politik yang mengabaikan hal-hal yang 

berbau moralitas; atau bisa dikatakan juga bahwa perpolitikan Machivelli adalah perpolitikan 

tanpa moralitas. Akan tetapi, sekalipun dinilai oleh banyak orang bahwa pemikiran ini buruk dan 

tak bermoral, sebenarnya ketika melihat lebih jauh, akan ditemukan bahwa politik tanpa 

moralitas ini memiliki tujuan yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk mengamankan 

kekuasaan dan kedaulatan negara Italia dihadapan permainan kekuasaan negara-negara besar 

pada zaman Machiavelli hidup. Maka tujuan dari berpolitik ini dibagi menjadi dua yakni untuk 

melestarikan kekuasaan dan mempertahankan negara. 

4.1.1 Negara 

 Menurut kamus politik, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang 

mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara juga dimengerti sebagai 

kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan dibawah 

lembaga politik dan pemerintah yang efektif; mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga 

berhak menentukan tujuan nasionalnya
1
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 Menurut Supomo, negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral secara 

golongan, segala bagian, segala anggotanya yang berhubungan erat satu sama lain dan 

merupakan persatuan masyarakat yang organik. Yang terpenting bagi negara yang beraliran 

integralistik adalah penghidupan bagi seluruhnya
2
. 

 Bagi Machiavelli, ia menggunakan istilah negara untuk menunjuk kepada entitas politik 

itu sendiri
3
. Dengan demikian, pengertian negara menurut Machiavelli tidak jauh berbeda dengan 

pengertian negara yang diberikan oleh beberapa ahli diatas. Yang berbeda adalah bagaimana 

mengatur negara itu agar negara memperoleh kedudukan yang paling tinggi dan terciptanya 

kesejahteraan bersama. 

 Negara merupakan salah satu tujuan utama dari politik tanpa moralitas menurut 

Machiavelli. Dalam artian ini, negara yang dimaksudkan adalah bukan tentang wujud asali dan 

keadaan normalnya. Yang dimaksudkan disini adalah keutuhan negara dan kestabilannya 

bercermin pada situasi salah satu negara tempat Machiavelli hidup dan menjalani 

perpolitikannya yakni Italia. 

 Situasi negara Italia yang penuh intrik dan perebutan kekuasaan pada zaman Machiavelli 

hidup, menjadi landasan utama bagi politik tanpa moralitas yang dipikirkan oleh Machiavelli 

sendiri. Oleh karena itu, berpolitik tanpa moralitas menjadi sebuah cara  yang tepat dalam 

menanggapi situasi negara semacam itu, dan bisa dibilang bahwa berpolitik semacam ini 

merupakan metode yang paling cepat, tepat dan langsung dapat menyelesaikan segala persoalan 

yang dapat mengancam keutuhan dan keamanan negara. 
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 Memang ketika dilihat secara sepintas, politik tanpa moralitas adalah hal yang buruk dan 

tidak terpuji karena disamping sudah mengabaikan aspek-aspek moral yang bernilai baik, politik 

yang dipikirkan Machiavelli juga memiliki begitu banyak resiko seperti yang sudah pernah 

dikatakan Machiavelli bahwa pemimpin dari negara tersebut akan dipandang hina, dibenci oleh 

rakyatnya dan bahkan dikutuk atas perbuataannya. Namun Machivelli sendiri menyadari bahwa 

politik tanpa moralitas ini memiliki sebuah tujuan dan maksud yang lebih jauh dari sekedar 

permainan politik, peperangan, pengingkaran dan aib. Tujuan yang lebih tinggi ini adalah negara 

dan kestabilan serta keutuhaannya. Politik tanpa moralitas dapat menghindarkan negara Italia 

dari perpecahan negara dan kemungkinan kehancuran dari negara-negara besar sekelilingnya. 

  Para pemikir Politik sebelum Machiavelli, terutama Aristoteles berpendapat bahwa 

tujuan negara adalah memungkinkan hidup dengan baik.  Yang dimungkinkan hidup dengan baik 

adalah manusia yang tinggal didalamnya
4
. Kehidupan yang baik, juga termuat beberapa aspek 

lain diantaranya yakni keadilan, kebajikan, kebebasan, dan kesempurnaan hidup bagi manusia 

sebagai warga negara. 

