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PENGERTIAN 
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DEFINISI POLITIK (ETIMOLOGI)

Politik itu berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang
artinya adalah “negara kota”, dan dari kata polis
tersebut bisa didapatkan beberapa kata, diantaranya:

Polities => warga negara
politikos => kewarganegaraan
politike episteme => ilmu politik
Politicia => pemerintahan Negara



DEFINISI ILMU POLITIK
Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang 

membahas teori dan praktik politik serta deskripsi
dan analisis sistem politik dan perilaku politik. 

Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.



BURUH PEREMPUAN MENDEMO KEBIJAKAN UPAH DAN CUTI 
BAGI MEREKA…



ANGGOTA KPK BERTEKAD MEMBERNATAS KORUPSI…..



MAHASISWA MENDEMO KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TIDAK 
BERPIHAK PADA RAKYAT KECIL:



Misalkan, dalam menghadapi
peristiwa bencana alam saat ini:

1

2

4

3

5

Bagaimana menangani korban

Bagaimana memenuhi kebutuhan
logistik

Bagaimana menjamin kelangsungan
ekonomi dan pendidikan
Bagaimana menjamin kembalinya
kehidupan sosial yang normal

Bagaimana melakukan pemulihan 
alam



DEFINISI ILMU POLITIK

Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang
membahas teori dan praktik politik serta
deskripsi dan analisis sistem politik dan
perilaku politik.

Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.



5. PANDANGAN

TERHADAP 

ILMU POLITIK



1. Pandangan Klasik
Politik sebagai persatuan
warga negara yang berfungsi 
membicarakan dan 
menyelenggarakan hal yang 
menyangkut kebaikan 
bersama seluruh anggota 
masyarakat.
Kebaikan bersama memiliki 
nilai moral lebih tinggi 
daripada kepentingan 
individu/swasta (Aristoteles)



2. Pandangan Kelembagaan
Pandangan ini melihat politik sebagai 
hal yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara.

Max Weber merumuskan negara 
sebagai komunitas manusia yang 
secara sukses memonopoli 
penggunaan paksaan fisik yang sah 
dalam wilayah tertentu.

Negara dipandang sebagai sumber 
utama hak untuk menggunakan 
paksaan fisik yang sah.



3. Pandangan Kekuasaan

Politik sebagai kegiatan mencari

dan mempertahankan kekuasaan

dalam masyarakat, (Robson).

Ilmu politik sebagai ilmu yang

memusatkan perhatian pada

perjuangan untuk;

➢ Memperoleh dan

mempertahankan kekuasaan,

➢ Melaksanakan kekuasaan,

➢ Mempengaruhi pihak lain

ataupun menentang pelaksanaan

kekuasaan.



4. Pandangan Fungsionalisme

Politik yaitu Alokasi nilai-nilai secara
authoritative, berdasarkan
kewenangan dan karena itu sangat
mengikat untuk semua masyarakat,
(David Easton dan Harold Lasswell )

Pandangan fungsionalisme melihat
politik sebagai kegiatan merumuskan
dan melaksanakan kebijakan umum.



5. Pandangan Konflik
Konflik: perbedaan pendapat,
perdebatan, persaingan bahkan
pertentangan dan perebutan dalam
upaya mendapatkan dan /atau
mempertahankan nilai-nilai.

Menurut pandangan ini, politik
adalah konflik. Karena gejala konflik
selalu hadir dalam masyarakat (dlm
proses politik).



Kritik dan Kelemahan Konsep Politik

1
Setiap masyarakat punya 
keterbatasan sumber-sumber 
sehingga konflik timbul dalam 
proses penentuan distribusi.

2

Kelompok yang dominan ikut
serta dalam proses
pendistribusian dan
pengalokasian sumber-sumber
melalui keputusan politik.

3
Pemerintah mengalokasikan 
sumber-sumber yang langka pada 
kelompok atau individu tertentu dan 
tidak mengalokasikan untuk 
kelompok yang lain. 



Kritik dan Kelemahan Konsep Politik

4
Ada tekanan secara terus menerus 
untuk mengalokasikan sumber-
sumber yang langka dan hal ini 
adalah gejala umum dalam 
masyarakat

5

Adanya upaya kelompok atau 
individu untuk mempertahankan 
struktur yang menguntungkan 
dalam pola distribusi sumber-
sumber yang langka.

6
Kedudukan penguasa akan semakin 
mantap apabila mampu meyakinkan 
masyarakat bahwa sistem politik 
memiliki legitimasi.



Tujuan Politik Indonesia:
(Menurut Pembukaan UUD’45)

Membentuk Suatu Pemerintah Negara Indonesia
Yang Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan
Seluruh Tumpah Darah Indonesia Dan Untuk
Memajukan Kesejahteraan Umum,
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Serta
Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia


