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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1947, Pakistan memiliki banyak 

persoalan yang cukup kompleks dan masih belum terselesaikan diantaranya krisis 

pemerintahan dan ekonomi. Walaupun pada tahun 2016 Pakistan telah mampu 

keluar dari krisis ekonomi, tetapi Pakistan masih memiliki beberapa masalah 

ekonomi yang perlu diselesaikan yaitu kekurangan energi listrik negara, 

memperkuat ketahanan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaaan.1 Selain itu 

tantangan politik Pakistan terkait krisis pemerintahan, serta adanya tantangan 

keamanan khususnya tentang gerakan militan dan terorisme yang belum dapat 

diselesaikan secara maksimal menjadi tugas besar bagi negara yang masih dalam 

proses menjajaki sistem demokrasi tersebut. 

Pakistan sering mengalami konflik internal dalam pergantian pemimpin 

serta ketidakstabilan politik dalam negerinya. Hubungan ketidakharmonisan antar 

kalangan tertentu, dan minimnya tingkat toleransi antar sesama membuat negara 

ini menjadi salah satu negara yang cukup memperihatinkan dari segi politik 

domestik. Hal ini pun mengundang keprihatinan dari dunia internasional terkait 

intoleransi yang terjadi di Pakistan. Terlebih jika menengok kembali kondisi 

politik dalam negeri yang dalam sejarahnya mengalami pergantian pemimpin 

                                                           
1 Ani Nur Salikah, IMF: Pakistan Telah Keluar dari Masalah Ekonomi, edisi 25 oktober 2016, di 

akses melalui http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/16/10/25/ofkwvy366-imf-

pakistan-telah-keluar-dari-krisis-ekonomi tgl 21/01/18 pkl 23.02 WIB 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/16/10/25/ofkwvy366-imf-pakistan-telah-keluar-dari-krisis-ekonomi%20tgl%2021/01/18%20pkl%2023.02
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/16/10/25/ofkwvy366-imf-pakistan-telah-keluar-dari-krisis-ekonomi%20tgl%2021/01/18%20pkl%2023.02
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pemerintahan (perdana menteri) sebanyak 19 kali.2 Sedangkan pergantian 

pemimpin negara (presiden) sebanyak 12 kali mulai tahun 1947 sampai 2017.3 

Situasi yang sangat menonjol dan sudah menjadi rahasia umum adalah 

Pakistan merupakan salah satu negara yang terkenal dengan kudeta militernya. 

Sejak merdeka hingga tahun 2017, Pakistan mengalami 3 kali kudeta militer yang 

di awali pada tahun 1958 dimana negara tersebut mengalami perebutan kekuasaan 

antara mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat (sipil) dengan para militer.4 

Kudeta militer yang pertama ini dilakukan oleh Jenderal Ayub Khan 

menggantikan Iskander Mirza sebagai presiden Pakistan. Jenderal Ayub Khan 

merebut kekuasaan dan memberlakukan keadaan darurat hingga membatalkan 

konstitusi pertama yang dimiliki oleh Pakistan dikarenakan saat itu sedang terjadi 

perang panjang melawan India.5 

Selanjutnya adalah kudeta yang dilakukan oleh Yahya Khan pada tanggal 

23 Maret 1969 terhadap Ayub Khan yang disebabkan oleh kekacauan politik yang 

terjadi akibat isu gagalnya Ayub Khan dalam membawa Pakistan kembali 

menjadi sebuah negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam serta kegagalan 

                                                           
2Sidrah Zaheer View all postsSidrah Zaheer likes to read, learn She is always eager to share her 

ideas, and opinions She inspires to bring some change in the environment, “List of Prime 

Ministers of Pakistan Since 1947 (With Photos),” Pakistan Insider, April 5, 2012, 

http://insider.pk/national/list-of-prime-ministers-of-pakistan-since-1947-with-photos/. Diakses 

pada tgl 17/04/17 pkl 08.59 WIB 
3“List of Presidents of Pakistan Since 1947 (With Photos),” Pakistan Insider, April 7, 2012, 

http://insider.pk/national/list-of-presidents-of-pakistan-since-1947-with-photos/. Diakses pada tgl 

17/04/17 pkl 09.10 WIB 
4“60 Tahun Perjuangan Demokrasi Pakistan Oleh Rehan Rafay Jamil - Kantor Berita Common 

Ground,” accessed May 14, 2017, 

http://www.commongroundnews.org/article.php?id=21555&lan=ba&sp=0. 
5 Zaenal Ali, 2008, Tragedi Benazir Bhutto, Yogyakarata Penerbit Narasi. Hal 144 
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lainya dibidang ekonomi selama sepuluh tahun pemerintahan Ayub Khan.6 

Kudeta militer selanjutnya merupakan kudeta yang disebut paling memilukan dari 

sejarah Pakistan. Kudeta ini dilakukan oleh Zia Ul Haq ketika merebut kekuasaan 

dari Zulfikar Ali Bhutto pada tahun 1977. Disebut memilukan karena kudeta ini 

berujung pada pemberian hukuman gantung terhadap Ali Bhutto oleh Zia Ul Haq 

karena dianggap ikut bertanggungjawab atas pembunuhan ayah seorang politisi 

bernama Ahmed Raza Kasuari. Selain itu juga dianggap kudeta dilakukan karena 

Ali Bhutto telah membawa Pakistan ke dalam krisis politik dan ekonomi yang 

tidak menentu.7 

Kudeta militer kembali terulang pada tahun 1999 dimana Jenderal Pervez 

Musharraf merebut kekuasaan dengan menggulingkan perdana menteri Nawaz 

Sharif dengan dalih ingin menegakkan tatanan publik yang selalu dikaitkan 

dengan patriotisme.8 Itulah hal nyata yang terjadi pada negara Pakistan, hingga 

menyebabkan ketegangan antara sipil dan militer. Hal inilah yang menurut 

penulis menjadi poin yang menarik untuk dikaji karena kompleksitas 

permasalahan yang ada di Pakistan serta dinamika politik yang mengalami 

gelombang pasang surut namun selalu dianggap hal yang wajar terjadi. 

Selain itu, kajian hubungan sipil-militer ini menjadi menarik dikarenakan 

penelitian ini berfokus pada tahun 2001 hingga 2008 dengan melihat hubungan 

                                                           
6 B. Musidi, Pakistan dari Era Ayub Khan sampai Era Bhutto, Universitas Senata Dharma, 

Yogyakarta, diakses melalui https://www.usd.ac.id/lembaga/.../PAKISTAN%20b%20musidi.pdf, 

tgl 22/01/18 pkl 00.05 WIB 
7 M. Irwan Arifyanto, Hari ini di 1977 Jenderal Zia Ul-Haq melakukan kudeta, edisi 5 juli 2013, 

diakses melalui 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/10/internasional/global/13/07/05/mpfwbr-

hari-ini-di-1977-jenderal-zia-ulhaq-melakukan-kudeta tgl 22/01/18 pkl 08.29 WIB 
8M. Alfan Alfian M, Menjadi pemimpin politik: perbincangan kepemimpinan dan kekuasaan (PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2009). 

https://www.usd.ac.id/lembaga/.../PAKISTAN%20b%20musidi.pdf
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/10/internasional/global/13/07/05/mpfwbr-hari-ini-di-1977-jenderal-zia-ulhaq-melakukan-kudeta%20tgl%2022/01/18%20pkl%2008.29
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/10/internasional/global/13/07/05/mpfwbr-hari-ini-di-1977-jenderal-zia-ulhaq-melakukan-kudeta%20tgl%2022/01/18%20pkl%2008.29
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sipil-militer ketika Musharraf menjadi Presiden Pakistan sekaligus menjadi 

Kepala Militer Pakistan hingga pada masa Musharraf memutuskan untuk 

melepaskan jabatan kemiliteran dengan menjadi Presiden Sipil Pakistan. 

Kebijakan dalam satu kepemimpinan namun era yang berbeda ini menjadi hal 

menarik melihat perbedaan status dan sepak terjang Musharraf sebagai presiden 

yang bersikap sesuai dengan keinginannya dapat mempengaruhi pola hubungan 

sipil-militer yang tercipta. 

Sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh Musharraf membuatnya menjadi 

sosok yang dikenal dunia karena keberanian dan kecerdasannya selama menjabat 

sebagai Presiden Pakistan, bahkan TIME MAGAZINE memberikan sub judul 

dalam sebuah artikel yang berisi wawancara bersama Musharraf edisi 24 Maret 

2011 “Former Pakistan resident Pervez Musharraf wants to return to a job that 

nearly got him killed”.9 Ini berarti, semasa pemerintahannya sebagai Presiden 

Pakistan, Musharraf dianggap sebagai pemimpin yang berani hingga 

keberaniannya tersebut membahayakan nyawanya.   