 Machiavelli tidak secara jelas mengungkapkan pandangannya tentang tujuan negara, 

namun pada bab akhir dari suratnya kepada Lorenzo de’ Medici, Machiavelli mengungkapkan 

saran untuk membebaskan bangsa Italia dari bangsa Barbar (An  Exhortation to liberate Italy 

From the Barbarians)
5
. Disini Machiavelli mengatakan bahwa: 

“sudilah paduka mengambil tugas ini, dengan penuh 

keberanian dan harapan yang diilhami,oleh perjuangan akan 
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keadilan , sehingga dibawah bendera paduka, tanah air kita 

dimuliakan
6
 

 

Disini jelas terlihat bahwa Machiavelli mendambakan seorang penguasa yang dapat menjunjung 

tinggi keadilan dan kemakmuran negara. Keadilan dan kemakmuran negara menjadi tujuan 

negara bagi Machiavelli, walaupun dalam bab-bab sebelumnya dalam suratnya, ia telah 

mengemukakan begitu banyak cara yang kurang baik dan jauh dari hal berbau moralitas namun 

dapat dilihat bahwa pada akhirnya, dengan semua itu, ia menginginkan terciptanya keadilan, 

kemakmuran, dan kebebasan bagi negara. 

 Karena negara ada demi rakyatnya, demikianpun sebaliknya maka apa yang diusahakan 

Machiavelli; yang juga menjadi tujuan dari negara itu sendiri, menjadi hal yang juga diusahakan 

bagi rakyat dalam negara tersebut. Machiavelli juga mengusahakan keadilan dan kebebasan bagi 

rakyat yang ada dalam negara. Dengan demikian, tujuan Machiavelli dari politiknya yang dinilai 

tanpa moralitas adalah terbentuknya sebuah negara dan masyarakat yang bebas dan adil tanpa 

penindasan dari bangsa lain. 

4.1.1.1 Mempertahankan Negara 

Seluruh pemikiran politik Machiavelli termasuk filsafat politik, sebenarnya bermuara 

kepada keselamatan, kebebasan, kedaulatan dan kejayaan negara
7
. Apabila dalam karyanya ia 

berupaya menguraikan tentang kekuasaan dan tentang betapa perlunya memiliki militer yang 

tangguh, maka kesemuanya itu adalah demi keselamatan, kebebasan, kedaulatan dan kejayaan 

negara. 
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 Menurut Machiavelli, bagi Italia yang sedang dilanda oleh disintegrasi politik, dekadensi 

dibidang politik, kesusilaan dan moralitas, sesungguhnya membutuhkan sebuah tindakan 

terapeutik darurat . Dan tindakan yang paling tepat ialah menstabilkan kekuasaan (yang pada 

saati itu memang tidak stabil) agar dapat melayani kepentingan negara dan demi keselamatan, 

kebebasan, kedaulatan dan kejayaan negara. Dalam situasi sebagaimana yang dialami Italia pada 

masa itu, berbagai teori politik tradisional tentang penguasa dan kekuasaan haruslah diubah. Para 

penguasa harus trampil dan cerdik menggunakan kekuasaan. Untuk itu ia mengacu pada 

kekaisaran Romawi kuno yang berjaya oleh karena para penguasanya terampil dan cerdik 

menggunakan kekuasaan. Ia pun mengacu kepada praktek kekuasaan Cesare Borgia yang 

menjadi idolanya. 

 Keterampilan dan kecerdikan menggunakan kekuasaan itu bertujuan untuk 

mempertahankan seluruh kepentingan negara. Dan segala tindakan dan perbuatan yang 

dilakukan demi kepentingan negara haruslah dibebaskan dari segala pertimbangan dan 

kepentingan lainnya. Tegasnya penggunaan kekuasaan politik haruslah disterilkan dari nilai-nilai 

etis, religius dan kultural. Bagi Machiavelli, sang penguasa harus bertekad hanya menganut 

sistem nilai politik yang semata-mata tertuju bagi kepentingan negara, sedangkan sistem nilai 

lainnya haruslah diabaikan. Dengan demikian, Machiavelli membangun suatu teori politik yang 

dikenal dengan istilah kepentingan negara  atau reason of state
8
. 

 Dalam teori kepentingan negara Machiavelli, seluruh tindakan dan perbuatan yang 

bersifat criminal, amoral, licik, jahat dan kejam yang dilakukan para penguasa, dapat dibenarkan. 

