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TUJUAN PERKULIAHAN
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ILMU POLITIK-SOSIOLOGIILMU POLITIK-SOSIOLOGI



1. ILMU POLITIK-SOSIOLOGI

- Sosiologi mengkaji tentang struktur dan dinamika masyarakat

- Politik adalah salah satu wujud dinamika masyarakat  (hasil yang muncul karena proses interaksi sosial di suatu 
masyarakat)

- Sosiologi dalam ilmu politik memahami :

1. Resiprosikal (timbal balik) struktur dan sistem politik – policy decision

2. Corak dan sifat keabsahan politik (political legitimacy)2. Corak dan sifat keabsahan politik (political legitimacy)

3. Sumber kewenangan politik (sources of political authority)

4. Pengendalian sosial (social control)

5. Perubahan sosial (social change)



ILMU POLITIK-ANTROPOLOGI BUDAYAILMU POLITIK-ANTROPOLOGI BUDAYA



2. ILMU POLITIK-ANTROPOLOGI BUDAYA

- Budaya lahir di masyarakat sebagai sebuah hasil atas perkembangan kehidupan 
manusia di masyarakatmanusia di masyarakat

- Antropologi budaya merupakan kajian aspek budaya dari setiap masyarakat

- