
 

 
 

BAB II 

BIROKRASI 

 

2.1. Birokrasi Menurut Weber 

2.1.1 Riwayat Singkat Max Weber 

Max Weber lahir di Erfurt, Thuringia, pada 21 April 

1864. Ayahnya, Max Weber, Sr., seorang ahli hukum yang 

cakap dan penasihat kotapraja, berasal dari keluarga 

pedagang linen dan produsen tekstil di Jerman bagian Barat. 

Ibu Max Weber, Hellena Fallenstein Weber adalah seorang 

perempuan Protestan terpelajar dan liberal.
29 

Hubungan ayah- 

ibu Weber berlangsung kurang baik; ayahnya memberikan 

prioritas pada kepentingan politik dan ekonomi, ibunya 

memberikan prioritas kepada ideal-ideal etika Protestantisme. 

Weber lebih memilih dekat kepada ibunya dibanding kepada 

ayahnya dan kemudian memberikan perhatian pada bidang 

teori mengenai pengaruh ide-ide (ideal-ideal) guna 

kepentingan mengendalikan perilaku manusia. 

Kritik yang bersifat politis diberikan kepada Bismarck 

karena Bismarck tidak toleran terhadap pemimpin yang 

berpikiran  bebas,  tidak  memperhatikan  para  petani Jerman 

 
29 

H. Gerth and C. Wright Mills, eds., From Max Weber: Essays in 

Sociology, (New York: Oxford University Press, 1946), 3 
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Timur yang terlantar karena pertumbuhan daerah-daerah 

orang Junker terkait imigran sebagai pekerja musiman.
30  

Pada masa Perang Dunia I, Weber mendapatkan kesempatan 

untuk  lebih  memahami  mengenai  birokrasi,   yaitu    ketika 

Weber menjadi perwira cadangan dan memimpin sembilan 

rumah sakit militer. 

2.1.2. Kondisi Sosial dan Politik di Jerman 

Sebagai orang Jerman, Weber mempunyai sikap 

nasionalisme kuat. Semasa hidupnya, struktur sosial dan 

politik  di  Jerman  sangat  tegang  penuh kontradiksi.
31  

Masa 

damai yang dialami Jerman selama 43 tahun sebelum Perang 

Dunia I terjadi (1914) bersifat mudah goyah. Setelah 

Bismarck, kebijakan luar negeri Jerman memburuk condong 

ke kebijakan kolonial dan ekspansi militer. Weber mengalami 

tekanan batin. Dalam revolusi industri, Jerman tertinggal dari 

Inggris dan Perancis, maka Jerman mencoba untuk mengejar 

ketertinggalannya. Usaha pemerintah melakukan revolusi 

industri berpengaruh pada struktur kekuasaan politik untuk 

membuktikan pada negara-negara lain bahwa Jerman 

merupakan suatu kekuatan dunia yang penting dan mencegah 

 

30 
Ibid., 33 

31  
Doyle   Paul  Johnson,   Teori  Sosiologi  Klasik  dan     Modern 

(Sociology theory, classical founders and contemporary perspective) 

(Jakarta: PT Gramedia, 1986), 212 
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dominasi politik-budaya Inggris dan Rusia. Inggris sebagai 

model suatu masyarakat industri yang kuat dengan perhatian 

kolonial ke penjuru dunia. 

Permulaan industrialisasi terjadi saat Weber pada 

tahap awal karirnya. Perkembangan industri dan kekuasaan 

ekonomi borjuis meluas di Jerman wilayah barat    sedangkan 

di wilayah timur masih didominasi pola feodal tradisional 

dalam pengaruh gaya hidup aristokrat.
32 

Dengan demikian 

sistem nilai tradisional masih sangat berpengaruh. Struktur 

politik dalam pelayanan umum masih dipengaruhi   nilai-nilai 

konservatif. Dasar ekonomi bagi gaya hidup aristokratik 

sangat cepat goyah disebabkan karena faktor dominasi 

ekonomi kaum borjuis yang semakin besar serta pola 

perdagangan luar negeri yang sedang mengalami perubahan. 

Jadi struktur sosial dan politik di Jerman ditandai suatu 

perpecahan tajam antara struktur ekonomi dan struktur politik 

serta sistem nilainya. 

Struktur ekonomi semakin dikuasai sistem industri 

dan kaum borjuis sedangkan nilai budaya dan struktur politik 

masih didominasi nilai-nilai semifeodal yang tradisional dan 

konservatisme birokratis. Di atas kontradiksi internal yang 

mendasar ini terdapat tekanan nasionalisme  yang kuat     dari 

 

32 
Ibid 



28   “Orang Samaria yang Murah Hati” Sebagai Eklesiologi GKJ Dagen-Palur 
 

 

 

 
 

para pemimpin politik terutama oleh birokrasi  pemerintah 

dan angkatan senjata yang teratur baik yang didominasi 

konservatisme Prusia maupun kesetiaan pada kewajiban. 

Dalam sistem administratif Prusia dan angkatan  

bersenjatanya serta dalam organisasi perusahaan industri, 

Weber mengamati banyak karakteristik birokrasi -yang 

dianalisisnya- dan pengaruh-pengaruhnya yang melemahkan 

kepribadian individu. 

Pada suatu tingkat yang lebih abstrak, kontradiksi 

dasar dalam masyarakat Jerman antara munculnya sistem 

ekonomi baru, sistem nilai, dan struktur politik memberikan 

kepada Weber suatu ilustrasi mengenai pandangannya  

tentang pembedaan antara kelas, status, dan kekuasaan 

sebagai dasar-dasar alternatif untuk stratifikasi sosial yang 

demikian penting bagi studi-studi sejarahnya. Sosiologi 

Weber harus dimengerti dalam konteks latar belakang sosial 

politik masyarakat Jerman yang berada dalam transisi yang 

pesat dan penuh kontradiksi internal. Semasa Weber hidup, 

Jerman mengalami transisi dari masyarakat agraris ke 

masyarakat     industri     perkotaan.     Transisi     ini  disertai 
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rasionalisasi
33 

yang semakin bertambah dalam semua bidang 

kehidupan politik dan ekonomi. 

2.1.3 Tindakan Individu dan Arti Subyektif 

Weber melihat bahwa kenyataan sosial secara 

mendasar terdiri dari individu-individu dan  tindakan 

sosialnya yang berarti. Weber juga tertarik pada masalah- 

masalah sosiologis yang luas mengenai struktur sosial dan 

kebudayaan. Weber melihat kenyataan sosial sebagai  sesuatu 

yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan- 

tindakan sosial.
34 

Tindakan sosial merupakan tindakan 

individu yang memiliki makna subyektif bagi individu 

tersebut, namun berdampak pada individu lain dan 

mengharapkan timbulnya reaksi dari individu lain tersebut.
35 

Melalui definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa tidak 

setiap aktivitas individu merupakan tindakan sosial.   Sebagai 

 
33 

Lih. Stanislav, Andreski, Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, 

dan Agama,(Max Weber on Capitalism, Bureaucracy and Religion) (Tiara 

Wacana, Yogyakarta, 1989), 7 yang mengatakan bahwa rasionalisasi 

berbeda dengan yang dipahami oleh Freud. Freud memahami bahwa 

rasionalisasi itu suatu proses mencari pembenaran bagi tindakan-tindakan 

seseorang yang di dalamnya pelaku merasa benar tetapi oleh para analis 

dinyatakan keliru. Bagi Weber rasionalisasi merupakan kebangkitan sains 

dan tinjauan ilmiah dengan meyakini bahwa pengertian, persepsi dan 

penalaran merupaan satu-satunya sumber dari ilmu pengetahuan. 
34 

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik, 214 
35 

Max Weber, Economy and Society. Volume 1, An Outline of 
Interpretative   Sociology,   Guenter    Roth   and   Claus    Eittich     (ed.), 

(California: The Regents of University of California, 1978), 22 
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contoh, beribadah bukan sebagai tindakan sosial sebab 

aktivitas ibadah merupakan aktivitas individu yang tidak 

berhubungan dengan individu lain. Disebut tindakan sosial 

jika tindakan yang dilakukan oleh individu yang satu 

menghadirkan respon individu lain. 

Posisi Weber berhubungan dengan posisi nominalis. 

Kaum nominalis berpendirian bahwa hanya individu-individu 

saja yang riil (nyata) secara obyektif dan bahwa masyarakat 

hanya suatu nama yang menunjuk pada sekumpulan individu- 

individu. Analisis substantif Weber tidak meletakkan posisi 

individualistik sedemikian ekstrem. Weber mengakui 

pentingnya dinamika-dinamika kecenderungan sejarah yang 

besar pengaruhnya terhadap individu. Namun demikian, 

semua pernyataan umum yang berhubungan dengan 

kecenderungan sejarah itu, pada analisis akhirnya merupakan 

pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan 

kecenderungan-kecenderungan atau pola-pola tindakan atau 

interaksi individu. 

Posisi Weber dapat dilihat sebagai sesuatu yang 

berhubungan dengan individulisme metodologis.  Artinya, 

data ilmiah bagi ilmu sosial akhirnya berhubungan dengan 

tindakan-tindakan individu. Definisi Weber mengenai arti- 

arti  subyektif  sangat  penting.  Tujuan  Weber  adalah untuk 
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masuk ke arti-arti subyektif yang berhubungan dengan 

pelbagai “kategori interaksi manusia”  untuk 

menggunakannya dalam membedakan antara tipe-tipe 

struktur sosial dan untuk memahami arah perubahan sosial 

besar dalam masyarakat Barat. Weber menekankan individu 

dan arti subyektif dalam tindakan yang sedang dilaksanakan 

manusia disebabkan latar belakang intelektual masa Weber 

hidup sangat menekankan idealisme dan historisisme. 

Aspek pemikiran Weber yang paling terkenal adalah 

tekanannya pada pemahaman subyektif sebagai metode untuk 

untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti 

subyektif tindakan sosial. Obyektivitas dan netralitas nilai 

masih diakui sebagai bagian warisan Weber untuk sosiologi 

masa kini. 

Weber berpendapat bahwa perilaku sosial ekonomi 

dihubungkan dengan situasi institusionalnya. Weber 

mengembangkan tipe ideal sebagai suatu cara untuk 

memungkinkan perbandingan dan generalisasi empirik. 

Penjelasan formal mengenai tipe ideal itu sebagai suatu  

teknik metodologis yang dirancangkan merupakan salah satu 

sumbangan Weber yang paling penting dalam dalam bidang 

metodologi. Dalam konteks teori keseluruhannya, tipe ideal 

ini   harus   dilihat   sebagai   suatu   pengimbangan   terhadap 
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tekanannya pada individu yang merupakan kunci untuk 

mengadakan generalisasi ke satuan-satuan sosial yang lebih 

besar yang ada di belakang tingkat individu itu. 

Dikatakan Weber, “suatu tipe ideal dibentuk dengan 

suatu penekanan yang berat sebelah mengenai satu pokok 

pandangan atau lebih atau dengan sintesa dari gejala-gejala 

individual konkret yang sangat tersebar memiliki sifatnya 

sendiri-sendiri yang kurang lebih ada dan kadang-kadang 

tidak ada yang diatur menurut titik pandangan yang diberi 

tekanan secara berat sebelah ke dalam suatu konstruk analisis 

terpadu. Selanjutnya Robert Lawang menjelaskan analisis 

adalah tindakan memilih aspek-aspek suatu gejala yang 

kelihatannya sama dengan konsistensi logis dan 

mengkonstruksikan suatu keseluruhan dari aspek-aspek itu 

yang terpadu dan kompak. Konstruk intelektual ini mungkin 

mengabaikan atau menyimpang dari aspek-aspek tertentu 

yang terdapat dalam gejala empirik namun hal ini tidak dapat 

dihindarkan karena kenyataan sosial adalah sangat kompleks 

untuk dapat dimengerti dalam semua kompleksitasnya itu. 

Sekali tipe ideal itu dikonstruksikan, maka tipe ideal tersebut 

dapat dipergunakan sebagai tonggak pengukur untuk menilai 

seberapa jauh gejala itu sesuai dengan tipe ideal itu dan 

sebagai  konsep  teoritis  dalam  mengembangkan    hipotesa- 
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hipotesa penelitian. Konstruksi tipe-tipe ideal tidak 

mengandung pertimbangan nilai mengenai gejala yang  

sedang diamati. Tipe ideal dipergunakan untuk analisis bukan 

untuk evaluasi.
36

 

Tipe ideal yang paling terkenal dan menarik menurut 

Weber adalah birokrasi.
37 

Pelbagai karakteristik birokrasi- 

pembagian kerja dan spesialisasi, hirarki otoritas, penerimaan 

pegawai berdasarkan keahlian teknis, tekanan pada  peraturan 

formal dan impersonalitas- membentuk tipe ideal suatu 

organisasi birokratis. Tipe ideal dapat dikonstruksikan 

menurut tingkat-tingkat yang berbeda-beda dan dengan 

tingkat generalitas yang berbeda-beda pula. Orang dapat 

mengembangkan tipe ideal mengenai pola-pola personalitas, 

hubungan sosial, kelompok atau kolektivitas yang lebih  

besar. Sama halnya, orang dapat mengembangkan suatu tipe 

ideal yang berlaku untuk suatu situasi historis tertentu atau 

yang berlaku untuk suatu pola yang lebih luas sifatnya, 

misalnya “manusia ekonomi”. 

 

 

 
 

36 
Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik, 218 

37 
George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi:    Dari 

Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial 

Postmodern, (Sociological Theory) (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 

140 
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2.1.4. Tipe-Tipe Tindakan Sosial 

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan 

Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan 

sosial. Pembedaan pokok yang diberikan adalah antara 

tindakan rasional dan yang nonrasional. Dengan kata lain, 

tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang 

sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Di dalam 

kategori utama mengenai rasional dan nonrasional itu, ada 

dua bagian yang berbeda satu sama lain. 

Weber menyebutkan terdapat empat (4) tipe tindakan 

sosial
38

, yaitu: (1) Instrumentally  rational  (Tindakan 

Rasional Instrumental), yaitu tindakan sosial yang 

mengharapkan reaksi individu lain sesuai dengan kondisi atau 

tujuan  aktor  yang  melakukan  tindakan  sosial  tersebut;  (2) 

Value-rational (Tindakan yang berorientasi Nilai), yaitu 

tindakan sosial berdasarkan nilai agama atau etika yang 

dipegang; (3) Affectual (Tindakan Afektif), yaitu tindakan 

sosial yang dipengaruhi oleh emosi atau perasaan aktor; (4) 

Traditional (Tindakan Tradisional), yaitu tindakan sosial 

yang dibentuk oleh kebiasaan. 

 

 

 

 
38 

Max Weber. Economy and Society, 25 
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a. Rasionalitas instrumen 

Tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini meliputi 

pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan 

dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk 

mencapainya. Tindakan ini diarahkan secara rasional ke  

suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat- 

sifatnya sendiri apabila tujuan itu, alat dan akibat-akibat 

sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan semuanya 

secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas 

alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan 

mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil 

yang  mungkin  dari  penggunaan  alat  tertentu  apa  saja dan 

akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan 

yang mungkin berbeda secara relatif.
39 

Tipe tindakan ini juga 

tercermin dalam organisasi birokratis. Pengamatan Weber  

saat itu, sistem pasar yang impersonal dan organisasi 

birokratis sedang berkembang di dunia Barat modern.
40

 

b. Rasionalitas berorientasi nilai 

Sifat rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting 

adalah bahwa alat-alat hanya merupakan obyek pertimbangan 

dan perhitungan  yang sadar; tujuan-tujuannya sudah    dalam 

 

39 
Max Weber, Talcott Parsons (ed.), The Theory of Social and 

Economic Organization, (New York: The Free Press, 1947), 117 
40 

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik, 220 
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hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat  

absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Nilai-nilai akhir 

bersifat nonrasional dalam hal di mana seseorang tidak dapat 

memperhitungkannya secara secara obyektif mengenai 

tujuan-tujuan mana yang harus dipilih. Lebih lagi komitmen 

terhadap nilai-nilai ini adalah sedemikian sehingga 

pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai kegunaan 

(utility), efisiensi, dan sebagainya tidak relevan. Juga orang 

tidak memperhitungkannya (kalau nilai-nilai itu benar-benar 

bersifat  absolut)  dibandingkan  dengan  nilai-nilai alternatif. 

Individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai 

seperti itu,tetapi nilai-nilai itu sendiri sudah ada.
41 

Tindakan 

religius mungkin merupakan dasar dari rasionalitas yang 

berorientasi   nilai   ini.   Orang   beragama   mungkin menilai 

pengalaman subyektif mengenai kehadiran Tuhan  

bersamanya atau perasaan damai dalam hati atau dengan 

manusia seluruhnya suatu nilai akhir di mana dalam 

perbandingannya nilai-nilai lain menjadi tidak penting. 

Nilainya sudah ada, individu memilih alat seperti meditasi, 

doa, menghadiri upacara di gereja untuk memperoleh 

pengalaman religius. Apakah nilai seperti ini dicapai secara 

efektif, tidak dapat “dibuktikan” secara obyektif dengan  cara 

 
41

Max Weber, The Theory of Social , 117 
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yang sama seperti kita membuktikan keberhasilan delam 

mencapai tujuan dalam tindakan instrumental.
42

 

c. Tindakan tradisional 

Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial 

yang bersifat nonrasional karena dibentuk oleh kebiasaan. 

Individu yang memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, 

tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku seperti 

itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu 

tersebut akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu, 

kalau diminta dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu 

bertindak dengan cara seperti itu atau perilaku seperti itu 

merupakan kebiasaan baginya. Apabila kelompok-kelompok 

atau seluruh masyarakat didominasi oleh orientasi ini, maka 

kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau didukung  

oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai 

kerangka acuannya yang diterima begitu saja tanpa persoalan. 

Satu- satunya pembenaran yang perlu adalah bahwa,  “Ini 

cara yang sudah dilaksanakan nenek moyang kami, dan 

demikian pula nenek moyang mereka sebelumnya; ini adalah 

cara yang sudah begini dan akan selalu begini terus”.   Weber 

 

 

 

 

42 
Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik, 221 
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melihat bahwa tipe tindakan ini sedang hilang lenyap karena 

meningkatnya rasionalitas instrumental.
43

 

d. Tindakan afektif 

Tipe tindakan ini didominasi perasaan atau emosi 

tanpa refleksi intelektual dan perencanaan yang sadar. 

Keempat tipe tindakan sosial yang baru didiskusikan ini  

harus dilihat sebagai tipe-tipe ideal. Weber mengakui bahwa 

tidak banyak tindakan, kalau ada, yang seluruhnya sesuai 

dengan salah satu tipe ideal ini. Tetapi bagi kebanyakan 

tindakan, hal ini harus memperlihatkan kemungkinan untuk 

mengidentifikasi mana dari orientasi-orientasi subyektif 

terdahulu bersifat primer. Membuat pembedaan antara tipe- 

tipe tindakan yang berbeda atas dasar ini penting untuk 

memahami pendekatan Weber terhadap organisasi sosial dan 

perubahan sosial. Tindakan sosial dapat dimengerti hanya 

menurut   arti   subyektif   dan   pola-pola   motivasional yang 

berkaitan dengan itu. Pada tindakan rasional, arti subyektif  

itu dapat ditangkap dengan skema alat tujuan.
44

 

2.1.5. Tindakan Sosial dan Struktur Sosial 

Struktur sosial dalam perspektif Weber didefinisikan 

dalam  istilah-istilah  yang  bersifat  probabilistik  dan  bukan 

 

43 
Ibid., 115 

44 
Ibid., 222 
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sebagai kenyataan empirik yang ada terlepas dari individu- 

individu. Jadi misalnya, suatu “hubungan sosial seluruhnya 

dan secara eksklusif terjadi karena adanya probabilitas di 

mana akan ada suatu arah tindakan sosial dalam suatu 

pengertian yang dapat dimengerti secara berarti”.
45 

Suatu 

kelas  ekonomi  menunjuk  pada  suatu  kategori  orang-orang 

yang memiliki kesempatan hidup yang sama seperti 

ditentukan oleh sumber-sumber ekonomi yang dapat 

dipasarkan. Suatu keteraturan sosial yang absah didasarkan 

pada kemungkinan bahwa seperangkat hubungan sosial akan 

diarahkan ke suatu kepercayaan akan validitas keteraturan.
46

 

Tindakan sosial individu dengan maknanya yang 

berkaitan membentuk bangunan dasar untuk struktur sosial 

yang lebih besar. Weber meletakkan dasar ini dengan 

mengembangkan serangkaian distingsi-distingsi tipologi yang 

bergerak dari tingkatan hubungan sosial ke tingkatan 

keteraturan ekonomi dan sosial politik. Konsep legitimasi 

keteraturan sosial mendasari analisis Weber mengenai 

perubahan sosial. Stabilitas keteraturan sosial yang absah 

tidak tergantung semata-mata pada kebiasaan atau pada 

kepentingan   diri   individu   yang   terlibat.   Sebaliknya,  itu 

 
45 

Max Weber, The Theory Social, 118 
46 

Ibid., 124 
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didasarkan pada penerimaan individu akan norma-norma atau 

peraturan-peraturan yang mendasari keteraturan itu sebagi 

sesuatu yang bisa diterima atau diinginkan. 

Weber menunjukkan empat dasar legitimasi yang 

berbeda-beda yang mencerminkan tipologi tindakan sosial, 

yaitu: a) karena tradisi; suatu kepercayaan akan legitimasi  

apa yang sudah selalu ada; b) berdasarkan sikap-sikap 

efektual, terutama emosi yang melegitimasi validitas 

mengenai apa yang baru diungkapkan atau suatu model untuk 

ditiru; c) berdasarkan kepercayaan rasional akan suatu 

komitmen absolut dan terakhir; d) karena dibentuk dalam 

suatu cara  yang diakui sebagai  yang sah. Hubungan     sosial 

dalam pelbagai tipe keteraturan sosial yang diperlihatkan itu 

menunjukkan keanekaragaman yang berbeda-beda.
47

 

Weber mengidentifikasi beberapa tipe yang berbeda 

tetapi dia khususnya tertarik pada hubungan yang muncul 

dalam organisasi dalam suatu struktur otoritas yang mapan 

artinya, suatu struktur di mana individu-individu yang 

diangkat bertanggung jawab untuk mendukung keteraturan 

sosial. Organisasi yang berbadan hukum yang didirikan 

berdasarkan persetujuan kontraktual mungkin mencerminkan 

kepentingan-kepentingan mereka yang termasuk di dalamnya 
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yang sesuai satu sama lain atau mendasarkan dirinya pada 

landasan kekuatan atau kontrol atas sumber-sumber yang 

langka. Namun perhatian Weber yang utama adalah pada 

landasan keteraturan sosial yang absah. Ini berarti bahwa 

keteraturan sosial dan pola-pola dominasi yang berhubungan 

dengan itu diterima sebagai yang benar baik oleh mereka 

yang tunduk pada suatu dominasi maupun mereka yang 

dominan. Pola-pola dominasi mencerminkan terutama 

struktur otoritas bukan struktur kekuasaan. Kekuasaan adalah 

kemampuan untuk melaksanakan kemauan seseorang 

walaupun mendapat perlawanan; otoritas adalah hak untuk 

mempengaruhi karena didukung oleh peraturan dan norma 

yang mendasari keteraturan sosial. Penggunaan otoritas 

tergantung pada kerelaan pihak bawahan untuk patuh pada 

perintah orang memiliki otoritas. Tingkat kerelaan ada 

macam-macam dalam situasi yang berbeda-beda. Tambahan 

pula  mereka  yang  berada  dalam  posisi  otoritas    biasanya 

mempunyai kepentingan untuk memperkuat kepercayaan 

akan legitimasinya.
48

 

Weber mengidentifikasi tiga dasar legitimasi yang 

utama dalam hubungan otoritas: ketiganya  dibuat 

berdasarkan  tipologi  tindakan  sosial.  Masing-masing    tipe 
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berhubungan dengan tipe struktur administratifnya sendiri  

dan dinamika sosialnya sendiri yang khusus. Tipe-tipe ini 

dalam hubungannya dengan struktur administratif. Menurut 

Weber  terdapat  tiga  bentuk  dominasi  kekuasaan
49  

sebagai 

berikut: 

a. Otoritas legal rasional 

Otoritas legal rasional adalah otoritas yang didasarkan 

pada komitmen terhadap seperangkat yang dibuat dalam 

sebuah aturan legal. Yang termasuk dalam bentuk dominasi 

kekuasaan ini adalah negara dan kepala negara. Seseorang 

memegang otoritas melakukan tugasnya dengan kebijakan 

dan norma-norma yang ada. Orang-orang yang melakukan 

pekerjaannya harus tunduk kepada atasannya. Orang yang 

memiliki otoritas paling tinggi adalah orang yang memiliki 

jabatan paling atas. Tindakan dari orang yang memiliki 

otoritas tertinggi didasarkan pada norma-norma yang tidak 

bersifat pribadi. Otoritas legal rasional ini terjadi dalam 

organisasi birokrasi yang menunjukkan ciri-ciri sebagai 

berikut: kegiatan staf administrasi dilaksanakan secara teratur 

dan merupakan kedinasan resmi yang memiliki batas-batas 

yang jelas. Wewenang para pejabat dalam bentuk hirarki 

kantor.  Aturan-aturan  mengenai  prilaku  staf,  otoritas   dan 
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tanggungjawab dituangkan dalam bentuk tulisan. Penerimaan 

tenaga administrasi didasarkan pada seleksi dengan syarat- 

syarat tertentu. Demikian juga ketika telah menjadi pegawai, 

ia akan mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 

telah ditentukan berdasarkan aturan yang ada. 

b. Otoritas Tradisional 

Otoritas yang dihasilkan oleh kepercayaan tradisional. 

Contoh dominasi kekuasaan ini adalah kerajaan dan raja. 

Otoritas tradisional didasarkan pada kepercayaan kepada 

kesucian aturan-aturan dan kekuasaan yang telah berabad- 

abad lamanya. Weber membedakan tiga otoritas   tradisional: 

(1) Gerontokrasi, dimana otoritas berada di tangan orang- 

orang tua dalam suatu kelompok; (2) Patriakhalisme, otoritas 

berada di tangan satu kesatuan kekerabatan yang dipegang 

oleh seseorang individu tertentu yang memiliki otoritas 

warisan; (3) Patrimonalisme, merupakan perkembangan 

patriakhalisme dan sudah memiliki staf administrasi. Staf 

administrasi terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan 

pribadi dengan pemimpinnya. Patrimonalisme merupakan 

bentuk dominasi yang mempunyai ciri khas dalam 

pemerintahan tradisional yang sewenang-wenang. Otoritas 

tradisional  rentan  konflik  karena  didasari  oleh kepentingan 
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penguasa untuk memperbesar kekuasaannya dan bawahan 

untuk memperbesar gerak kebebasannya 

c. Otoritas Karismatik 

Otoritas karismatik adalah otoritas akibat karisma  

atau kemampuan individu yang dijadikan pemimpin dan 

didasarkan bahwa individu tersebut dianggap dan 

diperlakukan memiliki sifat unggul dengan kekuatan- 

kekuatan yang khas dan luar biasa. Otoritas karismatik dapat 

timbul dalam konteks sosial atau sejarah yang beraneka 

ragam. Oleh karena itu banyak tokoh-tokoh  karismatik,  

mulai dari pemimpin politik sampai dengan nabi-nabi. Tokoh 

karismatik biasanya memberikan sebuah bukti dari 

keasliannya dengan cara melakukan hal-hal ajaib  yang 

bersifat ketuhanan. Menurut Weber, karisma adalah kekuatan 

revolusioner, salah satu kekuatan revolusioner penting di 

dunia sosial. Yang membedakan karisma merupakan 

kekuatan revolusioner adalah bahwa ia menyababkan 

berubahnya pikiran aktor; ini menyebabkan “reorientasi 

subjektif atau internal”. Perubahan-perubahan tersebut bisa 

mengarah  pada  perubahan  sikap  utama  dan  arah  tindakan 

secara radikal menjadi orientasi yang sama sekali bagu bagi 

semua sikap terhadap perbedaan masalah sosial.
50

 

 
50 

Goerge Ritzer dan Douglas J Goodman, Teori Sosiologi dari, 145 



Birokrasi  45 
 

 

 

 
 

Dalam analisisnya tentang karisma, Weber memulai 

dengan tipe ideal birokrasi. Ia berusaha mengukur sejauh 

mana perbedaan struktur otoritas karismatik, berikut pengikut 

dan stafnya, dengan sistem birokrasi. Untuk mengatasi 

hilangnya pemimpin karismatik ada beberapa strategi yang 

dapat dilakukan dengan cara mencari pemimpin baru, 

pemimpin karismatik menstransfer kepada penerusnya, atau 

membuat penyeleksian dan pengujian untuk menempatkan 

pemimpin karismatik. Menurut Weber upaya-upaya tersebut 

menemui kegagalan. Menurut Weber dalam dunia modern 

saat ini karisma cenderung dirutinkan ke arah otoritas 

rasional-legal. Weber menjelaskan bahwa rasionalitas  adalah 

kekuatan revolusioner penting dan tak dapat digulingkan di 

dunia modern.
51

 

2.1.6. Birokrasi sebagai Bentuk Otoritas Legal-Rasional 

Otoritas legal-rasional diwujudkan dalam organisasi 

birokrasi. Analisis Weber yang sangat terkenal mengenai 

organisasi birokrasi berbeda dengan sikap yang umumnya 

yang memusatkan perhatiannya pada birokrasi yang tidak 

efisien, boros, dan tidak rasional lagi. Sebaliknya dalam 

membandingkan birokrasi dengan bentuk-bentuk administrasi 

tradisional   kuno   yang   didasarkan   pada   pada     keluarga 
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(extended family) dan hubungan pribadi, Weber melihat 

birokrasi modern sebagai bentuk organisasi sosial yang  

paling efisien, sistematis, dan dapat diramalkan. Sebagaimana 

dikatakan dalam analisisnya bahwa bentuk birokrasi adalah 

suatu organisasi meningkatkan efisiensi adminstratif. 

Ketepatan, kecepatan, ketidakraguan, pengurangan 

pergeseran serta biaya materi dan personalia ditingkatkan   ke 

tingkat  optimal  dalam  administrasi  birokratis  yang ketat.
52

 

Seperti yang dilihatnya langsung dalam masyarakatnya 

sendiri yang dikuasai ketika sedang berada di  bawah 

birokrasi militer dan birokrasi politik Prusia dan ketika dia 

melihat perkembangan sistem administrasi industri dan 

administrasi politik nasional di negara-negara Barat lainnya, 

dia mendapat kesan bahwa perkembangan dunia modern 

ditandai dengan semakin besarnya pengaruh birokrasi.  

Bentuk organisasi sosial birokrasi yang mencerminkan suatu 

tingkat rasionalitas instrumental tinggi mampu berkembang 

pesat dengan menggeser bentuk-bentuk tradisional hanya 

karena efisiensinya yang besar itu. 

Sebagian besar analisis Weber mengenai birokrasi 

mencakup karakteristik–krakteristik istimewa. Birokrasi 
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dilihat sebagai tipe ideal, meliputi: seleksi atas ciri-ciri suatu 

gejala empirik yang kelihatannya berhubungan dengan secara 

logis dan berarti meskipun kerangka atau ciri-ciri ini secara 

empirik tidak pernah ada dalam bentuknya yang murni. 

Misalnya tipe ideal mengenai birokrasi menekankan sifat 

hubungan sosial yang impersonal tetapi organisasi birokratis 

yang sebenarnya tidak pernah sepenuhnya mengabaikan atau 

mencegah timbulnya hubungan- hubungan pribadi. 

Ciri-ciri pokok dari tipe ideal birokrasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah 

ditentukan dan dianggap sebagai tugas resmi.
53 

Melalui 

ciri ini secara tegas memungkinkan untuk 

mempekerjakan pada ahli dengan kekhususan tertentu 

pada   posisi-posisi   tertentu   sehingga    mereka    dapat 

bertanggungjawab secara efektif. 

b. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan 

yang abstrak dan konsisten mencakup penerapan aturan- 

aturan di dalam kasus-kasus tertentu.
54 

Pedoman- 

pedoman  ini  dirancang  untuk  menjamin   keseragaman 
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dalam pelaksanaan setiap tugas dan mengkoordinasikan 

tugas-tugas yang beraneka ragam. 

c. Organisasi kepegawaian mengikuti prinsip hirarki; 

artinya pegawai rendahan berada di bawah pengawasan 

dan mendapat supervisi dari pegawai yang lebih tinggi.
55 

Setiap pegawai yang berada dalam hirarki administrasi 

dipercaya oleh atasan-atasan untuk bertanggungjawab 

atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan   oleh 

dirinya dan pegawai yang ada di bawahnya. Ia diberi 

wewenang untuk mengatur pegawai yang ada 

dibawahnya. 

d. Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seorang 

pegawai dapat merupakan peraturan atau norma yang 

bersifat  teknis.  Dalam  kedua  hal  itu,  kalau penerapan 

seluruhnya bersifat rasional maka (latihan) spesialisasi 

diharuskan
56

 

e. Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugasnya 

dengan semangat formal dan tidak bersifat pribadi.
57 

Agar dalam pelaksanaan tugas tidak dicampur masalah 

pribadi maka seorang pejabat harus menampilkan 

pendekatan yang tidak memiliki ikatan. 
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f. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokrasi didasarkan 

pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan 

pemecatan sepihak. Dalam suatu organisasi birokrasi 

mencakup jenjang karier, sistem kenaikan pangkat   yang 

didasarkan atas senioritas atau prestasi atau gabungan 

keduanya.
58

 

g. Pengalaman secara universal cenderung mengungkapkan 

bahwa tipe organisasi administratif yang murni secara 

birokratis yang bersifat teknis mencapai efisiensi 

tertinggi.
59 

Birokrasi mengatasi masalah menonjol dalam 

organisasi yakni memaksimalkan efisiensi dalam 

organisasi. 

Administrasi birokrasi pada dasarnya terdiri dari 

penerapan peraturan-peraturan umum terus menerus secara 

rutin terhadap hal-hal khusus oleh para pegawai yang bekerja 

menurut kemampuan dan wewenang resminya, dan yang 

menggunakan otoritas untuk tujuan ini serta sumber-sumber 

lainnya yang secara khusus diperuntukkan bagi tujuan ini, 

dengan suatu catatan mengenai apa yang harus dibuat. 

Keunggulan bentuk organisasi ini sudah jelas. 
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Berbagai macam ciri birokrasi diharapkan 

menghasilkan efisiensi administrasi. Itulah sebabnya, agar 

seseorang dapat bekerja secara efisien maka ia harus 

memiliki keahlian-keahlian tertentu dan menerapkannya 

secara tekun dan rasional. Keahlian tertentu diperlukan untuk 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada dirinya. 

Inilah tujuan dilakukan penerimaan pegawai dengan 

didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki meski tidak terlepas 

dari pertimbangan-pertimbangan pribadi dari pengambil 

keputusan. 

Pengalaman secara universal cenderung 

memperlihatkan bahwa tipe organisasi aministratif yang 

murni birokrasi dari titik pandang yang murni teknis mampu 

mencapai tingkat efisiensi yang paling tinggi dan dalam 

pengertian ini secara resmi merupakan alat yang dikenal 

sebagai yang paling rasional untuk melaksanakan keharusan 

pengawasan terhadap manusia. Itulah sebabnya dalam 

organisasi harus dihindari hubungan-hubungan yang bersifat 

pribadi/ikatan dengan maksud tujuan menghindari hal-hal 

yang menjadi sumber dari tindakan-tindakan irasional. 

Tindakan maupun keputusan rasional dalam 

organisasi birokrasi tidak dapat berlangsung pribadi lepas 

pribadi  namun  harus  dikoordinasikan,  jika tidak maka akan 
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muncul persoalan-persoalan yang tidak diinginkan. Itulah 

sebabnya diperlukan sebuah disiplin berupa aturan dan  

hirarki untuk membatasi ruang gerak dari berbagai macam 

keputusan  rasional  dalam  organisasi.   Dia  unggul terhadap 

bentuk lainnya dalam ketepatan, stabilitas, dalam  disiplin, 

dan dalam keampuhannya.
60 

Bahkan dalam ketika birokrasi 

itu telah mapan birokrasi merupakan salah satu struktur sosial 

yang paling sulit  dihancurkan.  Satu  alasan  pokok  mengapa 

bentuk organisasi birokrasi memiliki efisiensi adalah karena 

organisasi itu memiliki cara yang sistematis menghubungkan 

kepentingan individu dan tenaga pendorong dengan 

pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi. Hal ini dijamin oleh 

kenyataan bahwa pelaksanaan fungsi organisasi yang sudah 

diatur secara khusus menjadi kegiatan utama bagi pekerjaan 

pegawai birokrasi; sebagai imbalan pelaksanaan fungsi yang 

dipercayakan itu, pegawai menerima gaji dan kesempatan 

untuk kenaikan pangkat dalam karirnya. 

Weber mengadakan pembedaan yang kontras antara 

pegawai birokrasi penuh dengan pelaksanaan tugas organisasi 

yang terus menerus serta sistematis dan mereka yang 

posisinya hanyalah part-time, honorer, atau sukarela saja. 

Seseorang     yang    berpengalaman    dalam    usaha     untuk 
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mengangkat dan memberikan motivasi kepada para anggota 

organisasi sukarela dapat mengerti  kesulitan 

mempertahankan fungsi organisasi secara sistematis dengan 

dasar suka rela. Kesulitan yang sama akan dialami apabila 

posisi organisasi bersifat honorer saja.
61

 

Alasan lain mengapa organisasi birokratis itu sangat 

efisien adalah karena adanya pemisahan yang tegas dan 

sistematis antara apa yang bersifat pribadi, seperti emosi, 

perasaan, hubungan sosial pribadi, dan apa yang birokratis. 

Menurut Weber semakin lengkaplah birokrasi itu 

membebaskan diri dari berbagai perasaan pribadi khususnya 

yang bersifat irasional dan yang tidak dapat diperhitungkan 

dalam melaksanakan tugas kepegawaiannya. Dari pada 

pemimpin gaya lama yang digerakkan oleh simpati, 

kemurahan  hati,  kebudayaan  modern  memerlukan keahlian 

“profesional” yang lepas dari emosi dan tepat untuk 

menunjang pelaksanaan programnya.
62

 

Dalam sebuah organisasi birokrasi tidak semua 

pegawai memiliki kesadaran yang sama terhadap tugas dan 

tanggungjawabnya untuk menjalankan fungsinya. Dalam 

beberapa  kasus,  tujuan  organisasi  secara  keseluruhan  atau 

 

61 
Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik, 233 

62 
Ibid. 



Birokrasi  53 
 

 

 

 
 

akibat yang tidak langsung dari fungsi rutinnya sangat 

menghambat terpenuhinya kebutuhan manusia atau 

mengganggu nilai-nilai yang terdapat dalam kalangan luas. 

Walaupun suatu organisasi sangat rasional dalam pengertian 

efisiensi teknis formal tidak berarti bahwa ia juga rasional 

dalam pengertian substantif yang berhubungan dengan 

diterimanya tujuan organisasi itu secara moral atau alat-alat 

yang digunakan mencapainyai. Justru karena para  

pegawainya mungkin tidak sadar akan bekerjanya organisasi 

itu secara keseluruhan, mereka juga mungkin tidak sadar  

akan implikasi-implikasi kegiatan organsasi itu secara moral. 

Weber mencampurbaurkan perasaan-perasaan dengan 

dominasi organisasi birokratis yang bertambah besar. Dia 

tidak melihat efisiensinya yang semakin bertambah itu 

menghasilkan kebahagiaan manusia yang lebih besar atau 

membawa kemajuan  yang jelas  ke suatu  bentuk masyarakat 

yang utopis.
63

 

Pertumbuhan dalam bentuk organisasi dan 

pengawasan yang semakin ketat serta efisiensi yang mungkin 

dapat dibuat oleh birokrasi memperlihatkan suatu jenis 

kemajuan tertentu tetapi hal itu membutuhkan suatu    korban 
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yang bersifat psikologis atau emosional. Ikatan-ikatan 

kesetiaan pribadi yang memberi arti dan tujuan hidup di masa 

lampau dirusakkan oleh impersonalitas birokratis. Kepuasan 

dan kesenangan mencetuskan perasaan secara spontan  

ditekan oleh tuntutan taat pada spesialisasi yang sempit, 

rasional, dan sistematis dalam kantor yang birokratis.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa logika efisiensi 

secara kasarnya menghancurkan perasaan dan emosi manusia 

secara sistematis dan membuat manusia tidak lain daripada 

sebagai suatu bagian dalam mesin birokrasi dan menjadikan 

dirinya suatu “ kandang besi” (iron cage) di mana pada suatu 

saat mereka sadar bahwa mereka tidak bisa ke luar lagi dari 

situ. Proses ini tidak hanya terbatas pada masyarakat 

kapitalis, juga terjadi dalam masyarakat sosialis. Satu-satunya 

jalan ke luar yang dibayangkan Weber adalah impian 

kosongnya bahwa mungkin kelak akan muncul seorang 

pemimpin karismatik yang akan membuat dobrakan dari 

cengkeraman mesin birokratis yang tanpa jiwa itu dan 

memberi   tempat   kembali   pada   perasaan   dan     cita-cita 

manusia.
64
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2.1.7 Tipe-tipe Otoritas Campuran 

Tiga pola hubungan otoritas yang berbeda itu adalah 

tipe-tipe ideal, tidak dapat diharapkan salah satu diantaranya 

akan tampak dalam bentuk yang murni secara empirik. 

Sebaliknya, dalam banyak hal, hubungan otoritas dalam 

kehidupan yang riil cenderung mencerminkan tingkat-tingkat 

yang berbeda-beda dari ketiga tipe itu. Salah satu tantangan 

organisasi birokratis adalah untuk memanfaatkan pengaruh 

karismatik yang ada pada pegawai dalam organisasi itu dan 

menyalurkannya    dalam    bentuk    yang    menyumbangkan 

kehidupan organisasi itu daripada membuatnya kacau  

balau.
65 

Kedudukan posisi birokratis saja hanya memberikan 

suatu dasar minimal dalam mempengaruhi orang lain. 

Pemimpin  yang  efektif  adalah  yang  mampu menggunakan 

dasar ini dengan mutu apa saja yang dimilikinya untuk 

membangkitkan rasa setia dan patuh pada para pengikutnya. 

Selain pengaruh karismatik, organisasi birokratis banyak 

menggunakan dukungan yang terdapat dalam tradisi. Dari 

tingkat yang paling atas sampai ke yang paling bawah, 

keputusan dibuat dan usaha untuk mempengaruhi itu 

dibenarkan berdasarkan  hal-hal  yang sudah terjadi. Kuatnya 
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kebiasaan tradisional dapat kita lihat pada kalimat “kami 

selalu berbuat begitu”. Para ahli teori masa kini mengenai 

organisasi mengemukakan bahwa mencari jalan keluar untuk 

maslasah-masalah organisasi baru sering mulai mengujinya 

dengan apa yang terjadi di masa lampau dalam organisasi itu 

untuk melihat kalau-kalau ada suatu preseden yang dapat 

ditemui dan dipergunakan utnuk mengatasi krisis masa kini. 

Dalam melihat saling keteregantungan antara ketiga pola 

otoritas itu, penggunaan konsep-konsep ini dalm analisis data 

empirik harus meliputi usaha menentukan pola yang dominan 

dan juga cara dimana ketiga tipe ini saling berhubunagn dan 

tingkat dimana ketganya saling mendukung atau saling 

merusakkan. Tekanan Weber sendiri dalam menggunakan 

konsep-konsep tipe ideal adalah untuk menunjukkan betapa 

otoritas legal-rasional itu berkembang dalam masyarakat 

modern, masyarakat industri kita dengan mengorbankan 

otoritas tradisional. 