Itu tidak berarti bahwa Machiavelli mengesampingkan sama sekali atau menempatkan etika ke 

kedudukan yang lebih rendah atau yang tidak dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Machiavelli 
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hanya bermaksud hendak menunjukkan bahwa pemisahan politik dari etika menempatkan kedua-

duanya menjadi independen, mandiri dan tidak saling bergantung. Dengan memisahkan politik 

dari etika, jelas terlihat bahwa Machiavelli telah membuat politik menjadi suatu sistem nilai yang 

otonom, mandiri serta bebas dari sistem nilai yang lain. Dan apabila Machiavelli memisahkan 

etika dari politik, itupun tidak berarti bahwa Machiavelli bersikap acuh tak acuh terhadap etika 

dan moralitas. Persetujuannya terhadap tindakan dan perbuatan para penguasa yang bersifat 

criminal, amoral, licik dan jahat itu hanyalah dapat dibenarkan dalam keadaan darurat, dan demi 

kepentingan negara semata-mata. Kejahatan tidak boleh menjadi tujuan dari segala tindakan dan 

perbuatan para penguasa. 

 Machiavelli pun mengakui dan sangat yakni bahwa dekadensi moral dan eros nilai-nilai 

etis suatu bangsa tidak akan memungkinkan kelanggengan negaranya. Machiavelli juga 

mengagumi nilai-nilai etis masyarakat Romawi kuno yang tampak lewat kebebasan, kekuatan 

pribadi baik fisik maupun mental, kesederhanaan, ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam 

melaksanakan tugas, kesatriaan, ketulusan, kejujuran dan sebagainya. Jika Machiavelli 

menganjurkan para penguasa agar dapat berbuat seperti manusia ataupun binatang, itu berarti 

bahwa para penguasa tidak lagi memiliki sebuah ukuran moralitas tertentu. Etika memang harus 

dipisahkan dari politik, namun para penguasa harus tetap memiliki ukuran moralitas tertentu. 

Tetapi yang jelas ialah bahwa para penguasa harus memiliki ukuran moralitas yang berbeda 

dengan yang dimiliki oleh rakyatnya, karena para penguasa dapat berperan sebagai manusia 

ataupun binatang, sedangkan rakyatnya tidak demikian. 

4.1.2 Kekuasaan 



 Para filsuf Yunani dan Romawi pada umumnya mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, 

kebajikan, keadilan dan kebebasan. Para pemikir religius menghubungkan kekuasaan itu dengan 

Tuhan
9
. Bagi mereka sekalian, kekuasaan politik hanya sebagai alat untuk  mengabdi tujuan 

negara yang dianggap agung dan mulia, yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan yang 

berlandaskan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, bagi para pemikir 

religius, kekuasaan itu tak boleh dipisahkan dari kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan dan 

dari Tuhan sendiri. Dan itu berarti bahwa kekuasaan tidak boleh terlepas dari etika dan religi. 

 Machiavelli tidak sependapat dengan para pemikir politik yang membelenggu dan 

membatasi kekuasaan dengan etika, budaya dan religi. Baginya, kekuasaan bukanlah alat yang 

mengabdi kepada kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan dan Tuhan, melainkan alat yang 

harus mengabdi kepada kepentingan negara itu sendiri. Kepentingan negara harus 

dinomorsatukan. Bagi sang penguasa, ia harus senantiasa mencamkan dengan baik apa yang 

perlu dan harus dilakukan demi kepentingan negara. Kekuasaan harus digunakan oleh sang 

penguasa untuk menyelamatkan kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaannya. Dan 

karena negara hanya mengacu kepada dirinya sendiri, maka kekuasaanpun harus mengabaikan 

etika, budaya dan religi. Dalam keadaan tertentu, kekuasaan harus dibebaskan dan dilepaskan 

dari kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan dan Tuhan. 

 Menurut Machiavelli, negara harus mengejar kepentingannya sendiri demi kejayaan 

dirinya dalam hubungan dengan kepentingan negara dan bukannya dalam hubungan dengan hal-

hal lain di luar dirinya, sehingga kekuasaanpun harus steril dari pengaruh-pengaruh yang bersifat 

ekstrapolitikal yang dapat meruntuhkan dan menghancurkan negara. Negara dan kekuasaan 

haruslah benar-benar bebas dari nilai-nilai etis, kultural dan religius. 
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 Selain itu, Machiavelli pun menempatkan kekuasaan sebagai dasar negara yang paling 

patut diandalkan. Ia mengatakan bahwa dari kedua dasar negara, yakni hukum dan kekuasaan, 

ternyata hukum seringkali tak memadai dengan kebutuhan dan oleh sebab itu hanya 

kekuasaanlah yang dapat diandalkan. Kendatipun Machiavelli mengakui bahwa mengandalkan 

kekuasaan itu, adalah cara-cara yang berlaku di alam kehidupan binatang, namun cara hewani itu 

harus ditiru demi keselamatan, kemerdekaan dan kejayaan negara. 

4.1.2.1 Melestarikan Kekuasaan 

 Politik tanpa moralitas yang dipikirkan oleh Machivelli juga memiliki tujuan lain yakni 

pelestarian kekuasaan. Segala tindakan yang harus dilakukan oleh penguasa idaman Machiavelli 

dalam hal ini Lorenzo de’ Medici, berguna untuk melestarikan kekuasaannya sendiri. Pelestarian 

kekuasaan ini penting karena tanpa penguasa yang hebat, negara tidak akan pernah bisa 

dipertahankan. Mempertahankan seorang penguasa sama saja dengan mempertahankan sebuah 

negara, karena negara dan penguasa adalah hal yang tak dapat dilepaspisahkan; keduanya saling 

berkaitan dan sama-sama penting.  

 Negara tanpa kekuasaan juga adalah hal yang tak masuk akal. Negara membutuhkan 

kekuasaan sebagai alat untuk meraih tujuan negara. Karena kekuasaan itu begitu penting bagi 

negara, bahkan sesungguhnya tak terpisahkan dari negara dan juga merupakan hakikat dari 

negara itu sendiri, maka negara dianggap merupakan penjelmaan dari kekuasaan itu sendiri
10

. 

 Bagi Machiavelli, negara yang ada demi dirinya sendiri membutuhkan kekuasaan yang 

mutlak. Gagasan Machiavelli tentang negara kekuasaan itu didasarkan pada  pertimbangan 

praktis dan yang merupakan jawaban terhadap desakan situasi dan kondisi negara Italia, yang 
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telah tercabik-cabik, kacau balau dan porakporanda. Negara yang sedang tercabik-cabik, kacau 

balau dan porak-poranda tak mungkin dapat dipulihkan hanya dengan mengandalkan hukum. 

Hukum hanya cocok bagi negara Republik yang sedang berjalan normal. Tapi bagi negara yang  

sedang berada dalam krisis dan kemelut yang hebat, hukum hanya akan memperburuk situasi dan 

kondisi negara itu. Terapi yang paling tepat dan yang benar-benar dibutuhkan oleh negara dalam 

krisis dan kemelut itu, ialah kekuasaan. 

 Itulah sebabnya Machivelli mengajarkan untuk menerapkan cara-cara binatang (khiasan 

kekuasaan) dalam pemerintahan negara, mengingat cara-cara manusia yang beradab yakni 

hukum tidaklah memadai. Dengan kekuasaan, negara dapat melakukan apa saja tanpa dapat 

dibatasi oleh pertimbangan apapun. Dan memang harus demikian karena tatkala dihadapkan 

dengan masalah penyelamatan tanah air, seseorang tidak boleh berhenti sejenakpun untuk 

mempertimbangkan apakah yang dilakukan atau yang hendak ditempuhnya itu dibenarkan oleh 

hukum atau tidak, lembut ataukah kejam, mendatangkan pujian ataukah memalukan. Ia harus 

mengesampingkan semua pertimbangan serupa itu dan melakukan apa saja yang dapat dilakukan 

demi keselamatan negara. Dan hanya kekuasaan yang dapat melakukan apa saja dengan 

mengabaikan berbagai pertimbangan yang sering dianggap baik namun pada kenyataannya 

malah merugikan negara. 

4.2 Fungsi Politik Tanpa Moralitas 

 Selain memiliki tujuan, politik tanpa moralitas juga memiliki fungsinya yang khas, fungsi 

ini ada dalam diri penguasa, negara dan politik itu sendiri. 

4.2.1 Bagi Penguasa 



 Bagi seorang penguasa, berpolitik tanpa moralitas memiliki fungsi menjadikannya ahli 

dalam menjalankan kekuasaannya. Menjadi ahli dalam berkuasa ini merupakan sebuah 

keharusan, bercermin pada situasi negara yang dinamis atau mudah berubah-ubah; terkadang 

aman dan tenteram, terkadang juga akan mengalami kemungkinan jatuh dan hancur oleh pihak 

luar maupun dalam negara itu sendiri. Meskipun politik tanpa moralitas ini nantinya tidak akan 

dilakukan pada waktu yang bersamaan karena akan mengalami kontradiksi, setidaknya seorang 

penguasa sudah memiliki bekal untuk mengantisipasi situasi-situasi mendesak yang kapan saja 

bisa terjadi dalam negara itu sendiri. 

4.2.2 Bagi Negara 

 Seperti sudah disinggung dalam salah satu tujuan berpolitik bahwa negara tak dapat 

terlepaspisahkan dari kekuasaan, maka politik tanpa moralitaspun memiliki fungsi bagi negara 

seturut fungsinya bagi penguasa dan kekuasaan. Selain itu, politik tanpa moralitas juga berfungsi 

sebagai alat yang dapat digunakan kapan saja oleh negara. Politik tanpa moralitas disini 

merupakan hal yang harus diberlakukan ketika negara mengalami kemunginan hancur dalam 

permainan politik negara-negara besar disekitarnya, ataupun negara penjajahnya. Dengan 

berpolitik tanpa moralitas, negara akan aman dari serangan dalam (rakyat sendiri) dan juga dari 

serangan luar (negara lain) yang mencoba mengancam keutuhan negara tersebut. 

