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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Analisis 

   Konflik merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia, 

ketika berinteraksi, berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai 

pihak dalam berbagai kondisi dan peristiwa. Analisis konflik dalam konteks 

pembangunan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menelaah, 

menemukan dan memformulasikan kondisi masyarakat secara komprehensif 

dalam kerangka program pembangunan mencakup perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. Konflik adalah mengenai persepsi dan pengertian orang-orang 

mengenai kejadian, kebijakan dan institusi. Analisis konflik membantu para 

pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan kembali perspekstif mereka, 

yang lebih sering sangat dipengaruhi oleh emosi, salah-pengertian, asumsi, 

kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam situasi-situasi konflik, emosi dapat 

dengan mudah mengalahkan logika dan kenyataan. Karena itu penting untuk 

membedakan opini dari fakta. Analisis konflik bukan kegiatan penelusuran yang 

berdiri sendiri tetap berkaitan erat dengan elemen dan tugas pokok 

pengembangan dan pola pengelolaan konflik secara berkelanjutan. 

  

B. Analisis Konteks 

   Analisis konflik merupakan gambaran menyeluruh tentang keadaan, pola 

intensitas, dan karakter masyarkat meliputi kekuatan hubungan antarpemangku 

kepentingan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan 
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upaya bina damai. Kajian dinamika konflik adalah serangkaian kegiatan 

pengumpulan, pengolahan dan formulasi data keadaan masyarkat yang meliputi 

pemahaman konteks, interaksi, intervensi, pelaku, masalah dalam rangka 

perumusan program pembangunan. 

   Konteks merupakan istilah yang merujuk pada lingkungan misalnya, 

keluarga, masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. 

Dalam hal ini dapat berarti konteks geografis atau lingkungan sosial dimana 

konflik terjadi.Interaksi merupakan hubungan dua arah, misalnya antar individu, 

antarkelompok, antarwilayah, antaretnis, dan antarkelembagaan yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan. Interaksi yang terjadi diantara para pihak 

dapat berkontribusi dalam memperburuk atau mengurangi kekerasan dan potensi 

konflik.Intervensi merupakan serangkaian tindakan dalam bentuk kebijakan, 

program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk 

menata hubungan atau interaksi pemangku kepentingan dalam mencegah konflik 

dan membangun perdamaian dalam jangka panjang.Pelaku merupakan pihak-

pihak atau pemangku kepentingan baik secara individu, kelompok atau 

organisasi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 

pembangunan..Masalah/Penyebab merupakan dua istilah yang digunakan 

secara berbeda dalam memahami dinamika konflik untuk menilai kesenjangan 

‘gap’ antara harapan dan kenyataan. Penyebab merupakan faktor dominan yang 

mendorong peningkatan konflik atau kesenjangan antar-kelompok dalam 

masyarakat.4 

                                                             
4https://wahjudinsumpeno.wordpress.com/2017/06/10/ 
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   Persoalan pembangunan membutuhkan situasi dan kondisi stabil. Salah 

satu syarat keberhasilan pembangunan adanya kondisi kondusif dan terkendali. 

Pembangunan akan sulit dilaksanakan, jika kondisi masyarakat dalam situasi 

krisis dan anomali (ketidakpastian). Pembangunan itu sendiri membutuhkan 

infrastruktur yang kuat karena aktivitas yang dilaksanakan sangat kompleks dan 

memiliki pengaruh yang luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Semakin maju kebutuhan dan harapan masyarakat dalam memperbaiki 

kehidupannya, maka semakin cepat pula proses perubahan yang herus 

dilakukan. Pemahaman yang benar tentang situasi dan keadaan suatu masyarakat 

akan membantu dalam memetakan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. 

Terutama berkaitan dengan situasi dan keadaan masyarakat menyangkut 

hubungan sosial. sumber daya, nilai-nilai yang telah terbangun, pendapatan 

masyarakat, sistem distribusi, kebijakan, pengaruh global dan penyebab 

ketidakstabilan yang mungkin terjadi dan dapat menghambat proses 

pembangunan itu sendiri. 

   Semakin banyak para pendamping atau juru damai memahami kondisi 

nyata wilayah kerjanya, semakin sedikit kemungkinan terjadi kesalahan dalam 

menyusun rencana kerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan 

program. Di sisi lain, semakin besar peluang bagi fasilitator untuk berperan dan 

bekerjasama dengan para para pemangku kepentingan secara efektif. Manfaat 

kegiatan identifikasi dan analisis konflik bagi fasilitator diantaranya : 

• Menggali isu-isu strategis berkaitan dengan konflik dan kondisi sosial yang 

perlu mendapat perhatian. 
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• Membangun pemahaman bersama tentang hubungan konteks sosial, 

ekonomi, politik, budaya dan agama yang lebih luas dan mendalam untuk 

kepentingan pengelolaan konflik. 

• Menetapkan prioritas isu yang akan ditangani. 

• Melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap dampak dari konflik yang 

terjadi. 

• Mengenal akar permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik 

untuk merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis yang 

diperlukan untuk menanganinya. 

• Mengenal motif dan insentif para pemangku kepentingan berupa harapan, 

kebutuhan dan pandangan masyarakat tentang konflik. 

• Mengidentifikasi pola dan bentuk hubungan antara para pemangku 

kepentingan. 

• Menggali dan mengumpulkan informasi berkaitan dengan gejala, 

permasalahan dan dinamika konflik dan informasi lain yang berkaitan. 

• Menilai kapasitas kelembagaan dalam mengelola konflik. 

• Mengenal sumber daya yang dibutuhkan dalam membangun hubungan 

(jejaring) dengan para pemangku kepentingan untuk membangun 

perdamaian. 

• Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam memecahkan 

masalah, menentukan masa depan, dan analisis dari para pemangku 

kepentingan lokal untuk menangani konflik. 

• Melibatkan peran aktif perempuan dalam menganalisis konflik. Kerjasama 

antara pria dan wanita mempertimbangkan isu-isu yang timbul dari peran dan 
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tanggungjawab yang berbeda. Kaum perempuan memiliki pengaruh yang 

besar dalam struktur sosial dan sejumlah strategi tertentu. Hal lain untuk 

mengikis kelemahan berkaitan dengan partisipasi, keragaman, keberlanjutan 

dan efektifitas dalam analisis yang dilakukan. 

 

C. Kajian Konflik 

   Kajian terhadap konflik berhubungan erat dengan upaya pemerintah 

daerah dalam membangun harmonisasi antarpemangku kepentingan dan 

pencegahan konflik dalam pelaksanaan pembangunan. Kajian konflik 

dimaksudkan untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang pola kekuatan 

hubungan antarkelompok, kerentanan sosial, kohesivitas kelompok, serta faktor-

faktor pendorong dan penghambat perdamaian sebagai masukan dalam 

merumuskan ijakan dan strategi program. Secara khusus kegiatan ini bertujuan: 

• Mengidentifikasi kekuatan hubungan antarpemangku kepentingan yang 

terlibat dalam program pembangunan 

• Mengidentifikasi kondisi sosial yang menyebabkan kesenjangan diantara 

kelompok atau antarpemangku kepentingan. 

• Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan pemecah perdamaian dalam 

masyarakat; dan 

• Merumuskan strategi penanganan dan pencegahan konflik serta bina damai 

ke depan secara terpadu. 
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D. Hasil Yang Diharapkan 

   Kajian konflik dalam proses perencanaan dapat membantu tim 

perencanaan khususnya Bappeda untuk mengenal kondisi sosiogeografis, 

budaya, sejarah perkembangan daera (profil daerah) yang berpengaruh terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini perlu diintegrasikan dalam 

kegiatan kajian daerah dan penyusunan profil daerah agar dihasilkan dokumen 

perencanaan yang komprehensif dan peka terhadap konflik. Perencanaan daerah 

harus mampu mendorong upaya bina damai dan mencegah terjadinya konflik 

pada saat pelaksanan program. Dengan demikian, perencana harus memiliki 

kemampuan untuk memformulasikan kebijakan dan arah pembangunan secara 

berkelanjutan, diterima oleh masyarakat dan meminimalisasi konflik di masa 

depan akibat keterbatasan sumber daya, sejarah konflik, perbedaan kepentingan, 

diskriminasi dan kesenjangan dalam masyarakat. Secara khusus kajian dinamika 

konflik menghasilkan hal-hal sebagai berikut; 

