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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori merupakan bagian yang akan membahas tentang uraian 

pemecahan masalah yang akan ditemukan pemecahannya melalui pembahasan-

pembahasan secara teoritis. Teori-teori yang akan dikemukakan merupakan dasar-

dasar penulis untuk meneliti masalah-masalah yang akan dihadapi penulis. 

Kemudian dalam landasan teori, membahas tentang teori yang akan digunakan 

dalam sebuah penelitian.  

Karya sastra merupakan ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif, 

tentang maksud penulis untuk tujuan estetika, salah satu karya sastra itu sendiri 

adalah novel. Novel merupakan suatu peniru realitas kehidupan yang beraneka 

ragam yang terjadi di masyarakat, salah satunya hegemoni. Hegemoni merupakan 

konsep bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan 

kepemimpinan untuk mencapai suatu tujuan. Teori hegemoni Gramsci 

berkembang setelah teori Marxis yang dicetuskan oleh Karl Marx. Gramsci 

berpandangan bahwa sastra berada dalam superstruktur. Seni diletakkan dalam 

upaya pembentukan hegemoni dan budaya baru. Seni membawa ideologi 

(superstruktur) yang kohesi gaya sosialnya dijamin kelompok dominan. 

Hegemoni Gramsci sebagai cabang ilmu sastra yang mendekati sastra dari sudut 

kelas sosial. Hegemoni Gramsci meperhatikan pada teks sastra itu sendiri, bukan 

pada pengarang atau pada pembaca. Jika ranah hegemoni Gramsci di letakkan 

lebih memfokuskan kepada kelas sosial dominan dan tidak, maka yang menjadi 
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analisis adalah rentetan kejadian-kejadian yang dihadirkan oleh pengarang dalam 

cerita. 

 

2.1 Hakikat Hegemoni 

Hegemoni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan, 

adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, di suatu negara atas negara 

lain. Artinya hegemoni dapat digunakan untuk mendeskripsikan sebuah dominasi 

yang dilakukan satu pihak atas pihak lainnya. Walau dapat mendeskripsikan 

sebuah dominasi, hegemoni dilakukan tanpa ada kekerasan di dalam masyarakat 

umum. Bentuk kompleksnya adalah dominasi antar pemerintahan di suatu negara, 

yang dapat terjadi lewat negosiasi ekonomi, politik, ataupun budaya. Banyak yang 

berpandangan bahwa hegemoni memiliki makna beragam meliputi bidang-bidang 

sosial dan kultural dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hegemoni 

dipandang sebagai penetapan makna yang bersifat sementara menyokong kelas 

penguasa. 

Hegemoni menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme 

yang dijalankan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui para 

korbannya, sehingga upaya itu berhasil dan mempengaruhi dan membentuk alam 

pikiran mereka. Melalui hegemoni, ideologi kelompok dominan dapat disebarkan, 

nilai dan kepercayaan dapat dipertukarkan. Akan tetapi, berbeda dengan 

manipulasi atau indoktrinasi, hegemoni justru terlihat wajar, orang menerima 

sebagai kewajaran dan sukarela. 

Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara 

berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara 

http://kbbi.web.id/hegemoni
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wacana lain dianggap salah. Media di sini dianggap secara tidak sengaja dapat 

menjadi alat bagaimana nilai-nilai atau wacana yang dipandang dominan itu 

disebarkan dan meresap dalam benak khalayak sehingga menjadi konsesus 

bersama. Sementara nilai atau wacana lain dipandang sebagai menyimpang. 

Misalnya, pemberitaan mengenai demonstrasi buruh, wacana yang dikembangkan 

seringkali perlunya pihak buruh musyawarah dan kerja sama dengan pihak 

perusahaan. Dominasi wacana semacam ini menyebabkan kalau buruh melakukan 

demonstrasi selalu dipandang tidak benar. Adapun hegemoni dapat dilihat dari 

bentuk, fungsi hegemoni dan faktor terjadinya hegemoni. 

Terkait akan hegemoni tidak jauh sekedar kekuasaan sosial saja namun 

bagaimana cara yang dipakai untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. 

Adapun teori hegemoni yang dicetuskan Antonio Gramsci adalah sebuah 

pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang didalamnya sebuah 

konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara 

institusional maupun perorangan, (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, 

kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan 

sosial, khususnya dalam  makna intelektual dan moral. Tiga istilah pokok 

mengidentifikasi bidang-bidang yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam 

suatu formasi sosial yang membentuk landasan bagi konseptualisasi hegemoni, 

adapun ketiga istilah itu adalah: perekonomian, negara, dan masyarakat sipil 

(Bocock 2007:35). 

Gramsci juga menyatakan bahwasanya infrastruktur material tidak serta merta 

dapat menentukan superstruktur ideologis, hal yang dapat menentukan 

infrastruktur ideologis adalah kebudayaan, kepercayaan popular dan common 
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sense yang disebarkan melalui intelektual organik dan intelektual tradisional, 

sederhanya kapital tidak dapat menjamin terciptanya hegemoni, melainkan 

terciptanya hegemoni adalah kebudayaan yang telah menyebar menjadi ideologi, 

dan ideologi itu pun sudah menjadi barang umum yang diterima oleh sebagian 

besar masyarakat, oleh karena itu Gramsci (dalam Ratna, 2010: 181) menyatakan 

bahwa “hegemoni tersebut akan terjadi apabila cara berpikir kelompok tertindas, 

khususnya kaum proletar terobsesi dan menerima cara berpikir kelompok 

dominan”. 

Sebagaimana hegemoni Gramsci memiliki konsep yang sepadan yaitu 

mengenai kelompok dominan dan kelompok subaltern, kedua konsep tersebut 

pada dasarnya sama-sama menolak adanya kebenaran mutlak dan sama-sama 

setuju terhadap kaum-kaum yang didominasi atau kaum yang marginal, (Ratna 

2010: 180) menyimpulkan bahwa “hegemoni Gramsci secara tidak langsung 

menolak reduksi manusia, termasuk narasi kecil, dan menolak konsep-konsep 

yang menjunjung tinggi kebenaran mutlak”.  

Sehubungan dengan konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh Gramsci, ia 

mendefinisikan hegemoni instabilitas sebagai proses berkelanjutan pembentukan  

dan  penggulingan  keseimbangan yang tidak stabil antara kepentingan kelompok-

kelompok yang berkuasa dan  kepentingan kelompok dikuasai, keseimbangan di 

mana kepentingan  kelompok yang berkuasa hadir, namun hanya pada batas-batas  

tertentu  (Barker, 2004:64), karena hegemoni harus terus-menerus diciptakan dan 

dimenangkan, sangat terbuka kemungkinan untuk menentangnya, yaitu penciptaan 

golongan yang menentang  kekuasaan dari kelompok dan kelas yang dikuasai. 
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Bagi Gramsci alasan munculnya hegemoni adalah terpenuhinya akses atas 

ruang material dan saluran berpendapat bagi kelas proletar adalah argumentasi 

mengapa revolusi kelas yang idamkan Marx tidak tercapai. Kelompok dominan 

berhasil melakukan tawaran ekonomis terhadap kelompok dominan dalam hal ini 

adalah kelas buruh, dengan memberi substitusi waktu kerja lebih dengan nilai 

tambah alam bentuk intensif, bonus-bonus, jaminan keselamatan. Disisi politik, 

kelas dominan memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas, dan 

waktu untuk berserikat yang lebih luang. 

Dalam pengertian diatas hegemoni muncul dan dapat dilihat jika ada sela 

materi yang diinginkan masyarakat yang terdominasi sehingga kelas yang 

mendominasi memanfaatkannya. Kelas yang terdominasi juga menginginkan 

kebutuhan materi yang harus terpenuhi dan kelas dominasi dapat 

menyediakannya. Kelas yang terdominasi melihat bahwa kelas yang mendominasi 

memiliki saluran pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, maka 

kelas terdominasi tunduk dan mau menuruti kehendak kelas mendominasi. 

 

2.1.1 Hegemoni dan Ideologi 

Istilah ideologi lebih relevan apabila dihubungkan dengan golongan tertentu 

daripada dihubungkan dengan individu manusia, karena ideologi pada dasarnya 

dirumuskan bukan oleh individu namun oleh suatu golongan manusia seperti 

halnya ideologi komunisme, ideologi pancasila, ideologi nasionalisme, ideologi 

khilafah dan lain sebagainya, sementara individu lebih relevan jika dihubungkan 

dengan istilah cita-cita, setiap individu memiliki cita-cita yang beragam sesuai 
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dengan apa yang individu citakan dan tidak menuntun agar orang lain untuk 

mencapai apa yang individu citakan. 

Menurut Gramsci (dalam Bocock 2007:88) ideologi membawa konotasi 

tentang sesuatu yang tidak benar atau salah, yang menyamarkan kepentingan-

kepentingan lain yang bersifat material di dalamnya. Filsafat bukan salah atau 

tidak benar, dan bukan merupakan penyamaran bagi kepentingan material-

material yang lain, tetapi memiliki bidang wacana yang rasional dan otonomnya 

sendiri yaitu bidang sosial, budaya, dan ekonomi dalam suatu masyarakat. 

Ideologi juga mengandung empat elemen penting yaitu elemen kesadaran, elemen 

material, elemen solidaritas-identitas dan elemen kebebasan”, Elemen kesadaran 

merupakan elemen yang memberikan tempat kepada manusia untuk mendapatkan 

kesadaran politik, ekonomi, kepercayaan dan lain sebagainya untuk menjadi kelas 

dominan, karena tidak akan dapat membongkar dan meruntuhkan kekuasaan 

kaum dominan jika tidak dengan kesadaran ‘historis’ mengenai politik, ekonomi 

sosial dan lain sebagainya, Gramsci (dalam Nurhadi, 2005:5).  

Sebagaimana elemen kesadaran terdapat common sense, yaitu merupakan 

pandangan mengenai kehidupan yang bersifat tidak kritis dan ilmiah, memandang 

segela yang terjadi melalui politik, kepercayaan dan ekonomi. Semua itu terjadi 

atas kehendak lama maupun Tuhan, sehingga seseorang akan menerima keadaan, 

ketidakadilan, kekuasaan serta penindasan yang telah dilakukan oleh pihak 

dominan, namun itu semua bisa terjadi sebaliknya. Common sense menurut 

Gramsci (dalam Faruk 1999:71) “merupakan konsep tentang dunia yang paling 

pervasif tetapi tidak sistematik”. Common sense memiliki dasar dalam 
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pengalaman populer tetapi tidak mempresentasikan suatu konsepsi terpadu 

mengenai dunia. 

Dengan pandangan demikian Gramsci telah memasukkan konsep filsafat 

dan common sense ke dalam konsep generalnya, yaitu hegemoni yang menuntut 

adanya kontak kultural anatar yang memimpin dengan yang dipimpin. Hanya 

dengan kontak itu suatu filsafat menjadi historis, memurnikan dirinya dari 

elemen-elemen intelektualitas dari karakter individual dan menjadi kehidupan. 

Hubungan anatar common sense dengan level filsafat yang lebih tinggi itu dijamin 

oleh politik. 

Menurut Gramsci (dalam Bocock 2007:88) menekankan bahwa politiklah 

yang mengaitkan filsafat pada level akademis dengan konsep kebijakan dalam 

filsafat sebagai suatu wawasan dunia yanmg diorganisasikan secara konsisten. 

Politik didefinisikan oleh Gramsci secara sangat luas, sehingga mencakup semua 

aspek pokok dalam kehidupan sosial… terdapat suatu yang mengada-ada dalam 

pemikiran bahwa suatu ilmu filsafat hegemonik. Definisi hegemoni meneyebutkan 

bahwa hal tersebut mencakup kepemimpinan intelektual, moral, dan filosofi 

kepemimpinan seperti itu tidak dianggap sebagai aplikasi teknis dari suatu ilmu. 

Dengan pengertian yang demikian filsafat atau konsepsi mengenai dunia bagi 

Gramsci bukan persoalan akademik, melainkan merupakan persoalan politik 

(Faruk 1999:73). 

 

2.1.2 Hegemoni dan Kaum Intelektual 

Kaum intelektual adalah semua orang yang mempunyai fungsi sebagai 

organisator dalam semua lapisan masyarakat dalam wilayah produksi 



19 
 

 
 

sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan. Dalam mencapai hegemoni 

ideologilah yang harus disebarkan, apabila tidak maka ideologi tidak akan dapat 

berkembang, tidak terkoordinasi seperti halnya common since. Fungsi 

peneyebaran ideologi untuk mendapat dukungan dari berbagai kalangan tanpa 

menggunakan kekerasan.  

