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Pulantzas adalah salah seorang dari sejumlah pemikir Perancis. Dia dikenal lewat buku-bukunya 

yang cukup menarik. Bukunya yang pertama, Political Power and Social Classes dan yang kedua, Fascism 
and Dictatorship, merupakan dasar pengembangan dari pemikiran dan juga kerangka teori yang 
diuraikan dalam bukunya yang ketiga, yang berjudul Clases in Contemporary Capitalism ini. buku ini 
mencoba menjelajahi aspek-aspek struktur kelas dalam masyarakat kapitalis maju dewasa ini. secara 
tajam ia membuat perbedaan antara agents dan posisi dari hubungan produksi kapitalis, dan berusaha 
untuk mencegah kekeliruan yang tipikal dari fungsionalis dan historisisme. 

Buku ini merupakan serangkaian analisa yang membahas tentang kelas sosial serta aparat 
negara dalam fase kapitalisme monopoli, khususnya yang ada di Eropa. Pada bagian pertama buku ini, ia 
mencoba untuk membahas dan mengenali ciri-ciri umum situasi dewasa ini dan pengaruhnya terhadap 
formasi sosial. Pada bagian kedua, Poulantzas mencoba memberikan analisa secara lebih tepat 
mengenai apa yang disebut dengan borjuasi, dan pada bagian ketiga dari buku ini ia menguraikan 
analisanya tentang apa yang disebutnya dengan petty bourgeoisie dalam pengertian lama dan baru, 
yang dikenal dengan “lapisan menengah baru” terutama dalam kaitannya dengan perkembangan 
kapitalisme yang sedang berkembang dewasa ini. 
Kelas Sosial 

Dalam uraian pendahuluan, Poulantzas menjelaskan bahwa dengan mengaitkan antara analisa 
teoritis dengan analisa kongkrit, dia mendasari uraian-uraian berikutnya. Kemudian, ia mulai 
menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kelas sosial. Menurutnya, kelas sosial tidak hanay dapat 
dilihat dari aspek ekonomi dan proses produksi ataupun formasi sosial, tetapi termasuk juga aspek 
politik dan ideologi yang dikenal sebagai superstruktur. Kelas sosial selalu terkait dengan kontradiksi 
danperjuangan kelas, kelas yang dimaksud disini berebda dengan apa yang dikenal oleh Hegelian 
dengan Class-for-itself (kelas yang dengan sendirinya “sadar kelas” dan merupakan organisasi politik 
yang otonom). Implikasinya, setiap keals dalam suatu proses produksi umumnya ditandai dengan 
adanya pengaruh dari determinasi struktural terhadap kelas tersebut, termasuk adanya hubungan 
politis dan ideologis dari pembagian kerja. Lebih lanjut, “kesadaran kelas” dan organisasi politik yang 
otonom, sepanjang yang dikenal oleh kelas pekerja, adalah suatu ideologi yang mengacu pada posisi 
kelas dan menandakan adanya tradisi yang memungkinkan terjadinya intervensi kelas sebagai kekuatan 
sosial. 

Prinsip utama untuk menganalisa kelas sosial adalah dengan melihat keberadaan mereka dalam 
perjuangan keals, yang harus dibedakan dari adal-usul mereka. Jadi, keals sosial mengacu pada 
keebradaan mereka dalam tempat kerja, yang biasanya ditandai denagn peranan mereka dalam 
hubungan ekonomi. Yang dimaksud denagn “ruang ekonomi” atau economic space, ditentukan oleh 
proses produksi, sedangkan posisi atau tempat pekerja ditentukan oleh hubungan produksi. Proses 
produksi berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alam pada umumnya, sedangkan 
hubungan produksi dalam masyarakat yang mengenal pembagian kelas menunjuk pada dua hal, yakni 
pertama, hubungan antara pekerja dengan obyek dan alat kerjanya; dan kedua, hubungan antara 
sesama manusia yang dikenal dengan hubungan kelas. 

Jika kelas sosial hanya semata-mata dilihat dari pola produksi, maka akan terdapat dua kelas 
yang ditentukan oleh aspek politik, ekonomi dan ideologi, yakni keals pemeras yang secara politis dan 
ideologis dominan, dan kelas yang diperas, dimana yang disebut kedua juga secara politis dan ideologis 
didominasi oleh yang pertama: tuan dan hamba dalam pola produksi perhambaan, bangsawan dan 
pelayan dalam pola produksi feodal, borjuis dan pekerja dalam pola produksi kapitalis. Namun begitu, 
dalam realitas sosial, formasi sosial yang terjadi tidak hanya terdiri dari suatu hubungan kelas yang 
tunggal, melainkan merupakan campuran dari beberapa hubungan sosial yang dibentuk oleh pola dan 
bentuk produksi, sehingga dalam membuat analisa kelas, tidak dapat dilakukan pembagian kelas secara 
simplistis. 
Aparat Negara dan Transformasi Radikal 

Dalam uraian berikutnya, dicoba untuk dibahas tentang aparat negara dan hubungannya dengan 
keals sosial, dalam artian bahwa terdapat suatu tanda adanya peran yang dimainkan oleh aparat negara 
dalam eksistensi dan perkembangan kelas sosial. Disebutkan bahwa peranan utama aparat negara 
adalah untuk memelihara dan menjaga kesatuan dan ikatan sosial, dengan cara memusatkan dan 
memberi sanksi yang menunjukkan adanya dominasi kelas. Dengan jalan tersebut tercipta hubungan 
kelas. Hubungan politis dan ideologis “dimaterikan” atau diwujudkan sebagai benda oleh aparat negara. 

Menurut Poulantzas, aparat negara antara lain terdiri atas, aparat negara represif (tentara, 
polisi, penjara, badan peradilan, pegawai negeri), aparat negara ideologis (pendidikan, keagamaan, 



aparat informasi-radio, televisi, surat kabar), aparat kultural-bioskop, teater, penerbitan –aparat serikat 
pekerja yang berkolaborasi dengan partai borjuis serta dalam situasi tertentu. Namun perlu diingat 
bahwa aparat negara tidak memiliki kekuatan tersendiri. Mereka hanya mewujudkan dan memusatkan 
hubungan kelas. Sementara itu, negara, tidak merupakan suatu entitas tersendiri yang secara intrinsik 
hakekatnya bersifat instrumental, tetapi lebih merupakan suatu pemantapan hubungan kelas. Ini akan 
mempunyai implikasi bahwa berbagai macam fungsi aparat negara -politis, ekonomis, ideologis, -ketika 
memenuhi perannya dalam hubungan sosial tidak bersifat netral, dan dominasi politiknya sendiri 
dibatasi keberadaan dan fungsinya sebagai aparat negara. Berarti transformasi radikal dari hubungan 
sosial tidak hanya terbatas pada perdubahan di dalam kekuasaan negara, tetapi harus juga mengubah 
aparat negara itu sendiri dari satu kelas ke kelas lain. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa dalam 
menganalisa suatu formasi sosial, perlu dipertimbangkan secara cermat hubungan dari perjuangan 
kelas, hubungan kekuasaan, dan aparat negara yang mewujudkan, memusatkan dan merefleksikan 
hubungan tersebtu. Di sini aparat negara, khususnya aparat ideologis memiliki peran yang menentukan 
dalam perkembangan keals sosial. Sebagai contoh, sekolah, yang meskipun tidak menciptakan 
pembagian kelas tersendiri, tetapi ia memiliki atau memberi sumbangan atas perkembangan kelas 
sosial. 
Peta Situasi Dunia 

Dalam pembahasan beriktunya, Poulantzas mencoba mengenali situasi dewasa ini denagn 
mengajukan beberapa pertanyaan pokok: bagaimana sebenarnya hubungan baru yang terjadi di negara-
negara yang memiliki formasi sosial imperialis, dan apa pengaruhnya terhadap aparat negara? Apakah 
masih mungkin berbicara tentang national state dalam suatu metropolitan imperialis? Apa kaitan antara 
negara dengan proses internasionalisasi modal atau perusahaan internasional? Adakah suatu bentuk 
lembaga super-state baru yang menggantikan national-state, atau adakah modifikasi dari negara dalam 
upaya pemenuhan fungsinya yang baru bagi perluasan akumulasi modal dalam tingkat internasional? 
Dalam hubungan ini, ia mengemukakan adanya dua kecenderungan. Pertama, dari kalangan penulis 
seperti Paul Sweezy, Harry Magdoff, Martin Nicolaus, Pierre Jalee, dan sebagainya yang dikenal dengan 
versi sayap kiri dari teori ultraimperialism Kautsky, yang menyatakan bahwa terdapat peranan dominan 
dari Amerika Serikat di antara negara-negara kapitalis, dimana hubungan di antara mereka ditandai oleh 
pasifikasi dan integrasi di bawha dominasi modal Amerika yang tidak etrtandingi. Kedua, meskipun 
dengan argumentasi yang beragam, tetapi masih dalam suatu basis yang sama, yaitu penulis-penulis 
seperti Ernest Mendel, Michael Kidron, Bill Warren, Bob Rowthron dan J. Vallier, yang mengemukakan 
bahwa dalam fase imperialisme dewasa ini, kelihatannya hubungan kerjasama antara negara-negara 
imperialis tidak mengalami perubahan struktural. Terlepas dari perbedaan kecenderungan ini, ia 
menyimpulkan bahwa hegemoni Amerika cenderung merosot semenjak Eropa membangun dirinya dari 
puing-puing Perang Dunia II. Dengan kata lain, kemerosotan ini harus dipahami dalam konteks 
keseluruhan tahapan hegemoni Amerika. Ini menunjukkan adanya krisis di seluruh negara imperialis, 
yang ditandai denagn semakin atjamnya kontadiksi di antara mereka. Dengan begtiu borjuasi di negara-
negara imperialis hanya bisa dianalisa dalam konteks internasionalisasi hubungan kapitalis yang 
menandai fase imperialisme dewasa ini. 
Kontradiksi 

Pembahasan mengenai borjuasi dimuali dengan apa yang disebut dengan kontradiksi dan 
hubungannya dengan state. Dalam masa transisi menuju kapitalisme, terdapat ketidakseimbangan pola 
dan bentuk produksi feodal dengan pola produksi kapitalsi. Hubungan produksipun masih bersifat 
manufaktur, di mana pemilik sekaligus menjadi produsen. Kemudian dengan meluasnya kapitalisme, 
maka terbentuk apa yang disebut kapitalisme kompetitif, yang berlanjut dengan kapitalisme monopoli. 

Tahapan kapitalisme monopoli ini mengalami tiga fase, yakni: fase transisi dari kapitalisme 
kompetitif ke kapitalisme monopoli, fase konsolidasi kapitalisme monopoli dan fase kapitalisme dewasa 
ini. dalam tahapan kapitalisme monopoli ini, pola produksi kapitalis makin mantap dan dominan, namun 
pada fase awalnya masih etrdapat perlindungan bagi pola produksi lain, terutama komoditi yang 
dihasilkan denagn pola produksi dalam industri kecil. Pada fase berikutnya, terjadi ketidakseimbangan 
antara kapitalisme kompetitif dengan kapitalisme monopoli, yang pada gilirannya kapitalisme monopoli 
menjadi dominan dan mantap. Pada saat itulah terjadi pemusatan modal, dan proses produksi 
berlangsung sangat eksploitatif. Ketika terjadi monopoli modal, maka terdapat modifikasi hubungan 
produksi. Monopoli modal tersebut mengandung kontradiksi atas dirinya. Kontradiksi ini juga 
berlangsung antar modal monopoli dan non monopoli. Kontradiski berikutnya terjadi antara modal 
nonmonopoli dengan borjuasi tradisional, termasuk kontradiski dalam modal nonmonopoli sendiri. 

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, di mana posisi golongan manajer dan pimpinan 
aparat negara? Mereka termasuk dalam deetrmunasi struktural atau anggota kelas apa? Apakah mereka 
termasuk dalam determinasi struktural atau anggota kelas apa? Apakah mereka termasuk atau tidak 
termasuk dalam kelas kapitalis? Pertanyaan ini menarik. Jawabannya dua macam. Pertama, mereka 
adalah identik dengan pemilikan ekonomi, jadi termasuk dalam kelas kapitalis, karena mereka 
mendorong hubungan pemilikan ekonomi. Kedua, mereka terpaksa berada dalam suatu sistem yang 
harus setia kepada logika keuntungan. Anmun ebgitu, kedua jawaban ini dianggap tidak memuaskan, 
sebab pemilikan ekonomi harus dibedakan denagn pengambilan keputusan. Juga, jawaban kedua 



menafikan kenyataan bahwa kriteria keanggotaan dalam suatu kelas tidak merupakan motivasi perilaku, 
tetapi merupakan suatu kategori obyektif yang merujuk pada suatu bentuk di mana nilai lebih dapat 
dicapai dan diwujudkan. Dari sinilah kemudian Poulantzas mengembangkan teorinya mengenai Petty 
Bourgeoisie dalam pengertian lama dan baru. 
Dilema Keals Menengah 

Petty bourgeoisie atau borjuasi kecil merupakan masalah pelik dalam kerangka teori kelas sosial. 
Sebelum diuraikan lebih lanjut, ia menjelaskan bahawa terdapat tiga versi tentang berjuasi baru ini. 
Pertama, yang menyatakan bahwa kelompok “bergaji” ini dapat dimasukkan dalam kelas berjuis atau 
telah mengalami berjuisasi. Kedua, mereka dapat dimasukkan dalam kelas pekerja atau disebut kelas 
“bergaji”. Ketiga, khususnya diwakili oleh Dahrendorf, mencoba memisahkan mereka yang termasuk 
dalam kelas borjuis dan ada pula yang termasuk dalam kelas pekerja. Kecenderungan lain, meskipun 
terdapat beberapa varian, dikenal dengan apa yang dinamakan kelas menengah. Karena posisinya yang 
unik, mereka ini dapat disebut penyangga, mediator, yakni yang menjembatani kelas borjuis dengan 
kelas pekerja, sekaligus berfungsi sebagai faktor stabilisator masyarakat borjuis. Kelas menengah disini 
dilihat sebagai “kelompok yang homogen”, yang pada umumnya didefinisikan atas dasar kriteria 
pendapatan, sikap mental dan motivasi psikologis. 

Borjuis kecil dalam artian lama adalah pedagang, pengusaha industri kecil, tukang yang bebas, 
dan sebagainya. Masalah teoritis yang muncul adalah: di mana posisi borjuis kecil tersebut dalam 
determinasi kelas struktural? Apakah mereka memiliki ciri yang menonjol sebagaimana kelas borjuis dan 
kelas pekerja? Bagaimana posisi politis dan ideologi borjuis kecil? Dapatkah borjuis kecil memiliki 
otonomi posisi kelas tersendiri dalam jangka panjang? Borjuis kecil dalam artian lama tidak termasuk 
dalam pola produksi kapitalis, tetapi lebih merupakan bentuk transisi dari pola produksi feodal ke pola 
kapitalis? Borjuis kecil baru agak cenderung anti kapitalis, tetapi lebih kepada ilusi reformis. Biasanya 
mereka lebih berkepentingan dalam soal “partisipasi” yang karena kekhawatiran akan terajdi 
proletarisasi, cenderung menginginkan “karir”, “promosi”, mereka cenderung “menuhankan 
kekuasaan”. Borjuis kecil dalam artian lama secara ideologis, biasanya anti-kapitalis, walau dalam posisi 
status-quo. Mereka takut jika terjadi transformasi sosial secara mendasar. Mereka juga takut kalau 
terjadi proletarisasi. Karena itu tuntutan mereka adalah “kesempatan yang sama”, “persaingan sehat”, 
“jangan monopoli”, dan lain sebagainya. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa borjuis kecil dalam artian lama maupun baru dikenal 
dengan “kelas menengah” tidak memiliki otonomi kelas politis maupun ideologis dalam jangka panajng. 
Ini berarti bahwa mereka bisa berperan untuk dan atas nama kelas borjuis maupun kelas pekerja. 
Namun masalahnya cukup kompleks, karena dewasa ini kelihatannya mereka masih berperan sebagai 
penengah dalam peristiwa politik tertentu, yang dalam konjungtur jangka pendek, masih merupakan 
kekuatan sosial yang nyata. 

Usaha Poulantzas untuk menjelaskan situasi dan posisi kelas menengah baru yang disebutnya 
dengan new petty bourgeoisie sesungguhnya cukup menarik jika dihubungkan dengan kesulitan di mana 
kelas ini harus ditempatkan dalam pola hubungan produksi kapitalis. Meskipun apa yang dikemukakan 
ini terkesan “Eropa” sentris, namun banyak pelajaran dapat ditarik dari sini, terutama apabila diamati 
proses perkembangan industrialisasi yang pada saat ini sebagai fenomena umum di negara-negara 
berkembang. 
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