4.2.3  Bagi  Politik Itu sendiri 

 Sebenarnya cukup membingungkan ketika mengkaji fungsi perpolitikan bagi politik itu 

sendiri. Namun tak dapat dipungkiri bahwa dengan berpolitik tanpa moralitas, politik yang 

tadinya tidak murni oleh karena masih bercampur hal-hal berbau moralitas, kini menjadi bersih 

dan murni. Bersih dan murni disini ada dalam pengertian bahwa politik yang memiliki salah satu 



definisi sebagai legitimasi kekuasaan, dapat secara lurus menerapkan pengertian itu bagi 

eksistensi negara sendiri. Moralitas hanya menghambat pelegetimasian kekuasaan itu, dan 

dengan demikian menghambat tujuan-tujuan nyata dari sebuah negara. Misalkan negara 

memiliki tujuan untuk menghukum mati semua pengedar narkoba yang pada dasarnya 

merupakan ancaman langsung bagi negara dan masyarakat. Hukuman mati adalah salah satu 

kebijakan negara yang harus dilakukan demi kelangsungan hidup masyarakat dan negara. Ketika 

moralitas mencampuri tujuan negara ini, maka bisa jadi hukuman tersebut akan dibatalkan 

karena pelaku pengedar narkoba tersebut dikasihani oleh negara dalam hal ini beberapa kalangan 

politisi dan masayarakat dengan ini, tujuan politik dapat terhalangi oleh moralitas tersebut, maka 

politik harus dibersihkan dari hal yang berbau moralitas;  itulah fungsi dari berpolitik tanpa 

moralitas bagi politik itu sendiri. 

4.3   Machiavelli : Negarawan Dan Patriot Sejati 

 Italia pada masa abad pertengahan adalah negara yang terpecah-pecah menjadi beberapa 

bagian, termasuk Florence, tempat kelahiran Machiavelli. Kondisi Italia menjadi sangat labil 

karena masing-masing negara bagian saling ingin merebut dominasi atas negara bagian lainnya. 

Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya campur tangan negara-negara besar disekitar Italia, 

seperti Perancis, Jerman dan Spanyol. Melihat Italia yang terpecah belah, satu keinginan 

Machiavelli yang ingin disampaikan kepada Medicci adalah “Persatukanlah Italia”. Persatuan 

dan ketertiban harus didapatkan dan diperjuangkan meskipun melalui cara apapun. Hal ini 

dipengaruhi oleh kecintaan Machiavelli yang begitu besar kepada negaranya. 

 Di bidang diplomasi, Machiavelli telah melaksanakan misi-misi diplomatiknya keluar 

negeri sekitar tiga puluh kali. Empat kali Machiavelli melaksanakan misi diplomatic ke Perancis, 



yaitu pada tahun 1500, 1504, 1510 dan 1511, hasilnya ialah, Perancis tetap setia mendukung 

Republik Florence hingga perancis dikalahkan oleh tentara sekutu Spanyol, negara Papal dan 

Venetia pada tahun 1512. 

 Karya-karyanya yang paling cemerlang selama empat belas tahun menjadi salah seorang 

pejabat pemerintah Republik Florence ialah dibidang militer. Pada tahun 1506, ia membentuk 

dan melatih warga negara Florence yang diwajibkan menjadi tentara. Dua tahun kemudian, 

Machiavelli dipercayakan menjadi penanggungjawab dalam perebutan kembali Pisa. Ia sendiri 

langsung memimpin tentaranya untuk menyerang Pisa dan di tahun 1509 Pisa pun menyerah. 

Itulah hasil nyata dari karya Machiavelli di bidang militer. 

 Disini ditunjukan bagaimana perjuangan Machiavelli terhadap negara kesayangannya 

Italia. Ia memperjuangkan negaranya tanpa memperdulikan kesehatan dan keselamatan jiwanya 

di dunia. Berbagai cara dan pendapat dikemukakan baik ketika ia masih aktif dalam dunia 

perpolitikan maupun melalui tulisan-tulisannya ketika ia sudah diberhentikan dari panggung 

perpolitikan dengan maksud agar negara kesayangannya memperoleh kemakmuran dan 

kejayaan. 

  

 

 

 

 

 