Menurut Gramsci (dalam Faruk 1999:74) “penyebaran itu tidak terjadi 

dengan sendirinya”, melainkan melalui lembaga-lembaga sosial tertentu yang 

menjadi pusatnya, misalnya bentuk-bentuk sekolahan, pengajaran, pemerintahan, 

organisasi mahasiswa, dan berbagai lembaga sosial lainnya. Kaum intelektual 

itulah sebagai penyebar karena di dalam bentuk-bentuk pusat tersebutlah memiliki 

fungsionaris. Kaum intelektual ini adalah kaum yang memiliki peran yang penting 

dalam lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. 

Kaum intelektual itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok intelektual organik dan kelompok intelektual tradisional. Intelektual 

organik merupakan kelompok yang terbentuk secara kelompok yang memiliki 

definisi makna dan implikasinya sendri serta memihak kepada pejual kelas 

sosialnya. Kemudian yang kedua intelektual tradisional adalah orang-orang yang 

berada diposisi ilmiah seperti hukum, ekonomi dan sebagainya. Termasuk orang-

orang yang terlibat di sekolah dan lembaga-lembaga pemerintahan. Namun 

kelompok intelektual organic dan intelektual tradisional keduanya sangat penting 

sebagai penyebaran ideology untuk menciptakan hegemoni. 
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2.1.3 Hegemoni dan Negara 

 Gramsci (dalam Bocock 2007:25) menyatakan bahwa negara dibedakan 

menjadi dua wilayah yaitu negara atau masyarakat sipil dengan masyarakat 

politik. Masyarakat sipil didefinisikan sebagai sumber kekuasaan koersif dalam 

suatu masyarakat dan masyarakat sipil didefinisikan sebagai lokasi kepemimpinan 

hegemoni. Negara juga merupakan elemen penting dalam menciptakan ataupun 

melawan hegemoni, pengaruh negara sangatlah besar dalam menentukan 

kebijakan untuk mempengaruhi kehendak masyarakat oleh karena itu negara 

terkadang dilambangkan sebagai kekuasaan atas kehendak rakyat. Dengan adanya 

pembagian kekuasaan dalam dunia ini sehingga hegemoni bisa tercipta, karena di 

sana terjadi proses kekerasan dan proses persetujuan. 

 Kekerasan identik dengan dunia politik, sementara dunia persetujuan 

identik dengan dunia masyarakat sipil, hegemoni akan terjadi jika masyarakat sipil 

menyetujui, melaksanakan tanpa sadar, serta mentaati apa yang disebarkan oleh 

masyarakat politik. Masyarakat politik adalah semua institusi public yang 

memegang kekuasaan untuk melaksanakn perintah secara yuridis seperti tentara, 

polisi, pengadilan, birokrasi, dan pemerintahan (Nurhadi, 2004:4). Aktifitas 

praktis dan teoritis dalam negara sangat kompleks dengan adanya kelas penguasa 

tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasinya, melainkan juga 

berusaha memenangkan kesetujuan aktif dari mereka yang diperintahhya. 

Negara bagi Gramsci sama dengan masyarakat politik ditambah 

masyarakat sipil, atau hegemoni yang dilindungi baju besi, kombinasi kompleks 

antara hegemoni dan kediktaktoran. Hal itu merupakan gabungan antara aparatus 

koersif pemerintah dengan aparatus hegemonik instansi suasta. Hubungan 
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hegemonik ditegakkan  jika legitimasi kekuasaan  kelompok  berkuasa  tidak  

ditentang  karena  ideologi, kultur, nilai-nilai, norma-norma, dan politiknya sudah  

diinternalisasi sebagai kepunyaan sendiri kelompok subordinat (subaltern) 

sehingga lahirlah konsensus. Dengan begitu, penggunaan kekuasaan koersif oleh 

negara tidak penting lagi. 

 

2.2 Hegemoni Kekuasaan 

Gramsci membedakan antara dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan 

moral dan intelektual, suatu kelompok sosial bisa, bahkan harus menjalankan 

kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan 

salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut), kesiapan itu pada 

gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, 

bahkan seandainya kekuasaan tetap berada di tangan kelompok, maka mereka 

harus tetap memimpin”. Teori Gramsci menjadi sumber ide bagi analisis 

mekanisme pembentukan kekuasaan menurut Gramsci kekuasaan itu dapat 

dibentuk melalui aliansi, negosiasi, dan kesepakatan. Tiga hal ini menjadi 

instrument tentang bagaimana kekuasaan itu dapat dipraktikkan dan diuji dalam 

berbagai interaksi dan transaksi. 

Ada dua syarat agar kelas pekerja menjadi kelas hegemonik, yaitu 

memperhatikan kepentingan kelas dan menemukan cara mempertemukan 

kelompok lain untuk menyetujui kepentingan mereka sendiri. Untuk 

mempertemukan kedua pihak, buruh-pemodal, merupakaan pekerjaan yang sulit 

untuk mendapatkan kesepakatan bersama, karena masing-masing pihak memiliki 

kepentingan yang berbeda. Untuk berada pada posisi hegomonik, Gramsci 
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mengajukan konsep tentang nasional-kerakyatan: “Suatu kelas tidak bisa meraih 

kepemimpinan nasional, dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya membatasi 

pada kepentingan mereka sendiri, mereka harus memperhatikan tuntutan dan 

perjuangan rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, 

yakni yang tidak muncul secara langsung dari hubungan-hubungan produksi. Jadi, 

hegemoni mempunyai dimensi nasional-kerakyatan, disamping dimensi kelas 

(karena menuju nasional kerakyatan berangkat dari gerakan-gerakan berbagai 

kelas). 

Hegemoni memerlukan penyatuan berbagai kekuatan sosial yang berbeda ke 

dalam suatu aliansi yang luas yang mengungkapkan kehendak kolektif semua 

rakyat, sehingga masing-masing kekuatan ini bisa mempertahankan otonominya 

sendiri dan memberikan sumbangan dalam gerak maju menuju sosialisme. 

Gramsci melakukan pembedaan tegas antara strategi yang diterapkan kapitalis 

dengan strategi yang dilakukan kelas pekerja. Strategi kaum borjuis mempunyai 

sifat khusus yang dinamakan revolusi pasif. Revolusi pasif berasal dari gerakan 

elit yang merupakan agen negara seperti aparat keamanan. Revolusi pasif muncul 

karena terjadi perubahan struktur negara. Revolusi ini tentu menguntungkan kelas 

borjuis, oleh karena itu gerakan sosialis pekerja harus anti revolusi pasif.  

Gramsci menjelaskan revolusi pasif dengan melakukan pembedaan antara 

Revolusi Perancis dengan Revolusi Risorgimento Italia. Dalam revolusi Prancis, 

Jacobin dapat memobilisir rakyat untuk melakukan perjuangan revolusioner 

dengan cara mendukung tuntutan kaum tani dan pembangun aliansi dengan 

mereka. Sebaliknya penyatuan Italia dan naiknya kaum Borjuis Italia ketampuk 

kekuasaan dalam Risorgimento dilakukan Cavour dan Partai Moderat dengan cara 
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yang sangat berbeda, yaitu tidak mengikut sertakan rakyat; sarana utama mereka 

adalah negara Piedmont dengan Tentara, Kerajaan, dan Birokrasinya. Partai Aksi 

merupakan oposisi dari Partai Moderat. Menurut Gramsci, Partai Aksi kalah 

disebabkan karena mereka gagal membangun agenda yang mencerminkan 

tuntutan utama masyarakat umum, dan terutama tuntutan petani. Selain sukses 

meraih kekuasaan, Partai Moderat juga sukses menanamkan nilai-nilai ideologis 

kepada individu-individu Partai Aksi dengan ditandai banyaknya menyeberang ke 

kelompok moderat. Karena model revolusi yang demikian, oleh Gramsci Revolusi 

Risegimento Italia dinamakan Revolusi Pasif. Revolusi pasif tidak berkualitas 

perjuangan nasional kerakyatan. Karena itu, Gramci menyatakan, “Para pemimpin 

Risorgimento Italia bermaksud menciptakan negara modern di Italia dan pada 

kenyataannnya melahirkan anak haram”. Teori Hegemoni Gramsci dibangun atas 

pengakuan bahwa perjuangan-perjuangan demokrasi rakyat, dan lembaga-

lembaga parlementer yang telah mereka bentuk tidak perlu mempunyai karakter 

kelas. Sebaliknya, lembaga-lembaga menjadi jalur bagi perjuangan politik antara 

dua kelas utama-kelas pekerja dan kelas kapitalis.  