Musharraf adalah pemimpin yang dipuji-puji sekaligus dibenci oleh 

masyarakat Pakistan. Perjuangannya melawan korupsi, terorisme, dan 

meningkatkan demokrasi di Pakistan dianggap sebagai bentuk pencitraan bagi 

sebagian kalangan yang tidak menyukainnya. Selain itu, kebijakan Musharraf 

yang ingin memperpanjang jabatan kepresidenannya ditengah citra demokrasi 

yang ada pada kepemimpinannya membuat topik ini menjadi menarik untuk 

dikaji. Pasalnya arah kebijakan Musharraf yang tidak stabil ini menimbulkan 

                                                           
9 Time Magazine : 10 Questions for Pervez, edisi 24 maret 2011, dikutip melalui 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2061216,00.html tgl 18/12/17 pkl 09.00 

WIB 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2061216,00.html
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pertanyaaan untuk mengetahui pola hubungan sipil-militer yang terjadi semasa 

pemerintahan Musharraf. 

Disamping itu juga ada beberapa fakta yang menyebutkan bahwa 

Musharraf selama masa jabatannya berulang kali memanfaatkan Dinas Rahasia 

Militarry Intelligence (MI) untuk merekayasa hasil pemilu agar dapat 

mempertahankan kedudukannya.10 Hal ini tentu menjadikan topik penelitian ini 

menarik untuk melihat bagaimana militer bekerja melampaui sipil dan seberapa 

besar peran militer untuk melibatkan diri dalam urusan pemerintahan, serta 

bagaimana militer bisa masuk dan aktif dalam tatanan politik di Pakistan.  

Hubungan sipil-militer di Pakistan pada era kepemimpinan Pervez 

Musharraf merupakan hal yang menarik melihat problematika institusi 

pemerintahan dan ruang gerak militer yang dapat dikatakan cukup flexible sampai 

mampu berperan dalam kesuksesan Musharraf memperpanjang masa jabatannya 

sebagai presiden, menjadi bukti kompleksitas permasalahan yang ada pada era 

tersebut. Selain itu juga perubahan status Musharraf sebagai Presiden militer di 

tahun 2001-2007 menjadi presiden sipil di tahun 2007-2008 merupakan poin 

penting dari penelitian ini, untuk melihat pengaruh dari kondisi ini terhadap pola 

hubungan sipil-militer yang terbentuk di Pakistan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka 

penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana pola 

                                                           
10Deutsche Welle (www.dw.com), “Peran Militer Dalam Politik Pakistan | Dunia | DW.COM | 

25.02.2008,” DW.COM, accessed May 14, 2017, http://www.dw.com/id/peran-militer-dalam-

politik-pakistan/a-3148035. 
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hubungan sipil-militer yang terjadi di Pakistan pada era pemerintahan Presiden 

Pervez Musharraf tahun 2001 hingga 2008?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari diadakannnya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hubungan sipil-militer yang terjadi di Pakistan 

pada era jenderal Pervez Musharraf secara spesifik dan jelas.  

2. Dapat menggambarkan ketidakstabilan politik domestik pada masa 

itu yang memicu terjadi hubungan baik maupun kurang baik antara 

kedua pihak ini. 

3. Untuk mengetahui posisi militer dalam kehidupan masyarakat 

Pakistan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis 

bagi yang ingin mengkaji terkait politik pemerintahan di Pakistan 

khususnya masa Jenderal Pervez Musharraf dengan menjadikan penelitian 

ini sebagai sumber referensi dari penelitian kalangan akademisi yang 

memiliki kesamaan fokus maupun kesinambungan penelitian dengan 

penulis yaitu dalam bentuk kajian politik kawasan di Asia Selatan dan 

kajian hubungan sipil militer di suatu negara. 
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b. Manfaat Praktis 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis jelaskan diatas, 

maka diharapkan hasil dan seluruh tahapan dari penelitian ini dapat 

memberikan informasi serta menambah wawasan tentang dinamika politik 

di Pakistan dengan melihat pola hubungan sipil-militer yang terjadi sejak 

tahun 2001 hingga 2008. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

hasil penelitian, semoga penelitian ini dapat diterima sebagai kontribusi 

untuk meningkatkan rasa ingin tahu terhadap kajian hubungan sipil militer 

diberbagai negara.   

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang menjadi penelitian terdahulu sebagai referensi penulis 

dalam melakukan penelitian ini, merupakan sebuah jurnal milik Jamshed Khan 

dan Asmat Ullah Wazir dengan judul “Civil-Military Imbalance in the 

Administrationof Pakistan: A Case Study of Musharraf Era”11. Penelitian ini 

menjelaskan bagaimana para diktator menciptakan ratusan insiden yang 

membawa perubahan besar dalam sistem dan institusi negara dengan 

membentuknya sesuai keinginan mereka sendiri. Selain itu, juga dijelaskan 

banyaknya terjadi hal yang mengganjal selama Musharraf mengambil alih 

kekuasaan di Pakistan yang salah satunya yaitu ia mendirikan salah satu institusi 

                                                           
11“jamshed Khan, Asmat Ullah Wazir, CIvil-Military Imbalance in the Administration of Pakistan 

: A Case Study of Musharraf Era_April_June2011_147-160.Pdf,” accessed May 21, 2017, pkl 

00.12 WIB melalui 

http://www.qurtuba.edu.pk/thedialogue/The%20Dialogue/6_2/Dialogue_April_June2011_147-

160.pdf. 
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bernama  National Accountability Bureau (NAB) yang diketahui ikut andil dalam 

menjatuhkan lawan-lawannya dalam panggung perpolitikan di Pakistan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka konsep 

penelitian yaitu institutional imbalances, dimana menurut Chamber, 

ketidakseimbangan kelembagaan seringkali berdampak pada perubahan rezim 

seperti oligarki birokrasi, kediktatoran militer serta otoritarianisme politik terpilih. 

Penelitian ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu dari segi kajian wilayah, isu terkait hubungan sipil-militer serta kurun waktu 

penelitian yang berkisar pada era Musharraf. Hanya saja disini terdapat 

perbedaan, dimana jika penelitian ini lebih berfokus pada ketidastabilan sipil-

militer dalam bidang administrasi di Pakistan, maka penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti akan lebih mengacu pada dinamika politik dalam hubungan sipil 

militer di Era Musharraf secara keseluruhan. 

Penelitian terdahulu selanjutnya yang menjadi referensi serta acuan 

penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebuah jurnal dengan judul “Civil 

Military Relationship: Pakistan and India in Comparison”12 milik Shahid 

Ahmed Afridi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perkembangan 

hubungan sipil-militer di negara Pakistan dan India melalui pemeriksaan 

keterkaitan baik kelas militer maupun politik. Hasilnya, kedua negara ini 

walaupun memiliki latar belakang sejarah dengan warisan kolonial yang sama, 

namun pada pola hubungan sipil militer, terdapat banyak perbedaan dimana 

                                                           
12“ Shahid Ahmed Afridi, Civil Military Relationship Pakistan and India inComparison.Pdf,” vol. 

31, No. 1, hal 69-83, diakses melalui 

http://pu.edu.pk/images/journal/csas/PDF/5%20Shahid%20Ahmed%20Afridi_v31_no1_jan-

jun2016.pdf pada tgl 22/05/17 pkl 00.51 WIB n.d. 
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Pakistan mewarisi institusi politik yang lemah dengan militer yang relatif kuat 

sementara India walaupun institusi domestik dan sistem politik telah menolak 

masuknya angkatan darat India kedalam politik, tapi hal itu tidak pernah 

melemahkan institusi sipil di India. 

Penelitian ini menggunakan konsep Garisson State yang diciptakan oleh 

Lasswell dengan penjelasan bahwa “perubahan teknologi dalam militer mengubah 

hubungan antara institusi militer dan sipil”. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif analitis dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 

pada fokus penelitian. Dimana penelitian milik Shahid Ahmed fokus pada 

perbandingan hubungan sipil militer antara Pakistan dan India dengan 

berlandaskan pada kesamaan latar belakang kedua negara tersebut serta warisan 

koloni yang sama-sama berasal dari British. Sedangkan jika penelitian yang 

dilakukan penulis lebih mengarah pada fokus kajian hubungan sipil-militer 

Pakistan di era Musharraf. Selain itu, konsep yang digunakan juga cukup berbeda 

dengan konsep yang penulis gunakan.  

Penelitian selanjutnya merupakan sebuah disertasi  milik Paul Ernest 

Lenze seorang mahasiswa program gelar doktoral di Depertment of Political 

Science, Washington State University dengan judul penelitian “Civil-Military 

Relations In Islamic Democracies: Military Intervention & Withdrawal In 

Algeria, Pakistan, & Turkey”13. Disertasi ini mengkaji terkait hubungan sipil-

                                                           
13 Paul Ernest Lenze, Civil-Military Relations In “Islamic Democracies”: Military Intervention & 

Withdrawal In Algeria, Pakistan, & Turkey, Disertasi, Department Of Political Science, 

Washington State University. Diakses melalui 
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militer di Aljazair, Pakistan dan Turki yang merupakan negara dengan mayoritas 

jumlah penduduk beragama islam. Hal yang menarik dalam kajian penelitian ini 

adalah, intervensi militer yang terus menerus terjadi di tiga negara ini. Hasil 

penelitiannya didapatkan bahwa kasus tiga negara ini adalah salah satu kasus yang 

sangat disoroti oleh dunia Internasional karena intervensi militer ini dapat 

berdampak pada krisis politik, ekonomi, maupun sosial yang dapat memicu 

konflik antara sipil dan militer. Hal ini dapat diatasi jika sipil memberikan 

penghormatan atas upaya militer yang membantu meredamkan kekerasan dan 

kerusuhan ataupun memadamkan demonstran di kota yang sulit diatur dengan 

cara memberikan otonomi terhadap militer sesuai dengan porsinya, misal 

pelatihan dan operasi sesuai standar dan profesionalitasnya tanpa campur tangan 

politik, maka seiring berjalannya waktu, hubungan yang baik dan rasa saling 

percaya antara militer dan sipil akan terjaga. 

Penelitian ini menggunakan Concordance Theory menurut Schiff 

digunakan untuk mengukur tingkat konflik dalam hubungan sipil-militer di 

Aljazair, Pakistan dan Turki. Metode yang digunakan merupakan metode 

kualitatif dengan menggunakan perbandingan terfokus dimana kasus dipilih 

sesuai dengan persyaratan data dan tujuan penelitian dari studi yang bersangkutan. 

Perbedaan disertasi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis,  terletak 

pada lingkup kawasan yang mana disertasi ini mengacu pada kawasan Timur 

Tengah dan Asia Selatan dengan negara Aljazair, Pakistan, dan Turki, sedangkan 

                                                                                                                                                               
https://research.libraries.wsu.edu/xmlui/bitstream/handle/2376/2849/LenzeJr_wsu_0251E_10074.

pdf?sequence=1&isAllowed=y pada tgl 21/05/17 pkl 11.43 

 

https://research.libraries.wsu.edu/xmlui/bitstream/handle/2376/2849/LenzeJr_wsu_0251E_10074.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://research.libraries.wsu.edu/xmlui/bitstream/handle/2376/2849/LenzeJr_wsu_0251E_10074.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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penulis berfokus pada kawasan Asia Selatan dengan negara Pakistan. Selain itu, 

perbedaan juga terdapat pada kurun waktu dan batasan materi. Namun disisi lain, 

disertasi ini memiliki persamaan yaitu pada kajian hubungan sipil militer serta 

pada metode yang digunakan yaitu kualitatif.  

Penelitian selanjutnya berjudul “Civil-Military Relations: A Comparative 

Study Of Pakistan: From Barracks to Corporate Culture”14. Penelitian ini 

berupa International research journal dengan seorang peneliti yang bernama 

Arshad Javed Rizvi yang merupakan Associate professor di Sir Syed University of 

Engineering and Technology, Pakistan. Penelitian ini banyak berfokus pada 

evolusi militer yang terjadi di Pakistan, serta supremasi hukumnya. Namun fokus 

ilmiahya terdapat pada hubungan sipil militer sejak tahun 1947 dimana terjadi 

intervensi militer kedalam ranah politik Pakistan. Penyebab berakhirnya rezim 

militer ditahun 1968, 1971, 1988, dan tahun 2008 juga menjadi poin penting 

dalam penelitian ini. Sehingga mendapatkan hasil yaitu alasan terkuat dari 

berakhirnya rezim militer tersebut karena perbedaan kepentingan antar pemimpin 

rezim militer pada setiap waktunya. 

Metode analisis dari penelitian ini berupa kualitatif deskriptif yang 

digunakan untuk menggambarkan karakteristik penduduk Pakistan diantaranya 

sosial budaya yang digunakan untuk menganalisis kondisi negara Pakistan sendiri. 

Sedangkan untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara 

serta introgasi survei yang termasuk metode eksploratif untuk memahami 

                                                           
14Javed Rizvi Arshad, “Civil-Military Relations: A Comparative Study of Pakistan: From Barracks 

to Corporate Culture,” Scholar Publications, Karimganj, Assam, India Volume-I, Issue-VIII, 

(September 2015): 34–44. Diakses pada tgl 12/05/17 pkl 09.34 WIB melalui 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2700589 
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penyebab situasi yang terjadi di negara tersebut. Konsep yang digunakan adalah 

kudeta militer menurut beberapa ahli diantaranya Hungtington, Fiver, Thompson, 

Welch, dan Luttwak yang menjelaskan bahwa kudeta militer disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya melemahnya rezim sipil yang diakibatkan karena 

meningkatnya tindakan korupsi sehingga menyebabkan hilangnya legitimasi dari 

pemerintahan sipil itu sendiri. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan yang dimiliki 

oleh penulis. Kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis terletak pada kajian dan metode penelitian. Kajian tentang dinamika 

politik dengan berfokus pada hubungan sipil militer serta metode penelitian 

dengan kualitatif analisis yang menggunakan metode dekriptif untuk 

menggambarkan situasi yang terjadi juga merupakan poin yang memiliki 

kesamaan dengan penelitian penulis. Sedangkan untuk perbedaan sendiri terletak 

pada lingkup kajian penelitian dimana pada penelitian ini lebih mengarah pada 

rezim militer Pakistan pada umumnya, sedangkan milik penulis hanya berfokus 

pada era Jenderal Pervez Musharraf ditahun 2001 sampai 2008 sehingga 

penelitian ini masih bersifat umum dan belum terlalu mendalam kajian 

analisisnya. 

Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu oleh 

penulis adalah penelitian dari Miftachul Choir Al Ayyubi. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian skripsi yang berjudul “Militer dan Politik: Studi 

Kasus Kudeta Militer Pada Presiden Mohammad Mursi di Mesir tahun 



13 

 

2013.”15 Penelitian ini menjelaskan tentang dinamika kekuasaan dan proses 

demokratisasi di Mesir yang menggambarkan peran militer dalam peta kekuasaan 

di Mesir serta terjadinya krisis pemerintahan sipil yang berujung pada kudeta 

militer terhadap presiden Mursi yang dianggap kepemimpinannya terlalu condong 

mengarah pada Ikhwanul Muslimin.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka dengan 

menggunakan metode deskriptif analisis. Teori yang digunakan adalah “hubungan 

sipil-militer dalam perspektif modern menurut Hungtington yang terbagi dalam 

dua bentuk yaitu kontrol sipil obyektif dan kontrol sipil subyektif. Selain itu, 

terdapat beberapa penjelasan lain terkait hubungan sipil-militer dalam intervensi 

militer seperti penjelasan dari Michael C. Desch yang mengacu pada Hungtington 

yang menganalisis bahwa munculnya hubungan sipil-militer adalah dari persoalan 

internal maupun eksternal dalam suatu negara. Terdapat juga penjelasan dari 

Amos Perlmutter yang melihat ada dua kondisi munculnya kesempatan militer 

untuk melakukan intervensi yaitu kondisi sosial dan kondisi politik. Serta ada 

penjelasan intervensi militer menurut S. F. Finner yang lebih melihat pada faktor 

internal penyebab terjadinya intervensi militer. Perbedaan dari penelitian yang 

diangkat oleh Miftachul dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

dari segi kajian negara. Penulis mengkaji tentang negara Pakistan sedangkan 

Miftachul lebih pada negara Mesir. Namun yang menjadi sama dari penelitian ini 

                                                           
15“Miftachul Choir Al Ayyubi, 2013, Militer dan Politik: Studi Kasus Kudeta Militer pada 

Presiden Mohammad Mursi di Mesir tahun 2013, accessed May 15, 2017, pkl 13.50 WIB 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30189/3/MIFTACHUL%20CHOIR%20

AL%20AYYUBI-FISIP.pdf. 



14 

 

adalah kajian topik terkait dengan hubungan militer dan sipil dalam kerangka 

politik suatu negara, serta penggunaan konsep hubungan sipil-militer menurut 

Huntington. 

Penelitian selanjutnya adalah sebuah jurnal tentang Turkish Studies 

dengan judul “Civil-Military Relations in Europe, the Middle East and 

Turkey”16. Penelitian milik Nil S. Satana dari department of international 

relations, Bilken University ini lebih banyak menjelaskan tentang perbandingan 

model hubungan sipil-militer yang ada di Eropa dengan yang ada di Timur 

Tengah. Banyak wilayah negara yang menjadi perbandingan dan Turki adalah 

model perbandingan yang utama. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

mekanisme hukum maupun kelembagaan yang ada di Turki lebih mengarah pada 

model sipil-militer yang ada di Eropa dibandingkan dengan paradigm yang ada di 

Timur Tengah. Konsep yang digunakan peneliti dalam menjelaskan penelitiannya 

ini, menggunakan beberapa konsep sipil-militer diantaranya milik Tim Jacoby 

yang lebih memandang pada struktur pemerintahan Turki dengan menyatakan 

bahwa struktur rezim Turki sangat jauh dari demokrasi karena Turki telah 

mengadopsi strategi penggabungan semi otoriter di tahun 1960an. Sedangkan 

pada tahun 1970an, militerisme otokratis mulai mengakar mengikuti strategi 

negara pasca kudeta militer tahun 1980. Selain itu, dalam comparative study, 

Cook mencoba membandingkan tiga negara berpenduduk muslim, Aljazair, Mesir 

dan Turki. Ia mencoba mencari tahu bagaimana militer mencapai keputusan tanpa 

harus memerintah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

                                                           
16Satana Nil S., “Civil-Military Relations in Turkey, Europe.Pdf” Vol. 12, No. 2 (June 2011): 279–

92. Diakses melalui http://yoksis.bilkent.edu.tr/pdf/files/10.1080-14683849.2011.572634.pdf pd 

tgl 12/05/17 pkl 08.42 WIB 

http://yoksis.bilkent.edu.tr/pdf/files/10.1080-14683849.2011.572634.pdf%20pd%20tgl%2012/05/17%20pkl%2008.42
http://yoksis.bilkent.edu.tr/pdf/files/10.1080-14683849.2011.572634.pdf%20pd%20tgl%2012/05/17%20pkl%2008.42
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sedang penulis lakukan yaitu berupa kesamaan topik kajian yang diangkat, sama-

sama membahas tentang hubungan sipil-militer dalam sebuah negara. Hanya yang 

menjadi berbeda adalah penelitian ini banyak berfokus pada perbandingan antara 

beberapa negara di Eropa yang dibandingkan dengan Turki dan negara-negara lan 

yang ada di Timur Tengah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa 

konsep yang berasal dari berbagai scholar yang mampu menjelaskan setiap detail 

dari negara-negara yang ada dalam penelitian tersebut. 

Penelitian selanjutnya berjudul “An assessment of civil military relations 

in nigeria as an emerging democracy, 1999-2007”17. Penelitian ini merupakan 

tesis milik Mohammed Lawal Tafida seorang mahasiswa Department of Political 

Science and International Studies di Ahmadu Bello University, Zaria Nigeria. 

Penelitian ini banyak berfokus pada nilai-nilai faktor yang membentuk hubungan 

antara kepemimpinan sipil dan militer ditahun 1999 sampai 2007. Menurut 

penjelasan dalam tesis ini, peneliti melihat bahwa perkembangan politik dan 

perluasan hubungan sipil-militer di Nigeria berbeda dengan kebanyakan negara-

negara yang sudah menganut tradisi demokrasi yang lebih mapan. Penjelasan 

penelitian ini dikerangkai oleh teori yang mengadopsi dari Agency Theory of Civil 

Military Relations milik Peter Feaver yang mengasumsikan bahwa sifat interaksi 

antara militer dan sipil, serta masyarakat sipil dan lingkungan internasional 

terlihat meonjol dalam membentuk hubungan sipil-militer di Nigeria sejak 

                                                           
17Mohammed Lawal, “An Assessment Of Civil Military Relations In Nigeria As An Emerging 

Democracy, 1999-2007.Pdf” (Department Of Political Science And International Studies, Ahmadu 

Bello University, June 2015). Diakses pada tgl 11/05/17 pkl 23.47 WIB Melalui 

http://kubanni.abu.edu.ng:8080/jspui/bitstream/123456789/7174/1/AN%20ASSESSMENT%20O

F%20CIVIL%20MILITARY%20RELATIONS%20IN%20NIGERIA%20AS%20AN%20EMER

GING%20DEMOCRACY%2C%201999-2007.pdf 
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pemerintahan sipil terpilih atau diadakannya pemilu yang memenangkan pihak 

sipil pada bulan mei 1999 lalu. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

kualitatif dalam pengumpulan dan penilaian data. 

Jika dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

penelitian ini, maka akan didapatkan beberapa hal yang berbeda yaitu kawasan 

yang menjadi kajian wilayah. Tesis ini berfokus pada wilayah negara Nigeria, 

sedangkan penulis di wilayah Asia Selatan yaitu Pakistan. Selain itu, penelitian 

ini memiliki fokus pada faktor-faktor pembentuk atau yang mendorong 

terciptanya hubungan sipil-militer. sedangkan penulis lebih berfokus pada kondisi 

hubungan sipil-militer yang ada di Pakistan di era tertentu. Selain memiliki 

perbedaan, ada beberapa kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

Mohammed Lawal dengan penelitian milik penulis yaitu sama-sama berbicara 

tentang hubungan sipil-militer dalam suatu negara dengan rentan waktu tertentu. 

Selain itu, metode analisis yang digunakan pun memiliki kesamaan yaitu 

kualitatif dalam pengumpulan data-data dalam penelitian.18 

Penelitian terdahulu selanjutnya, merupakan sebuah jurnal politik profetik 

dengan judul “Hubungan Sipil-Militer Di Chilepasca Augusto Pinochet, 1990-

2006”19. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Aliyah Zainal, merupakan dosen ilmu 

Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Allaudin Makassar. 

Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah militer Cile untuk menjadikan 

militer sebagai subordinat sejak tahun 1990 sampai 2006. Dimana dalam hal ini 

                                                           
18Ibid. Hal 254 
19“Nur Aliyah Zainal,Hubungan Sipil-Militer Di Chilepasca Augusto Pinochet, 1990-2006, Jurnal 

Politik Profetik Vol. 1, No.1, Tahun 2013,  

 UIN Alauddin Makassar.” accessed May 21, 2017, pkl 01.46 WIB melalui http://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/1619/1571. 
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telah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Cile diantaranya 

dengan intervensi terhadap institusi militer juga termasuk masalah Pinochet dan 

pelanggaran HAM yang yang berdampak pada ketidakstabilan negara. 

Penelitian ini menggunakan konsep corporate interest menurut Eric 

Nordlinger yang mengatakan bahwa motif terbesar militer untuk melakukan 

intervensi adalah untuk mempertahankan kepentingan organisasinya. Sehingga 

didapatkan hasil corporate interest militer Cile yaitu hak prerogatif militer Chile, 

otonomi lembaga militer, mempertahankan Amnesty Law 1978, pengusutan 

pelanggaran HAM sebagai isu yang low profile, serta yang terakhir yaitu 

penyatuan Augusto Pinochet dan militer.  

Metode penelitian ini menggunakan analitis kualitatif dengan 

menggunakan kajian pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sangat jelas terlihat 

dari segi kajian wilayah yang berbeda. Sedangkan untuk kesamaan terdapat pada 

fokus kajian yaitu tentang hubungan sipil militer pada suatu negara dan dalam 

kurun waktu tertentu. 

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian dari David Setiyawan, dkk., 

yang berjudul “Perkembangan hubungan militer dan sipil di Indonesia”20. 

Penelitian ini merupakan jurnal penelitian Global dan Policy Mahasiswa FISIP 

UPN Veteran Jawa Timur. Menjelaskan terkait perkembangan yang terjadi dalam 

hubungan sipil dan militer di Indonesia khususnya pada era Orde Baru dimana 

militer lebih mendominasi sipil sehingga menyebabkan terhambatnya 

                                                           
20“ David_Setiawan, Perkembangan Hubungan Militer dengan Sipil di Indonesia, Journal Global 

& Policy, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2013. Hal, 74-83, dkk.Pdf,” accessed May 15, 2017, pkl 13.55 

WIB http://eprints.upnjatim.ac.id/4448/1/12._Halaman_74-83_David_Setiawan%2C_dkk.pdf. 
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perkembangan demokrasi di Indonesia. Selain itu juga dijelaskan bagaimana 

posisi militer seharusnya didalam suatu negara. Penelitian ini menggunakan teori 

Hubungan Sipil Militer (HSM) menurut Hungtington yang menjelaskan tentang 

adanya empat pola HSM yaitu Civilians Monitor Intrusively (CMI) – Military 

Works (MW), CMI – Military Shirks (MS), Civilians Monitor Unobtrusively 

(CMU) – Military Works (MW), dan CMU – Military Shirks (MS). Metode 

penelitian yang digunakan peneliti adalah eksplanatif analisis. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah berupa negara yang menjadi kajian wilayah. Jika saudara David Setyawan, 

dkk., mengkaji hubungan sipil-militer diwilayah Indonesia, jelas berbeda dengan 

kajian wilayah milik penulis yaitu Pakistan. Selain itu, penggunaan metode yang 

jelas berbeda karena penelitian David Setyawan dkk menggunakan metode 

eksplanasi berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan metode 

deskriptif. Namun ada kesamaan antara penelitian ini dengan milik penulis yaitu 

sama-sama mengkaji terkait hubungan sipil-militer dalam suatu negara dengan 

berdasarkan pada rentan waktu yang terbatas. 