• Profil (gambaran umum) kekuatan hubungan antarpemangku kepentingan 

yang terlibat dalam pembangunan; 

• Gambaran kondisi sosial yang menyebabkan kesenjangan diantara kelompok 

atau antarpemangku kepentingan; 

• Inventarisasi faktor-faktor pendorong dan pemecah perdamaian dalam 

masyarakat; dan 

• Strategi penanganan dan pencegahan konflik serta bina damai secara terpadu. 
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E. Prinsip-Prinsip dalam Analisis Konflik 

   Analisis konflik didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat memiliki 

struktur dan tingkat yang sangat kompleks dan membutuhkan kerangka kerja 

komprehensif untuk memahami masalah, persepsi, pertentangan antara 

kelompok, sumber daya, kelembagaan dan membangun aksi bersama dalam 

masyarakat. Oleh kerena itu, dibutuhkan pedoman berupa prinsip-prinsip yang 

disepakati bersama berdasarkan informasi yang lengkap. Beberapa prinsip yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan analisis konflik. 

• analisis terhadap isu dan fenomena konflik yang terjadi. Tidak mudah 

merancang dan menguji alat bantu atau teknis analisis yang mampu 

meningkatkan kesahihan dari perangkat yang disusun. 

• Partisipasi berbagai pihak atau pemangku kepentingan untuk melakukan 

identifikasi, penelusuran, penilaian dan merumuskan visi bersama. 

Keterlibatan pihak-pihak yang berkonflik sangat membantu dalam 

merancang kegiatan dan menetapkan pokok strategi dalam penanganan 

konflik dan membangun keberlanjutan. 

• Analisis konflik harus menguji konteks pengembangan secara komprehensif 

mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, sumber daya alam dan isu-isu 

global. 

• Kondisi psikologis pihak-pihak yang berkonflik merupakan aspek penting 

dalam pengelolaan konflik. Hal ini tidak berarti bahwa fakta lebih penting 

daripada persepsi atau perasaan, karena para pemangku kepentingan memiliki 

cara yang berbeda dalam memahaminya. 
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• Transformasi sosial merupakan hal penting dalam menyediakan ruang 

kerjasama dalam mengelola konflik. Hal ini juga mencakup upaya 

peningkatan kapasitas lokal dalam penanganan konflik secara terintegrasi. 

• Acuan waktu mencakup perencanaan, implementasi strategi, evaluasi dan 

tindak lanjut dalam kerangka penahapan konflik. Aktivitas analisis konflik 

hendaknya menetapkan cakupan pekerjaan dan rentang waktu penyelesaian 

berdasarkan indikator pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

• Fleksibilitas dan penyesuaian dalam menentukan perangkat dan cara 

menggunakannya bersama kelompok. Pertimbangkan pula pada saat mana 

mengintegrasikan dengan perangkat lainnya. Setiap tindakan atau program 

hendaknya dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan situasi dan tingkat 

penerimaan masyarakat. 

 

   Karakteristik informasi dan data yang dikumpulkan akan berbeda pada 

setiap kasus. Kerapkali informasi yang lebih banyak lebih baik daripada lebih 

sedikit, namun tidak semua informasi relevan, valid, dapat dipercaya atau 

berguna dalam penarikan kesimpulan. Kebutuhan informasi perlu dibatasi oleh 

beberapa faktor diantaranya waktu, tenaga ahli, dan sumberdaya. Pembatasan 

definisi dan metodologi perlu dilakukan dalam melakukan analisis konflik agar 

terhindar dari penyimpulan—keputusan yang tidak tepat. 

 

F. Analisis Konflik sebagai Proses 

   Analisis konflik bukan merupakan suatu tujuan atau target akhir dalam 

persoalan konflik. Analisis konflik merupakan bagian dari proses belajar 
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masyarakat dalam membangun kesadaran kritis dan kapasitas untuk 

mengidentifikasi, menelaah dan merumuskan aksi bersama berkaitan isu-isu 

(membangun kapasitas). Untuk mewujudkan proses pembelajaran, analisis 

konflik harus dijalankan secara partisipatif. Melalui pertukaran informasi, orang 

kemungkinan besar menjadi fokus pada masalah nyata dalam proses negosiasi. 

Meskipun demikian, orang-orang kemungkinan akan menjadi berhati hati dalam 

pengungkapan beberapa jenis informasi. Secara praktis analisis konflik 

dilakukan pada beberapa tahap penting sebagai berikut; 

 

 Langkah 1 – Persiapan dan perencanaan. Persiapan dilakukan untuk 

menentukan kerangka acuan dan karakteristik tugas tim yang akan melakukan 

pengumpulan data dan informasi penting tentang konflik. Kerangka acuan berisi 

panduan kerja dalam melakukan analisis mencakup ruang lingkup kegiatan 

penelusuran, tujuan, output, metodologi, waktu, dan rencana biaya. Disamping 

itu ditetapkan pula pelaku yang terlibat dalam proses penyusunan draft dan 

pengumpul data. Disarankan kombinasi tim paling tidak terdiri dari unsur 

masyarakat (orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik, tenaga ahli atau 

fasilitator dan pelaku lainnya yang dianggap memiliki kemampuan untuk 

mengkaji informasi sekunder yang tersedia dan mengembangkan ide, gagasan 

dan asumsi awal mengenai konflik. 

 Langkah ke 2 – Sosialisasi. Setelah acuan dan tim terbentuk, selanjutnya 

melakukan kontak awal kepada para pemangku kepentingan, agar seluruh 

kegiatan ini mendapat ruang dan dukungan penuh dari masyarakat. Dan apabila 

suatu saat terjadi persoalan yang menghambat proses penilaian dapat 
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diselesaikan dengan cepat. Jelaskan peran yang perlu dimainkan oleh para 

pemangku kepentingan, dengarkan permasalahan dan kesulitan yang dihadapi 

serta perangkat pendukung lain yang digunakan. 

 Langkah ke 3 – Kajian awal konflik. Langkah selanjutnya fasilitator 

melakukan penilaian cepat (rapid assessment) untuk melakukan pengumpulan 

dan memferifikasi data-informasi tentang potensi, kebutuhan dan situasi sosial 

masyarakat secara partisipatif. Pada tahap ini, dapat dilakukan bersama 

masyarakat dengan membentuk tim atau kelompok kerja atau jika fasilitator 

setuju agar tidak terlibat, masyarakat dapat merekomendasikan tindakan 

selanjutnya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Identifikasi 

kebutuhan dan analisis konflik yang dilakukan merupakan langkah strategis 

dalam memasuki wilayah konflik dan melakukan pengujian terhadap instrumen 

untuk menyusun rencana strategis dalam mendorong upaya perdamaian. 

Fasilitator menempatkan posisi sebagai penggerak untuk mendorong proses 

penilaian, dan penemuan akar persoalan konflik, kelembagaan dan peran yang 

telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan itu sendiri. Semua pemangku 

kepentingan mengikuti alur proses, metode, memahami tujuan dan hasilnya serta 

mampu menggunakannya untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, 

tugas fasilitator adalah untuk memberikan pengarahan, penjelasan dan 

memvisualisasikan secara sederhana seluruh alur proses serta target hasil yang 

hendak dicapai. 

 Langkah 4 – keterlibatan masyarakat secara dalam. Melibatkan para 

pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan menganalisis Konflik sangat 

penting dilakukan agar informasi dan data yang terkumpul memiliki kehandalan 
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dan kesesuaian dengan kondisi yang sesungguhnya. Pembagian tugas dan 

wewenang para pemangku kepentingan tercermin pada posisi, kepentingan dan 

kebutuhan serta sejauhmana peran mereka dalam konteks konflik yang terjadi. 

Proses penelusuran bersama akan mendorong lebih awal terhadap upaya 

pencairan suasana diantara mereka yang terlibat konflik. Diharapkan mereka 

belajar mengenal masing-masing dan menyadari pentingnya rencana bersama 

untuk menghentikan pertikaian dan membangun kebersamaan. mereka yang 

dibandingkan dengan para pemangku kepentingan yang lain. 

   Fasilitator dapat melakukan analisis konflik secara terpisah jika dianggap 

prosesnya terlalu berat dan sulit untuk disatukan dalam kegiatan bersama. Hal 

ini dapat dilakukan dengan memisahkan beberapa pemangku kepentingan 

dengan kepentingan yang berbeda. Meski demikian, pada tahapan tertentu, 

fasilitator dapat membagi tugas para pemangku kepentingan yang berbeda untuk 

menganalisis hal-hal yang spesifik dalam upaya mendorong pemahaman yang 

lebih baik mengenai perbedaan sudut pandang masing-masing pihak. Maksud 

dilakukan analisis partisipatif agar para pemangku kepentingan memiliki 

pemahaman yang sama tentang apa, mengapa dan bagaimana konflik yang 

terjadi, serta implikasinya bagi semua pihak. Bagi pemangku kepentingan yang 

berbeda, hal ini dapat berarti mempersempit atau memperlebar cakupan dari isu-

isu yang akan digali. Jika semua pihak sepenuhnya memahami proses, hal itu 

akan meningkatkan kapasitas dalam memecahkan permasalahan di masa datang. 
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G. Penguasa 

 Dalam permasalahan mengenai kekuasaan dan penguasa negara, 

Machiavelli tidak sependapat dengan para pemikir yang membelenggu dan 

membatasi kekuasaan dengan nilai-nilai etika, budaya dan agama. Bagi 

Machiavelli segala kebajikan, agama moralitas justru harus dijadikan alat untuk 

memperoleh dan memperbesar kekuasaan, bukan sebaliknya. Jadi kekuasaan 

haruslah diperoleh, dipergunakan dan dipertahankan semata-mata demi 

kekuasaan itu sendiri.  

 Machiavelli membahas perebutan kekuasaan. Bila seorang penguasa 

berhasil merebut suatu kerajaan maka ada cara untuk memerintah dan 

mempertahankan negara yang baru direbut itu. Apabila negara-negara itu sama 

bangsa dan bahasanya, maka cara yang dipakai adalah: pertama, keluarga raja 

yang dahulu memerintah harus ditumpas habis; kedua, jangan membuat 

perubahan-perubahan dalam hukum maupun perpajakan mereka. Apabila 

negara-negara itu berbeda bangsa dan bahasanya, maka cara terbaik untuk 

mengusainya adalah penguasa harus tinggal di wilayah tersebut. Hal ini agar 

kerusuhan akan mudah diketahui dan dapat ditumpas dengan cepat. Selain itu 

dapat pula dengan mendirikan koloni baru dan menempatkan sejumlah besar 

pasukan infantri di wilayah koloni serta menjalin hubungan baik dengan negara-

negara tetangga terdekat. Menurut Machiavelli, ada beberapa cara untuk 

mendapatkan kekuasaan, antara lain: Pertama, mengandalkan nasib 

mujur/keberuntungan. Dengan cara ini, seorang rakyat biasa dapat menjadi 

penguasa. Namun kesulitannya adalah ia akan tidak mampu mempertahankan 

kekuasaannya karena tidak memiliki militer yang setia. Untuk itu ia tidak boleh 
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hanya mengandalkan nasibnya, tetapi harus menyesuaikan diri dengan 

keadaan. Kedua, dengan kekejaman. Kekejaman tidak boleh hingga kehilangan 

belas kasihannya pada rakyat dan bawahannya, dan penderitaan cukup sekali 

saja, karena kalau tidak, rakyat akan kehilangan respeknya dan akan timbul 

pemberontakan.  

 Bagi mereka yang berkuasa dengan cara yang keji dan jahat, maka 

tindakan mereka tidak dapat disebut sebagai upaya yang berlandaskan kebajikan. 

Cara demikian memang menjadikan mereka sebagai penguasa yang ditakuti, tapi 

tidak dihormati. Ketiga, dengan dukungan/jasa baik rakyat, sehingga seorang 

anggota masyarakat dapat menjadi penguasa konstitusional. Hal ini tergantung 

kelihaiannya dalam menarik dukungan dari rakyat dan bangsawan. Jika 

kekuasaannya atas dukungan rakyat, ia harus berhati-hati agar kekuasaannya 

tidak menjadi mutlak, karena akan menimbulkan krisis. 

 Dalam pemikiran Machiavelli, militer adalah wujud manifestasi nyata dari 

kekuasaan yang amat penting dan paling utama dalam suatu negara. Negara akan 

memiliki hukum yang baik apabila negara memiliki militer yang baik.Tanpa 

militer yang baik, tidak akan ada hukum yang baik. Machiavelli sangat 

menentang penggunaan tentara sewaaan, karena pemanfaatan tentara bayaran 

dan tentara asing tidak efektif bahkan membahayakan eksistensi negara. 