Apabila lembaga bergerak maju menuju sosialisme, gerakan buruh harus 

menemukan cara untuk mempertautkan perjuangan-perjuangan demokrasi rakyat 

ini dengan tujuan-tujuan sosialisnya, membangun aliansi yang memungkinkannya 

untuk meraih kedudukan kepemimpinan nasional (hegemoni) Untuk mendapatkan 

hegemoni dibutuhkan kerja keras dari kelompok-kelompok sosial. Usaha-usaha 

untuk mendapatkan hegemoni harus diikuti dengan usaha-usaha untuk 

mempertahankan dan melestarikan sistem yang ada dengan cara menata dan 

memperkuat kembali lembaga-lembaga negara. Berikut Roger Simon 
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menguraikan pemikiran Gramsci tentang langkah-langkah dan alasan 

mempertahankan sistem: “Usaha-usaha itu harus mencakup perjuangan untuk 

menciptakan keseimbangan baru dari berbagai kekuatan politik, dan menuntut 

pembentukan kembali lembaga-lembaga negara seperti halnya pembentukan 

ideologi-ideologi baru, dan jika kekuatan oposisi tidak cukup kuat untuk 

menggeser keseimbangan berbagai kekuatan dalam perjuangan mereka, maka 

kekuatan konservatif akan berhasil membangun sistem aliansi baru yang akan 

memperkokoh kembali hegemoni mereka”. 

 

2.3 Bentuk Hegemoni Kekuasaan 

Hegemoni adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan wawasan 

dunia yang bertujuan membekukan dominasi suatu kelas ekonomi terhadap kelas 

yang lain. Dalam gagasan Gramsci tentang konteks hegemoni kekuasaan memiliki 

pengaruh yang sangat besar. Problematika yang diidentifikasi Gramsci adalah 

dominasi mutlak kapitalisme sebagai suatu sistem sosial dalam masyarakat yang 

gagal mengatasi berbagai permasalahan mendasar dalam hal ketidakseimbangan 

politik, ekonomi dan sosial. 

Hegemoni tidak jauh sekedar kekuasaan sosial dan merupakan cara yang 

dipakai untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dengan kata lain 

hegemoni menekankan ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan, dan 

mekanisme yang digunakan untuk bertahan dana pengembangan diri melalui 

kepatuhan para korbannya. Dalam konsep hegemoni Gramsci ideologi yang 

ditanamkan kelompok dominan kepada kelompok proletariat diterima secara 

wajar sehingga menyebar kemudian dipraktikkan. Pada perkembangan 
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selanjutnya, pengertian hegemoni tidak hanya terbatas pada kepemimpinan negara 

kota, tetapi suatu kepemimpinan dari suatu negara tertentu terhadap negara-negara 

lain yang terkait secara ketat  ataupun longgar ke dalam kesatuan dengan negara 

pemimpin. Hegemoni kini juga berkembang dalam dunia kultural kelas sosial 

yaitu sebuah kelas dikatakan telah berhasil, jika ia telah mampu mempengaruhi 

kelas masyarakat yang lain untuk  menerima  nilai-nilai moral, politis, dan 

kultural. 

Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan 

dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampua kritis, dan 

kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran 

masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang 

ditentukan dengan birokrasi (masyarakat dominan). Cara menjalankan kekuasaan 

terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan dua cara, yaitu persuasi dan represif. 

Persuasi merupakan cara untuk menghegemoni dominasi dengan bentuk ajakan 

kepada seseorang dengan cara meyakinkan, mengatur strategi menyingkirkan 

penentang dengan halus, mengatur cara mempertahankan kekuasaan, berkomplot 

mengalahkan penguasa. Sedangkan hegemoni melalui represif merupakan cara 

untuk menghegemoni dominasi dengan cara kekerasan, memberi ancaman 

terhadap bawahan, menyingkirkan dengan kekerasan. Gramsci juga 

menyimpulkan beberapa masalah yang ada pada hegemoni, yaitu kelas berkuasa 

terhadap kelas yang dikuasai sehingga menciptakan ruang lingkup kekuasaan. 

Bentuk-bentuk kekuasaan menurut frech dan Reven (dalam Basrowi, 

2005:114) dibagi menjadi lima. Bentuk-bentuk kekuasaan menurut Frech dan 

Reven yaitu: 
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1) Kekuasaan Paksaan (coercive power) 

Bentuk ini merupakan kemampuan untuk memberikan hukuman bagi 

bawahan yang tidak mengikuti pemimpinnya. Dari sisi orangnya ia mempunyai 

penguasaan, kemampuan untuk menghukum atau memperlakukan seseorang yang 

tidak melakukannya dan orang lain mempunyai rasa takut terhadap orang tersebut. 

Alsannya untuk mentaati kekuasaan paksaan berupa rasa takut, baik secara fisik, 

seperti dipukul, ditangkap, dipenjarakan atau dibunuh, rasa takut non fisik, 

misalnya kehilangan pekerjaannya, dikucilkan dan diintimidasi. 

2) Kekuasaan Imbalan (insentif power) 

Pematuhan yang dicapai berdasarkan kemampuan untuk membagikan 

imbalan yang dipandang oleh orang lain sebagai berharga. Imbalan adalah sesuatu 

yang meningkatkan frekuensi kegiatan seorang pegawai. Sesuatu dinamakan 

imbalan atau bukan, tergantung pada keseluruhan pengaruh terhadap perilaku 

pegawai. Jika kinerja seorang pegawai diikuti oleh sesuatu dan kinerja lebih 

sering terjadi di saat kemudian setelah sesuatu, maka sesuatu tersebut imbalan. 

Imbalan dalam pekerjaan memungkinkan sebuah kinerja akan diulang pada waktu 

yang akan datang. 

3) Kekuasaan yang sah (legitimate power) 

Kekuasaan yang diturunkan seseorang karena wewenang, biasanya 

mencakup kekuasaan paksaan. Upaya untuk membedakan antara cara-cara yang 

dapat dibenarkan dengan yang tidak dapat dibenarkan, tidak ada campur tangan 

orang lain dan memberikan oleh seseorang. 
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4) Kekuasaan ahli (expert power) 

Kekuasaan berdasarkan pada keahlian khusus. Seseorang yang secara luas 

diakui dapat diandalkna sumber teknik atau keahlian untuk menilai atau 

memutuskan dengan tepat, adil, atau bijaksana dan diyakini memerikan 

kewenangan dan status oleh rekan-rekan atau publik. seorang pakar berdasarkan 

pelatiahan, pendidikan, profesi, publikasi atau pengalaman yang diyakini memiliki 

pengetahuan khusus dari suatu subjek lebih dari itu dari rata-rata orang. 

5) Kekuasaan Referen (referen power) 

Pengaruh yang didasarkan pada pemilikan sumber daya atau ciri pribadi 

yang diinginkan oleh sesorang. Referen power (kekuasaan rujukan) adalah 

kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan atau 

kepribadian yang menarik. 

 

2.4 Fungsi Hegemoni 

Fungsi hegemoni dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas dominan 

yang mengarahkan “tidak hanya mengatur” masyarakat melalui pemaksaan 

kepemimpinan moral dan intelektual (Storey, 2003:172). Hegemoni diatur oleh 

tokoh moral dan intelektual yang secara dominan menentukan arah konflik, 

politik, dan wacana yang berkembang di masyarakat. Mereka bekerja untuk 

melanggengkan kekuasaan atas kelompok yang lemah. Dominasi “intelektual 

organik” diwujudkan melalui rekayasa bahasa sebagai sebuah kekuasaan. Melalui 

berbagai media bahasa ditunjukkan hadirnya kekuasaan dan pengaturan hegemoni 

tersebut. Berbagai kebijakan negara, misalnya, disampaikan dalam bahasa “untuk 

kepentingan bangsa di masa mendatang” atau “demi kemandirian bangsa” telah 
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menghegemoni masyarakat untuk senantiasa menerima berbagai keputusan 

negara, yang merugikan sekalipun. Misalnya, hegemoni bahasa politik digunakan 

oleh para politisi untuk membantu bagaimana bahasa digunakan dalam persoalan-

persoalan yaitu siapa yang ingin berkuasa, siapa yang ingin menjalankan dan 

memelihara kekuasaan. 

Di sini terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna 

kelompok yang berkuasa. Teori yang demikian ditemukan dalam teori kultural 

atau ideologis general dari Gramsci yang kemudian diterapkan di dalam sastra. 

Menurutnya, dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur, bukan hanya refleksi atau  

ekspresi dari struktur ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan 

juga sebagai salah satu  kekuatan material itu sendiri.  Hubungan antara yang ideal 

dengan yang material tidak berlangsung searah, melainkan bersifat saling 

tergantung dan interaktif. Kekuatan material merupakan isi, sedangkan ideologi-

ideologi merupakan bentuknya. Kekuatan material tidak akan dipahami secara 

historis tanpa bentuk dan ideologi-ideologi akan menjadi khayalan individu belaka 

tanpa kekuatan material (Faruk 1999:61-62). 