Penelitian selanjutnya merupakan jurnal berjudul “Demokratisasi Relasi 

Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia”21. Penelitian yang dilakukan 

oleh Koesnadi Kardi yang diterbitkan melalui pusat kajian Sosiologi Departemen 

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, ini 

banyak membahas tentang kendala perkembangan harmonisasi relasi sipil-militer 

                                                           
21“Koesnadi Kardi, Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada era Reformasi di Indonesia. diakses 

melalui 

http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_555831498925.pdf, 

pada tgl 21/05/17 pkl 22.55 WIB ” n.d. 
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di negara-negara Asia khususnya Indonesia. Sebagian besar kondisi ini terhambat 

oleh kondisi ekonomi dari negara terkait yang belum sepenuhnya mendukung 

program maupun kebutuhan militer. Selain itu juga latar belakang sejarah yang 

terbentuk di Indonesia, dimana militer dibentuk bukan oleh kebutuhan sipil untuk 

berkarir menjadi perwira militer yang professional tetapi karena dahulu TNI 

dibentuk untuk mengusir para penjajah. Sehingga itu hasil penelitian milik 

Koesnadi ini, mengatakan bahwa relasi sipil-militer yang demokratis di Indonesia 

masih dalam proses transisi menuju pada civil society seperti yang diharapkan 

oleh semua pihak. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi serta survei. Untuk 

mendukung penelitiannya, Koesnadi menggunakan beberapa konsep tentang 

pengendalian demokratis milik Samuel P. Hungtington, Pemerintah Czech, dan 

Stevan Sarvaz. Namun yang dianggap mampu menggambarkan keadaan 

demokratisasi relasi militer di era reformasi adalah milik Chrish Donelly dari 

NATO yang mendefinisikan bahwa pengendalian demokratis adalah peran 

pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan kegiatan militer serta 

peran parlemen dalam memberikan pengawasan kepada militer dan pemerintah.22 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, selain dari segi perbedaan 

kawasan dan metode pengumpulan data, penelitian ini menjadi berbeda dari segi 

konsep yang digunakan. Dimana Koesnadi menggunakan konsep pengendalian 

demokratis sedangkan penulis menggunakan teori hubungan sipil militer 

                                                           
22Ibid. 
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Tabel 1.1  

Posisi Penelitian 

No. Judul 
Teori / Konsep & 

Metodologi 

Hasil Penelitian 

Persamaan dan Perbedaan 

1 

“Civil-Military 

Imbalance in the 

Administrationof 

Pakistan: A Case Study 

of Musharraf Era”, 

dariJamshed Khandan 

Asmat Ullah Wazir 

Konsep :Institutional 

imbalances menurut 

Chamber 

 

Metode : 

Deskriptif 

Penelitian ini memiliki 

sedikit kesamaan dengan 

penelitian yang akan penulis 

lakukan yaitu dari segi kajian 

wilayah, isu terkait hubungan 

sipil-militer serta kurun 

waktu penelitian yang 

berkisar pada era Musharraf. 

Hanya saja disini terdapat 

perbedaan, dimana jika 

penelitian ini lebih berfokus 

pada ketidastabilan sipil-

militer dalam bidang 

administrasi di Pakistan, 

maka penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti akan 

lebih mengacu pada dinamika 

politik dalam hubungan sipil 

militer di Era Musharraf 

secara keseluruhan. Dan 

penggunaan konsep yang 

berbeda karena melihat 

permasalahan dari sudut 

pandang yang berbeda. 

2 

“Civil Military 

Relationship: Pakistan 

and India in 

Comparison”,dari 

Shahid Ahmed Afridi. 

Konsep : 

Konsep Garisson 

State menurut 

Lasswell 

 

Metode : kualitatif 

analitis 

Perbedaan penelitian ini 

dengan milik penulis terletak 

pada fokus penelitian. 

Dimana penelitian ini lebih 

mengarah pada perbandingan 

pola hubungan sipil-militer 

antara Pakistaan dan India. 

Selain itu juga, konsep yang 

digunakan adalah konsep 

Garisson State yang 

diciptakan oleh Lasswell. 

Kesamaan penelitian ini 

dengan milik penulis terletak 

pada metode yang digunakan 

yaitu kualitatif analitis.  

3  “Civil-Military Teori : Perbedaan disertasi ini 
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Relations In Islamic 

Democracies: Military 

Intervention & 

Withdrawal In Algeria, 

Pakistan, & Turkey, 

dariPaul Ernest Lenze 

Concordance Theory 

menurut Schiff 

 

Metode : 

Kualitatif eksplanatif 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis,  

terletak pada lingkup 

kawasan yang mana disertasi 

ini mengacu pada kawasan 

Timur Tengah dan Asia 

Selatan dengan negara 

Aljazair, Pakistan, dan Turki, 

sedangkan penulis berfokus 

pada kawasan Asia Selatan 

dengan negara Pakistan. 

Selain itu, perbedaan juga 

terdapat pada kurun waktu 

dan batasan materi. Namun 

disisi lain, disertasi ini 

memiliki Persamaan yaitu 

pada kajian hubungan sipil 

militer disuatu negara. 

4 

“Civil-Military 

Relations: A 

Comparative Study Of 

Pakistan: From 

Barracks to Corporate 

Culture”, dariArshad 

Javed Rizvi 

Konsep : 

-kudeta militer 

menurut beberapa 

ahli diantaranya 

Hungtington, Fiver, 

Thompson, Welch, 

dan Luttwak. 

Metode : 

Metode  analisis dari 

penelitian ini berupa 

kualitatif deskriptif 

Kesamaan dari penelitian ini 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis 

terletak pada kajian dan 

metode penelitian. Kajian 

tentang dinamika politik 

dengan berfokus pada 

hubungan sipil militer serta 

metode penelitian dengan 

kualitatif analisis yang 

menggunakan metode 

dekriptif untuk 

menggambarkan situasi yang 

terjadi juga merupakan poin 

yang memiliki kesamaan 

dengan penelitian penulis. 

Sedangkan untuk perbedaan 

sendiri terletak pada lingkup 

kajian penelitian dimana pada 

penelitian ini lebih mengarah 

pada rezim militer Pakistan 

pada umumnya, sedangkan 

milik penulis hanya berfokus 

pada era Jenderal Pervez 

Musharraf ditahun 1999 

sampai 2008 sehingga 

penelitian ini masih bersifat 

umum dan belum terlalu 
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mendalam kajian analisisnya. 

5 

“Militer dan Politik : 

Studi Kasus Kudeta 

Militer PadaPresiden 

Mohammad Mursi di 

Mesir tahun 2013”, 

dari Miftachul Choir Al 

Ayyubi 

Teori / Konsep: 

Teori :  

-Hubungan Sipil-

militer menurut 

Hungtington 

Konsep : 

-intervensi militer 

menurut Michael C. 

Desch, Amos 

Perlmutter, S. F. 

Finner 

 

Metodologi: 

Deskriptif 

Perbedaan dari penelitian 

yang diangkat oleh Miftachul 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah 

dari segi kajian negara. 

Penulis mengkaji tentang 

negara Pakistan sedangkan 

Miftachul lebih pada negara 

Mesir. Namun yang terdapat 

persamaan dari penelitian 

ini adalah kajian topik terkait 

dengan hubungan militer dan 

sipil dalam kerangka politik 

suatu negara. 

6 

“Civil-Military 

Relations in Europe, 

the Middle East and 

Turkey”, dari Nil S. 

Satana 

Konsep : sipil-militer 

dari Tim Jacoby 

Penelitian ini memiliki 

kesamaan dengan penelitian 

yang sedang penulis lakukan 

yaitu berupa kesamaan topik 

kajian yang diangkat, sama-

sama membahas tentang 

hubungan sipil militer dalam 

sebuah negara. Sedangkan 

perbedaan terletak pada 

fokus kajian 

yaituperbandingan antara 

beberapa negara di Eropa 

yang dibandingkan dengan 

Turki dan negara-negara lan 

yang ada di Timur Tengah.  

7 

“An assessment of civil 

military relations in 

Nigeria as an emerging 

democracy, 1999-

2007”dari Mohammed 

Lawal Tafida 

Teori / Konsep: 

Teori yang 

mengadopsi dari 

Agency Theory of 

Civil Military 

Relations milik Peter 

Feaver 

Metodologi: 

Eksplanatif 

Perbedaan penelitian ini 

dengan milik penulis terletak 

pada kawasan yang menjadi 

kajian wilayah. Tesis ini 

berfokus pada wilayah negara 

Nigeria, sedangkan penulis di 

wilayah Asia Selatan yaitu 

Pakistan. Selain itu, 

penelitian ini memiliki fokus 

pada faktor-faktor pembentuk 

atau yang mendorong 

terciptanya hubungan sipil 

militer. sedangkan penulis 
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lebih berfokus pada kondisi 

hubungan sipil militer yang 

ada di Pakistan di era 

tertentu. Ada beberapa 

kesamaan antara penelitian 

yang dilakukan oleh 

Mohammed Lawal dengan 

penelitian milik penulis, yaitu 

sama-sama berbicara tentang 

hubungan sipil-militer dalam 

suatu negara dengan rentan 

waktu tertentu. Selain itu, 

metode analisis yang 

digunakan pun memiliki 

kesamaan yaitu kualitatif 

dalam pengumpulan data-

data dalam penelitian. 

8 

“Hubungan Sipil-

Militer Di Chilepasca 

Augusto Pinochet, 

1990-2006”, dariNur 

Aliyah Zainal 

Konsep :  

konsep corporate 

interest menurut Eric 

Nordlinger 

 

Metode :  

Analitis kualitatif 

deskriptif 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, 

sangat jelas terlihat dari segi 

kajian wilayah yang berbeda. 

Sedangkan untuk kesamaan 

terdapat pada fokus kajian 

yaitu tentang hubungan sipil-

militer pada suatu negara dan 

dalam kurun waktu tertentu. 

9 

“Perkembangan 

hubungan militer dan 

sipil di 

Indonesia”merupakan 

penelitian dari David 

Setiyawan 

Teori / Konsep: 

Teori : 

Hubungan Sipil-

Militer menurut 

Hungtington 

Metodologi: 

-Eksplanatif  

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah 

berupa negara yang menjadi 

kajian wilayah. Jika David 

Setyawan, dkk., mengkaji 

hubungan sipil militer 

diwilayah Indonesia, jelas 

berbeda dengan kajian 

wilayah milik penulis yaitu 

Pakistan. Selain itu, 

penggunaan metode yang 

jelas berbeda karena 

penelitian David Setyawan 

dkk menggunakan metode 

eksplanasi berbeda dengan 
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penelitian penulis yang 

menggunakanmetode 

deskriptif.  

Namun ada kesamaan antara 

penelitian ini dengan milik 

penulis yaitu sama-sama 

mengkaji terkait hubungan 

sipil militer dalam suatu 

negara dengan berdasarkan 

pada rentan waktu yang 

terbatas. 

10 

“Demokratisasi Relasi 

Sipil-Militer pada Era 

Reformasi di 

Indonesia”, dari 

Koesnadi Kardi  

Konsep :  

konsep tentang 

pengendalian 

demokratis milik 

Samuel P. 

Hungtington, 

Pemerintah Czech, 

dan Stevan Sarvaz. 

Metode : 

deskriptif kualitatif 

Kesamaan dari penelitian ini 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis 

terletak pada kajian dan 

metode penelitian. Kajian 

tentang dinamika politik 

dengan berfokus pada 

hubungan sipil militer serta 

metode penelitian dengan 

kualitatif analisis yang 

menggunakan metode 

dekriptif untuk 

menggambarkan situasi yang 

terjadi juga merupakan poin 

yang memiliki kesamaan 

dengan penelitian penulis. 

Sedangkan untuk perbedaan 

sendiri terletak pada lingkup 

kajian penelitian dimana pada 

penelitian ini lebih mengarah 

pada rezim militer Pakistan 

pada umumnya, sedangkan 

milik penulis hanya berfokus 

pada era Jenderal Pervez 

Musharraf ditahun 1999 

sampai 2008 sehingga 

penelitian ini masih bersifat 

umum dan belum terlalu 

mendalam kajian analisisnya. 

11 
Hubungan Sipil-

Militer Di Pakistan 

Model Civil 

Military Relations: 

Hasil penelitian ini berupa 

didapatkan gambaran terkait 

pola hubungan sipil-militer 
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Era Presiden Pervez 

Musharraf Tahun 

2001-2008 dari Ayuni 

Nur Siami 

Samuel P. 

Huntington, 

Objective Civilian 

Control 

Konsep : 

Morris Janowitz, 

Tipe civil military 

coalition dan military 

oligarcy. 

Metode :  

Deskriptif 

yang terjadi di Pakistan yang 

terbagi menjadi dua pola. Hal 

ini karena Musharraf 

memimpin Pakistan dalam 

dua posisi jabatan yang 

berbeda yaitu Musharraf 

sebagai presiden militer dan 

sebagai Presiden Sipil. 

 

1.5 Kerangka Konsep 

1.5.1 Hubungan Sipil-Militer 

Studi tentang hubungan sipil-militer jika dikaji dalam arti sempit, maka 

akan hanya terbatas pada kudeta dan intervensi militer.23 Namun dewasa ini, 

kajian hubungan sipil militer telah meluas hingga mencakup pandangan bahwa 

angkatan bersenjata telah menjadi bagian universal dari sistem politik suatu 

negara. Jika dicermati, dalam studi hubungan sipil militer, maka aspek terpenting 

yang perlu diketahui adalah apa yang dimaksud dengan sipil dan militer itu 

sendiri. 

Sipil dalam konteks ini merupakan institusi sipil dalam masyarakat 

terbuka, yang memiliki otoritas politik24 atau dalam arti lain dapat dikatakan 

sebagai penguasa politik.25 Masyarakat yang terdapat dalam institusi ini disebut 

sebagai masyarakat sipil yang merupakan arena tempat berbagai gerakan sosial 

                                                           
23 Veena Kukreja,1991, Civil-Military Relations in South Asia, Sage Publications, New Delhi, hal. 

18 
24 Sajjad Sardar, 2012, Civil Military relations,The Nation Edisi 19 April, diakses melalui 

https://nation.com.pk/21-Apr-2012/civil-military-relations tgl 14/01/18 pkl 15.18 WIB 
25 Larry Diamond & Marc F. Plattner (Ed.), Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi,  

https://nation.com.pk/21-Apr-2012/civil-military-relations%20tgl%2014/01/18%20pkl%2015.18
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serta organisasi sipil dari semua kelas yang pada dasarnya dapat meruntuhkan 

suatu rezim otoriter.26 

Sedangkan militer menurut Finer dalam bukunya The Man On The Horse 

Back mengemukakan gagasan tentang militer sebagai institusi yang cenderung 

melakukan intervensi politik dalam negeri karena disiplin kelompok dan rasa 

tanggung jawabnya terhadap negara.27 Menurutnya, intervensi militer didasari 

oleh empat motif yaitu The ‘manifest destiny of the soldier’, oleh karena itu 

doktrin tentang nasionalisme dan tanggung jawab terhadap negara menjadi 

prioritas dalam menjalankan misinya. Selanjutnya yaitu the motive of the 

‘national interest’ yang menurut Jenderal Von Seeckt bahwa militer seharusnya 

menjadi sebuah negara di suatu negara namun harus digabungkan ke dalam 

negara melalui layanan, sedangkan menurut Peron yang dimaksud dengan motif 

‘national interest’ adalah militer merupakan sintesis bangsa, oleh karena itu 

mereka bukanlah anggota partai atau sektor tertentu tetapi mereka adalah milik 

bangsa.28 

Motif selanjutnya adalah another kind of motivation-the sectional interest 

yang di dalamnya terdapat class interest yaitu dimana militer akan mendukung 

kekuatan sipil dari kelas sosial yang sama dan menggulingkannya bila diambil 

dari kelas yang berbeda, selain itu juga terdapatthe regional interest yang mana 

korps perwira sebagian besar diambil dari satu wilayah tertentu di negara tersebut, 

                                                           
26 Alfred Stepan, 1996, Militer dan Demokratisasi: Pengalaman Brazil dan Negara Lain (Terj.), 

Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Hal. 14 
27Brigadier Raashid Wali Janjua, Civil - Military Relations: The Impact Of Internal And External 

Factors In Shaping The Balance Of Civil And Military Power, NDU Journal 2010, Hal. 26, dikutip 

melalui www.ndu.edu.pk/issra/issra_pub/articles/ndu.../02-Civil-Military-Relationship.pdf pd tgl 

12/12/17 pkl 22.30 WIB 

28 S.E. Finer, The Man on horseback, Frederick A. Praeger, New York, Hal. 33-35. 

http://www.ndu.edu.pk/issra/issra_pub/articles/ndu.../02-Civil-Military-Relationship.pdf%20pd%20tgl%2012/12/17%20pkl%2022.30
http://www.ndu.edu.pk/issra/issra_pub/articles/ndu.../02-Civil-Military-Relationship.pdf%20pd%20tgl%2012/12/17%20pkl%2022.30
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sehingga ini juga bisa menjadi motif intervensi militer. Kemudian ada juga yang 

disebut dengan the corporate self-interest of the armed forces.29 

Selain itu Adam Smith juga menyebutkan dalam bukunya An Inquiry into 

the Wealth of Nation, bahwa hanya dengan kekuatan militer maka masyarakat 

akan terlindungi dari kekerasan dan penyerangan masyarakat independen 

lainnya.30 Menurut Michael C. Desch dalam esainya bahwa militer memiliki misi 

yang dapat dibedakan menurut tugas yang diemban dari segi eksternal (orientasi 

utamanya berperang antar negara) maupun internal (tugas-tugas domestik seperti 

nation-building, keamanan internal, perkembangan ekonomi, bantuan 

kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial).31 

Jika ditarik kesimpulan dari penjelasan diatas, maka hubungan sipil-

militer merupakan hubungan antara pihak independen yang memiliki otoritas 

politik dengan kelompok yang menyatakan diri sebagai pelindung masyarakat 

(militer) sehingga membentuk suatu aktivitas saling mempengaruhi yang terjadi 

dalam sebuah negara karena dipicu oleh kekuatan atau pergerakan politik 

didalamnya. Oleh karena itu jika terjadi ketidakstabilan kondisi domestik suatu 

negara, kebijakan militer dengan misi internalnya akan berdampak pada 

terciptanya hubungan sipil-militer.  

Desch mengatakan bahwa hubungan sipil-militer yang sehat seringkali 

dijumpai di negara-negara yang menghadapi ancaman dari pihak luar sehingga hal 

ini membuat penguasa sipil cenderung bersatu serta mengadopsi mekanisme 

kontrol objektif sedangkan militer akan berfokus pada bahaya dari luar sehingga 

                                                           
29 Ibid. 
30 Gavin Kennedy, 1974, The Military in the Third World, Great Britain, hal 1. 
31 Larry Diamond & Marc F. Plattner, Loc., Cit. hal. XVI 
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mereka akan membela pemerintahan sipil demi mendapatkan dukungan untuk 

mobilisasi rakyat, hal ini tentu berbeda dengan hubungan sipil-militer yang buruk 

mudah dijumpai di negara-negara yang menghadapi ancaman internal yang cukup 

serius.32 Sedangkan proses pengambilan keputusan suatu negara menurut Desi 

Zagorcheva, lebih bergantung pada variabel utama hubungan yaitu hubungan 

sipil-militer dimana kesimbangan antara kekuatan militer dan sipil sangat 

menentukan poin ini, dan tingkat perbedaan antara prefensi sipil dengan militer 

mengenai isu-isu keamanan nasional.33 

Huntington menjelaskan hubungan sipil-militer melalui dua cara, yaitu 

Subjective civilian control merupakan bentuk hubungan sipil-militer dalam cara 

ini yaitu dilakukan dengan cara memperbesar hak-hak sipil dan mempolitisasi 

militer sehingga hal ini akan berdampak pada minimnya kekuasaan militer. Model 

ini juga bisa dikatakan bahwa hubungan sipil-militer yang terbentuk menjadi tidak 

harmonis karena ruang gerak militer sangat terbatas sedangkan kekuasaan sipil 

menjadi sangat luas, sehingga yang terjadi adalah sipil menjadi pengontrol atas 

militer.34 Selanjutnya adalah bentuk objective civilian control merupakan kontrol 

sipil objektif adalah memaksimalkan profesionalisme militer.35 Dengan kata lain, 

                                                           
32 Larry Diamond dan Marc F. Plattner (ed.), 2000,  Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi 

Demokrasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hal XVI 
33 Dessislava Zagorcheva, Statesmen, Soldiers, and Strategy:The Influence of Civil-Military 

Relations on U.S. National, Security Decision-Making, Disertasi, School of Arts and Sciences 

Columbia University. Diakses melalui 

https://academiccommons.columbia.edu/.../Zagorcheva_columbia_0054D_11166.pdf pd tgl 

23/05/17 pkl 10.43 
34 Samuel P. Huntington, 2002. The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-

Military Relations, The Belknap Press of Harvard University Press, London, England. Hal. 80-97  
35 Menurut Amos Parlmutte, profesionalisme miter terbagi menjadi dua yaitu profesionalisme 

personil (meliputi keahlian, tanggung jawab, kesatuan korps yang didukung adanya sifat ulet, 

tekun, tegar, patuh, tulus, disiplin dan senang terhadap profesinya) dan profesionalisme korps 

(adanya spesialisasi peran yang didukung keberadaan satu sumber otoritas kekuasaan, bangkitnya 

https://academiccommons.columbia.edu/.../Zagorcheva_columbia_0054D_11166.pdf%20pd%20tgl%2023/05/17
https://academiccommons.columbia.edu/.../Zagorcheva_columbia_0054D_11166.pdf%20pd%20tgl%2023/05/17
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kontrol sipil objektif dalam mencapai tujuannya dilakukan dengan militerisasi 

militer, menjadikannya sebagai alat negara. Intinya terletak pada pengakuan 

profesionalisme militer yang otonom. Sehingga hal ini akan berdampak pada 

minimalisasi intervensi militer dalam politik dan politik dalam militer. 

Memaksimalkan profesionalisme militer bukan berarti meminimkan kekuasaanya, 

tetapi tetap memberikan kekuasaan namun terbatas pada bidang militer saja. 

Sehingga diharapkan dari cara ini, membawa hasil yaitu berupa pencapaian 

hubungan sipil-militer yang sehat. 36 

Penjelasan lebih rinci terkait hubungan sipil-militer, dijelaskan oleh 

Morris Janowitz dalam bukunya “Military Institusions and Coercion In The 

Developing Nations” yang menganalisis dengan membagi lima tipe hubungan 

sipil militer yaitu : (1) Authoritarian-personal control; (2) Authoritarian-mass 

party, (3) democratic competitive and semi-competitive system; (4) civil-military 

coalition, and (5) Military Oligarchy.37 

Penjelasan pada tipe pertama yaitu Authoritarian-personal control, 

merupakan hubungan sipil militer yang mungkin akan mudah ditemukan didalam 

negara-negara yang baru saja mengalami modernisasi.38 Selanjutnya adalah 

Authoritarian-mass party, disini para civilian police akan beroperasi sebagai 

penyeimbang militer. Pada tipe ini, fungsi militer bisa saja terbatas karena 

                                                                                                                                                               
berbagai pemikiran dan partai-partai demokratis serta pertumbuhan negara bangsa). Keduanya 

saling mempengaruhi satu sama lain melihat dimana profesionalisme personil tidak akan bisa 

terbentuk jika tidak diimbangi dengan profesionalisme korps. Lihat Muhajir Effendi, 

Profesionalisme militer: Profesionalisasi TNI (Malang: UMM Press, 2008), bab 1.  
36 Ibid. 
37 Morris Janowiz, 1977, Military Institutions, and Coercion in the Developing Nations: Expanded 

Edition of The Military in the Political Development of New Nations, Chicago: the University of 

Chicago Press. Hal. 81 
38 Ibid. 



30 

 

lembaga demokrasi dan pola hubungan sipil-militer yang kompetitif dan berbasis 

pada kontrol sipil.39 Pada tipe democratic competitive and semi-competitive 

system, dapat didefinisikan lebih pada supremasi sipil yang mana beroperasi 

untuk membatasi peran militer tidak secara keseluruhan melainkan hanya 

sebagian yang dilatarbelakangi oleh tradisi kolonial dimana adanya penanaman 

terhadap pengekangan diri yang kuat kepada militer.40 Civil-military coalition, 

dijelaskan bahwa posisi militer adalah sebagai blok politik aktif dalam 

mendukung partai-partai sipil dan kelompok-kelompok kekuatan birokrasi lainnya 

dengan kata lain, kelompok sipil dapat berkuasa karena bantuan militer. 

Sedangkan pada tipe yang terakhir, lebih pada hasil dari koalisi di tipe keempat 

yang apabila koalisi tersebut berujung pada ketidakstabilan politik disuatu negara, 

maka akan terjadi tipe kelima yaitu military oligarchy, yang kemudian 

mendorong militer untuk mengambil alih kekuasaan sehingga menjadikan mereka 

sebagai kelompok penguasa yang kemudian segala bentuk aktivitas politik sipil 

diubah, dibatasi dan ditekan.41 Oligarchy menurut oxford dictionary adalah 

sekelompok kecil orang yang mengendalikan suatu negara atau organisasi.42 

Sehingga military oligarchy dapat disimpulkan sebagai bentuk pemerintahan 

dimana militer memegang kendali dalam suatu negara dengan kata lain 

menjalankan kontrol atas masyarakat.   

Beberapa penjelasan terkait hubungan sipil-militer diatas menunjukkan 

bermacam keberagaman dari banyak perspektif dan sudut pandang. Namun yang 

                                                           
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 English Oxford Living Dictionary, diakses melalui 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/oligarchy, tgl 30/07/18 pkl 22.20 WIB 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/oligarchy
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menurut penulis dapat menjadi kerangka penelitian ini, penulis menggunakan tipe 

pertama, keempat dan kelima dari pembagian hubungan sipil-militer menurut 

Morris sebagai kerangka konseptual yang didasarkan pada kesesuaian penjelasan 

dengan kondisi yang terjadi di Pakistan pada tahun 2001-2007 ketika Pervez 

Musharraf menjabat sebagai presiden sekaligus kepala Militer Pakistan. Selain 

sikap kepemimpinan yang diktator, pola hubungan sipil-militer pada masa itu 

sangat jelas tergambarkan kondisinya terkait pengambilan kekuasaan dari sipil 

oleh militer, kontrol personal yang kuat dari Musharraf sebagai pemimpin negara 

dan pimpinan militer, serta adanya upaya perluasan serta mempertahankan 

kepemimpinan yang berimbas pada terhambatnya proses demokrasi dan 

kerbatasan terhadap politisi sipil. Sehingga menurut penulis, tipe pertama, 

keempat dan kelima hubungan sipil-militer milik Morris tepat untuk menjadi 

kerangka penelitian pada poin ini. 

Selanjutnya penulis menggunakan konsep hubungan sipil-militer tipe 

ketiga dari Morris Janowitz dan bentuk Objective civilian control milik Samuel P. 

Huntington untuk menggambarkan hubungan sipil-militer yang terjadi di tahun 

2007-2008 ketika Musharraf menjadi presiden sipil yang pada masa itu kepala 

militer telah digantikan oleh Jenderal Ashfaq Parvez Kayani. Telah terjadi 

beberapa perubahan sikap dan kondisi militer yaitu penarikan militer dari 

departemen sipil, dan berbagai kebijakan lainnya yang mengarah pada 

pendisiplinan militer dan pembatasan wewenang militer dari dunia politik, dan 

adanya supremasi sipil yang beroperasi membatasi peran militer tidak secara 

keseluruhan namun lebih pada pengembalian perannya sebagai alat pertahanan 
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negara, menjadikan tipe ketiga dan objective civilian control milik Huntington 

tepat untuk dijadikan kerangka penelitian ini pada poin yang berkaitan seperti 

yang telah diuraikan diatas.  

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan 

metode pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini didasarkan pada pertanyaan 

“bagaimana” sesuai dengan rumusan masaalah yang telah disebutkan sebelumnya. 

Penelitian ini menggambarkan kondisi dan situasi dari hubungan politik yang 

terjadi antara sipil dan militer di Pakistan sejak kepemimpinan Jenderal Pervez 

Musharraf. 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan dengan memperoleh data dari sumber-sumber yang valid 

dan terpercaya seperti buku, jurnal, disertasi, skripsi, dan artikel ilmiah. Hal ini 

dilakukan agar dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya 

sehingga orisinalitas dari penelitian ini pun tidak diragukan. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Pada tahap ini, penulis menggunakan teknin analisis data kualitatif. 

Prosesnya adalah dengan cara, data dikumpulkan lalu di reduksi dengan tujuan 
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mengarahkan dan mengorganisasikan. Sehingga data yang tidak diperlukan dapat 

dibuang. Pada akhirnya kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Selanjutnya 

masuk pada penyajian data yang dilakukan agar peneliti dapat melihat apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Tahap selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan yang merupakan bagian akhir analisis data kualitatif yang mana 

penentuan hasil penelitian ada di tahap ini.43 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Penelitian ini difokuskan pada masa pemerintahan presiden Pakistan 

Pervez Musharraf, sehingga rentan waktu yang digunakan sebagai sumber data 

dan materi pembahasan adalah dari tahun 2001-2007 melihat Musharraf sebagai 

presiden yang masih memegang jabatan militer, dan akhir 2007 sampai 2008 

melihat Musharraf sebagai Presiden sipil. 

b. Batasan Materi 

Materi berfokus pada pola hubungan sipil militer yang tercipta di era 

pemerintahan Pervez Musharraf menjabat sebagai presiden Pakistan di tahun 

2001-2008, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan dinamika politik yang 

terjadi semasa semasa Musharraf menjabat yang berkaitan dengan sipil dan 

militer itu sendiri. 

 

 

                                                           
43 Ulber Silalahi. 2012, Metode Penelitian Sosial, PT Refika Aditama, Bandung. Hal. 339 
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1.7 Argumen Pokok 

Adapun argumen sementara penulis dalam penelitian ini jika melihat dari 

keterangan yang telah dijelaskan diatas, yaitu terdapat dua pola hubungan sipil-

militer yang terjadi di Pakistan pada era kepemimpinan presiden Pervez 

Musharraf di tahun 2001-2008. Pola yang pertama terjadi ketidakstabilan 

hubungan sipil-militer pada tahun 2001 sampai akhir 2007 dikarenakan gagalnya 

civil-military coalition yang terjadi pada masa kepemimpinan Nawaz Sharif 

sebagai Perdana Menteri yang memiliki latar belakang sebagai politisi sipil, 

sehingga berdampak pada kudeta militer yang dilakukan Pervez Musharraf. 

Akibatnya hubungan sipil militer pada era kepemimpinan Pervez Musharraf 

sebagai presiden sekaligus kepala militer Pakistan menjadi military oligarchy 

yang membuat militer mengambil alih kekuasaan hingga terjadi pengubahan, 

pembatasan, dan penekanan aktivitas politik sipil. Sehingga kondisi ini 

mengarahkan hubungan sipil-militer pada pola yang tidak sehat. 

Sedangkan pada masa pemerintahan Musharraf di tahun 2007-2008, 

terjadi supremasi sipil yang membuat peran militer terbatas hanya pada bidang 

keamanan dan pertahanan. Hal ini terlihat dari kebijakan Kepala Militer Pakistan 

yang baru yaitu Kayani, mencoba mengembalikan profesionalisme militer dengan 

cara menarik kembali militer dari institusi-institusi sipil dan membatasi militer 

dari campur tangan dalam dunia politik dan departemen sipil.  
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1.8 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, dapat penulis jelaskan 

dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I : Merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

rumusan masaalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

teori, metodologi penelitian, teknik analisa, ruang lingkup penelitian dan argumen 

dasar. 

BAB II : Pada bab ini, penulis mendeskripsikan secara umum terkait sistem 

politik dan struktur negara Pakistan, perkembangan dinamika politik 

pemerintahan di Pakistan termasuk kudeta militer yang terjadi hingga kondisi 

Pakistan pasca terjadinya kudeta tahun 1999. 

BAB III : Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang pola hubungan sipil-militer 

yang terjadi pada era Pervez Musharraf mulai tahun 2001 hingga 2007 yang 

diawali dengan gagalnya koalisi sipil-militer, dilanjutkan dengan rezim militer 

Pervez Musharraf, oligarki militer di Pakistan, dominasi militer dalam 

pemerintahan Pakistan, hingga pembatasan terhadap ruang gerak sipil di negara 

tersebut. 

BAB IV : Di dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang pola hubungan sipil-

militer di Pakistan pada era Pervez Musharraf mulai tahun 2007 hingga 2008 yang 

memuat tentang pengunduran diri Musharraf dari jabatan kepala militer Pakistan, 

kondisi militer pakistan dibawah pimpinan Jenderal Ashfaq Parvez Kayani, 

kebijakan penarikan prajurit militer dari instansi pemerintahan, hingga terkait 

militerisasi militer Pakistan. 
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BAB V : Pada bab terakhir dalam penelitian ini, merupakan bab penutup yang 

berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. 