Pemikiran ini kelihatannya dipengaruhi oleh pengalamanya dalam peristiwa 

Vitelli. Dalam hubungan antara penguasa dan militer, Machiavelli berpendapat 

bahwa di negara republik, kepala negara atau pemerintah dapat menunjuk salah 

satu seorang warga menjadi panglima militer. Kekuasaan panglima militer ini 

dibatasi dengan undang-undang. Di negara kekuasaan, seperti yang digambarkan 
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dalam The Prince, sang penguasa sendirilah yang harus menjadi panglima 

militer, dan mengendalikan angkatan perang. 

 Dalam bukunya ini, Machiavelli juga berpendapat seorang penguasa 

hendaknya seperti Archilles yang belajar pada Chiron, makhluk setengah 

manusia dan setengah binatang. Machiavelli menafsirkan bahwa belajar pada 

Chiron adalah agar dapat mempelajari cara-cara menggunakan sifat manusia dan 

sifat binatang dengan sebaik-baiknya. Menurut Machiavelli pada dasarnya 

manusia memiliki dua sifat yang bertentangan, yaitu sifat manusia, seperti tulus, 

penyayang baik, pemurah, dan juga memiliki sifat binatang atau sifat jahat, 

bengis, tidak terpuji dan kejam. Kedua sifat yang saling bertentangan ini 

membawa implikasi terhadap cara menangani persoalan politik. Cara 

penanganan persoalan politik dengan cara manusia tidak efektif tanpa 

menggunakan cara binatang, demikian pula sebaliknya. 

 Menurut Machiavelli, seorang penguasa dalam mempertahankan dan 

memperbesar kekuasaanya harus menggunakan cara  binatang dan 

cara  manusia. Oleh karena itulah, ia mengkiaskan penguasa sebagai makhluk 

yang  berkepala manusia dan berbadan hewan. Penguasa harus belajar dari rubah 

dan singa. Seekor rubah tidak akan berdaya menghadapi serigala, sedangkan 

seekor singa tidak akan berdaya  menghadapi perangkap. Oleh karena itu 

penguasa harus menjadi seekor rubah untuk mengenali perangkap dan seekor 

singa untuk menakut-nakuti srigala.5 Dengan kata lain, penguasa harus pandai-

pandai  menggunakan cara mana yang dianggap paling tepat pada saat-saat 

tertentu, apakah menggunakan cara manusia atau menggunakan cara binatang. 

                                                             
5 Suhelmi, Ahmad.”Pemikiran Politik Barat (Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, 
Masyarakat dan Kekuasaan)”, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001. 
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Cara penanganan masalah politik dengan cara manusia dilakukan  melalui 

prosedur hukum dan pengadilan. Tetapi bila tidak efektif penguasa dapat 

menggunakan dengan cara binatang. Kedua cara ini dapat 

diibaratkan  sebagai  two sides of the same coin. 

Machiavelli menganggap watak binatang dan rasional dari manusia 

sebagai dua prinsip tindakan yang tidak saling terkait. Dengan sifat binatangnya 

manusia bertindak seperti binatang, dan dengan sifat rasionalnya ia bertindak 

seperti manusia. Karena manusia yang ingin bertindak seperti binatang tentu 

memerlukan pikiran dan menuntut pelaksanaan prinsip rasional demi sifat 

binatangnya. Karena gagal memahami bahwa manusia adalah binatang rasional, 

Machiavelli juga gagal dalam melihat hasrat dan dorongan kebinatangan dalam 

diri manusia berlangsung di bawah prinsip rasional. Jadi dapat dibenarkan bila 

orang menggunakan kekuatan jika keadaan menuntut demikian. Jika manusia 

melakukannya di bawah prinsip rasional, ia bertindak sebagai manusia, bukan 

binatang. Bila ia melakukannya tanpa rasional, baru ia dikatakan bertindak 

sebagai binatang. Machiavelli sebaliknya, berpendapat bahwa kuat dan takut 

selalu berarti seperti binatang, dan binatang tidak tunduk kepada akal.6 

6 Suhelmi, Ahmad. 2001. Pemikiran Politik Barat. 


