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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masa pencerahan (Aufklärung) merupakan istilah yang digunakaan untuk 

menggambarkan aliran utama pemikiran Abad ke-18 di Eropa dan Amerika. Pada 

masa pencerahan, pendekatan berdasarkan rasio dan ilmu pengetahuan terhadap 

agama, sosial, ekonomi, dan politik menjadi tren di masyarakat, sehingga hal ini 

menghasilkan sebuah pandangan yang bersifat duniawi atau sekular dan juga 

membangun opini umum tentang kemajuan dan kesempurnaan di berbagai bidang. 

Semua ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

intelektual pada Abad ke-17 yang sangat menjunjung tinggi prinsip universal dan 

kepercayaan terhadap hukum alam, dimana perkembangan itu pun menumbuhkan 

rasa kepercayaan akan akal manusia (Cangkir, 2011. 

http://aufklarung13.student.umm.ac.id). 

Pengaruh perkembangan dari penggunaan Rasio sebagai pegangan hidup 

itu tidak hanya pada pegangan hidup masyarakat saja tetapi pada semua bidang 

dalam hidup masyarakat Eropa dan Amerika baik itu dari bidang Agama, 

Ekonomi, Sosial, dan Politik. Salah satu contoh bidang politik kehidupan 

masyarakat Eropa yang terpengaruh filsafat Rasio yakni dalam bidang Politik 

yang banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dimana bentuk pemerintahan yang 

Absolutisme sangat berlawanan dengan aliran Rasionalisme (Rasio). Rasio hanya 

bisa dikembangankan dengan adanya kebebasan pribadi, tetapi karena 
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Absolutisme mengekang kebebasan pribadi jadi mengekang juga pengembangan 

Rasio yang tidak sesuai dengan hukum alam. Menurut hukum alam manusia itu 

bebas, tetapi oleh penguasa-penguasa yang Absolut atau oleh dogma-dogma 

agama manusia itu diikat dengan peraturan-peraturan yang merugikan dalam 

bentuk pengekangan. Walaupun filsafat Rasionalisme mempunyai kelemahan-

kelemahan namun masyarakat Abab ke-18 meyakininya sabagai pegangan hidup 

mereka. Mereka yakin bahwa Rasio itu agung dan mampu mencari kebenaran 

yang akan membawa keselamatan bagi umat manusia, segala malapetaka yang 

menimpa kemanusiaan dimasa-masa lampau karena kurangnya mengembangkan 

rasio. 

Salah seorang filsuf yang menggagas dalam bidang Politik pada abad ke-

18 adalah Jean Jacques Rousseou tentang Teori Kontrak Sosial. Namun Rousseou 

bukan orang pertama yang mencetuskan teori kontrak sosial. Ada yang lebih awal 

dibandingkan Rousseau yaitu Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke 

(1632-1704). Kontrak sosial menurut Hobbes dalam buku Etika Politik karya F. 

M. Suseno (1999: 207) ”Kontrak Sosial bukan Kontrak antara individu-individu 

masing-masing dengan negara (negara belum ada waktu meraka melakukan 

perjanjian), melainkan antara individu-individu itu sendiri”. Isi perjanjian itu 

untuk menciptakan negara, artinya dalam perjanjian itu individu-individu 

menyerahkan semua hak mereka kepada negara, tetapi negara tidak mempunyai 

kewajiban apa-apa terhadap mereka yang dapat mereka tuntut, karena masing-

masing individu tidak dapat memecahkan masalah mereka yang mereka hadapi, 

sebagai individu-individu yang bebas. Jadi negara diciptakan atas dasar ketakutan 
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dan dibuat bukan partner dalam perjanjian, melainkan hasil buahnya dalam 

perjanjian. Saat melakukan perjanjian sosial individu belum bermasyarakat atau 

sering disebut dengan keadaan alamiah. Konsep keadaan alamiah menurut 

Hobbes, keadaan alamiah adalah keadaan sosial dimana orang-orang berhubungan 

satu sama lain, mengingat manusianya adalah manusia yang memiliki hawa nafsu 

dan merasa selalu takut saat ada manusia memiliki lebih banyak kepemilikan dari 

pada dirinya, seperti berada pada kondisi perang (Soehino, 1999:). Keadaan 

alamiah sebagai titik tolak bahwa semua manusia bebas, karena belum ada 

lembaga atau orang yang memiliki yang wewenang untuk mengatur orang lain. 

Semuanya sama baik itu kedudukannya, hak-hak alamiah tertentu, ataupun hak 

untuk membela diri dengan segala cara yang tersedia. Dengan sangat yakinnya 

Hobbes, keadaan yang niscaya berkembang dalam individu-individu tersebut 

adalah ketidak percayaan, tidak sedikit pun meminati, egois, dan saling 

mencurigai. Hal itu, tidak terlepas dari kebutuhan yang harus mereka penuhi 

dalam wilayah dan dari persediaan alamiah yang sama, sehingga meraka berada 

dalam posisi persaingan, dimana setiap individu merupakan ancaman bagi 

individu lain. Mau tak mau manusia mesti bersikap bagaikan serigala terhadap 

manusia lain: homo homini lupus. Keadaan alamiah niscaya menjadi bellum 

omnium contra omnes, perang semua lawan semua (Suseno, 1999: 206-207). 

Sedangkan dalam negara menurut paham Hobbes, maka orang-orang setelah 

merdeka dalam keadaan alamiah tiba-tiba menjadi terikat secara Absolut, menjadi 

budak negara karena perjanjian (Schmid, 1980: 141).  
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Kekuasaan tertinggi dalam konsep negara Hobbes adalah negara 

mutlak/absolut, yang diibaratkan sebagai binatang purba yang mengarungi 

samudra raya dengan perkasa, tanpa menghiraukan siapa pun dan melegistimasi 

diri semata-mata karena kemampuanya hanya untuk mengancam (Leviathan). 

Walaupun hukum negara menurut Hobbes mutlak wenang-wenangnya, tetapi 

kekuasaanya tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, karena sang 

penguasa memiliki batasan-batasannya, yaitu kesadaran sendiri yang harus bisa 

berlaku seadil-adilnya dan setiap orang memiliki hak alamiah untuk melindungi 

diri. Akan tetapi batasan-batasan itu tidak mempunyai arti nyata, Hobbes hanya 

memberikan pilihan antara dua aternatif: taat kepada penguasa apa pun harganya 

atau membubarkan negara dan anarki total. Ketiga tokoh tersebut sepakat bahwa, 

yang pertama, adalah berlakunya kebebasan dan kesederajataan manusia yakni 

dalam keadaan alamiah, dimana manusia dalam keadaan alamiah tidak memiliki 

otoritas politik terhadap yang lain dan mengakui hubungan kekuataan, bukan 

kekuasaan dengan tujuan yang mereka tetapkan sendiri, sama pada diri semua 

orang dan yang kedua, adalah menciptakan negara dengan kontrak sosial untuk 

mengikat masyarakat dari keadaan alamiahnya. 

Buku Du Contract Social, Rousseau berpendapat bahwa “manusia 

dilahirkan sebagai manusia bebas, namun di mana-mana dia selalu dibelenggu” 

(2007:4), dalam mendirikan negara dan masyarakat kontrak sosial sangat 

dibutuhkan. Namun, Rousseau berpendapat bahwa negara dan masyarakat yang 

bersumber dari kontrak sosial hanya mungkin terjadi tanpa paksaan. Negara yang 

disokong oleh kehendak umum akan menjadikan manusia seperti manusia 
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sempurna dan membebaskan manusia dari ikatan keinginan, nafsu, dan naluri 

seperti yang mencekamnya dalam keadaan alami. Manusia akan sadar dan tunduk 

pada hukum yang bersumber dari kehendak umum. 

Gagasan dari pemikiran Rousseau terbentuknya sebuah negara yakni 

menghentikan keadaan masyarakat yang prapolitik/keadaan alamiah adalah 

keadaan non sosial menurut Rousseau, dimana manusianya mirip seperti binatang, 

tanpa akal maupun bahasa, hidup terpisah dari sesamanya, dan mempunyai sifat 

yang baik, bukan masyarakat yang menyenangi peperangan atau kerusakan, 

penghianatan dan seterusnya. Oleh karena itu Peperangaan, pengrusakan, 

penghianataan dan seterusnya dipahami bukan sebagai gajala alamiah melainkan 

gejala sosial, dimana peperangan disebabkan oleh kontruksi sosial dengan 

mengadanya kesenjangan sosial, karena menurut Rousseau manusia tidak 

mungkin sama, baik itu fisik, moral maupun Politik. Maka dengan begitu perlu 

adanya sebuah lembaga yang mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya dalam 

hal ini disebut negara dengan bentuk negara idealnya adalah Republik yang lebih 

menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat dan kehendak umum dalam 

menentukan jalannya pemerintahan (Schmandt, 2005:396). 

Filsafat politik  Rousseau “cenderung mengagungkan soal perasaan moral 

dibandingkan cuma soal akal atau rasio” (Sabine, 1981: 222). Rousseau 

beranggapan bahwa kebajikan-kebajikan moral, ada terdapat pada rakyat biasa, 

dalam bentuk yang murni yang ber-praxis diantara mereka, antara harapan dan 

kenyataan. Rakyat biasalah yang merupakan umat manusia, sumber kekuasaan 

dan legitimasi para wakil dan pemimpin. Apa yang tidak bersifat kerakyatan, 



 

 

Yulianto Prasetio, 2012 
Pemikiran Jean Jacques Rousseau Dalam Bidang Politik 
Universitas Pendidikan Indonesia |  repository.upi.edu 
 

6 

kepentingan elit tertentu, sebaiknya tidak perlu diperhitungkan dan bila perlu 

layak dipertanyakan kepatutannya. Semua manusia adalah sama dalam semua 

barisan dan lapisan. Barisan atau lapisan terbesarlah yang cukup patut untuk 

mendapat kehormatan tertinggi untuk diperhatikan, mendahului yang tersedikit. 

Konsep pertama Rousseau tentang negara adalah hukum (law). Rousseau 

menyebut setiap negara yang diperintah oleh hukum dengan Republik, entah 

bagaimanapun bentuk administrasinya (Husein, 1989: 40). Selanjutnya, badan 

legislatif (the legislator) yang “maha tahu” membuat dasar aturan/ hukum namun 

sama sekali tidak memiliki kekuasaan memerintah orang. Menurutnya, kekuasaan 

legislatif harus di tangan rakyat sedang eksekutif harus berdasar pada kemauan 

bersama. Rakyat seluruhnya, dianggap sejajar dengan penguasa manapun, 

mengadakan sidang secara periodik dan ini meminggirkan fungsi eksekutif. Oleh 

karena itu, keterlibatan masyarakat yang seperti ini sulit terjadi pada kota yang 

sangat besar. Rousseau tidak membenarkan adanya persekutuan, termasuk partai 

yang menurutnya hanya berujung pada penyelewengan. Selain itu, menurutnya, 

negara jangan terlalu besar dan terlalu kecil, karena jarak jauh menyebabkan 

banyak hal yang tak dapat dilakukan, telalu kecil tidak dapat membela diri  

(Schmid, 1980: 175). 

Kontrak sosial Rousseau, menciptakan ikatan yang terjadi karena kontrak, 

namun ikatan yang terjadi dalam kontrak tidak mengikat semua hak-hak 

anggotanya, tetapi tetap merdeka seperti sediakala. Jika dilihat secara logis bahwa 

kontrak merupakan ikatan akan pembatasan dalam hal kemerdekaan dari setiap 

anggotanya (Schmid, 1980: 173). Konsep kenegaraan Rousseau digunakan untuk 
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melegistimasi kekuasaan yang mutlak dan totaliter, dimana terjadi melalui paham 

kehendak umum yang harus identik dengan kehendak semua individu. 

Selain menulis tentang politik Rousseau juga menulis tentang pendidikan 

yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Emile, yang berprinsipkan pada 

falsafah hidupnya dan kebenciannya akan peradaban manusia. Gagasan dasar dari 

pendidikan Rousseau diselaraskan dengan alam, bahwa alam adalah guru yang 

terbaik, sehingga anak didik harus dijauhkan dari masyarakat dan hidup di 

pedesaan, agar lebih dekat dengan alam. Karena alam, menurut Rousseau 

mengajarkan manusia mengenai kejujuran, kebenaran dan kualitas perasaan 

(Husen, 2002: 74). 

Tulisan-tulisan Rousseau merupakan faktor penting bagi pertumbuhan 

sosialisme, romantisme, totaliterisme, anti-rasionalisme, serta perintis jalan kearah 

pecahnya revolusi Perancis dan merupakaan penyumbang buat ide-ide modern 

menuju demokrasi dan persamaan. Dia juga dianggap punya sumbangan penting 

dalam hal pengaruh teori pendidikan modern dan merupakan salah satu dari 

penulis modern pertama yang punya arti penting melabrak habis lembaga hak 

milik pribadi, karena itu dia bisa dianggap selaku pemula dari faham Sosialisme 

dan Komunisme (Hart, 1978: 361-364). 

Penjelasan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai pemikiran Jean Jacques Rousseau dan ada dua alasan yang menarik 

bagi penulis untuk mengkajinya. Alasan pertama adalah Teori Kontrak Sosial 

Rousseau membuka jalan bagi berkembangnya Demokrasi Modern dan 

Kedaulataan Rakyat, dan alasan yang kedua adalah Rousseau keluar dari pakem 
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Abad ke-18 yang para pemikiran menekankan pada penggunaan akal dan ilmu 

pengtahuan sebagai satu-satunya harapan untuk peradaban, sedangkan Rousseau 

lebih mekankan pada moral (romantisme) atau nilai kehendak susila lebih penting 

daripada penelitian ilmiah dan juga biasanya para pemikir romantisme akan 

merasa tersentuh saat mereka melihat keadaan yang tesakiti atau dizolimi dan 

disaat itupun mereka tidak bisa melakukan apa-apa kepada mereka yang tersakiti 

atau dizolimi. Maka dari itu penulis mengkaji dan menyusunnya dalam skripsi 

yang penulis beri judul “Pemikiran Jean Jacques Rousseau dalam Bidang Politik”. 

 

1.2. Rumusan dan Pembatasan Masalah 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemikiran 

Jean Jacques Rousseau dalam Bidang Politik? Sedangkan untuk memperjelas 

pembahasan, maka akan dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang kehidupan dan perkembangan pemikiran J.J 

Rousseau? 

2. Bagaimana pemikiran J.J Rousseau dalam bidang politik dan Kontrak Sosial? 

3. Bagaimana pengaruh pemikiran J.J Rousseau dalam bidang politik pada masa 

sekarang khususnya di Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian yang 

berjudul “Pemikiran Jean Jacques Rousseau dalam Bidang Politik” ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan perkembangan pemikiran J.J 

Rousseau, 

2. Untuk mengetahui pemikiran J.J Rousseau dalam Bidang Politik tentang 

Kontrak Sosial, 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemikiran J.J Rousseau dalam bidang Politik pada 

masa sekarang khususnya di Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat pemikiran Rousseau dalam bidang politik untuk penulis sendiri 

memberikan suatu pengetahuan tentang bidang politik, bahwa politik, khususnya 

membahas tentang negara atau jika ingin mengetahui pemikiran politik dari para 

ahli, lihatlah kontek mana, atau jaman apa negara dibahas itu atau pada masa 

mana pemikir itu hidup. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Agar pembahasan dan penulisan ini tersusun secara kronologis, maka 

perlu adanya sistematika penulisan. Oleh karena itu, maka penulis merujuk pada 

buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Laporan Buku, Makalah, Skripsi, Tesis 

dan Disertasi” (UPI, 2011) untuk menguraikan sistematika penulisan ini. 

Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan dari penulis. Menjelaskan latar belakang 

masalah penelitian. Kemudian untuk lebih memfokuskan kajian maka dibuat 

perumusan dan pembatasan masalah. Selanjutnya membuat tujuan penelitian yang 
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berisi maksud dari pemilihan masalah tersebut. Terakhir dalam bab I ini adalah 

metode dan teknik penelitian yang dijadikan standar baku dalam menuliskan 

sejarah yang akan dikaji serta memuat sistematika penulisan yang merujuk pada 

pedoman penulisan karya ilmiah UPI. 

Bab II merupakan hasil tinjauan kepustakaan dan kajian teoritis serta 

telaah dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan. Adapun 

referensi yang digunakan adalah buku-buku sumber yang relevan dengan pokok 

bahasan dan artikel-artikel ilmiah yang di dapatkan dari Interet. 

Bab III merupakan Metodologi Penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan 

metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi. 

Adapun metode penelitian tersebut terdiri dari heuristik, kritik internal, 

interpretasi, dan historiografi. Selain itu, juga dijelaskan tentang teknik penelitian, 

dalam hal ini penulis menggunakan teknik penelitian dengan studi literatur. 

Bab IV Kontrak Sosial. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang 

kehidupan dari Rousseau yang mempengaruhi perkembangan pemikiran Rousseau 

dan pemikirannya dalam bidang politik, terutama mengenai konsep “Kontrak 

Sosial” sebagai solusi yang ia tawarkan. Kemudian mendeskripsikan bagaimana 

pengaruh pemikiran Rousseau dalam bidang politik pada masa sekarang ini 

khususnya di Indonesia. 

Bab V merupakan Kesimpulan. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan 

yang mencoba menguraikan hasil temuan dan pandangan penulis terhadap 

pemikiran Rousseau. Pada bab ini juga diuraikan pandangan penulis terhadap 

bidang politik sebagai ekses dari pengaruh pemikiran Rousseau. 


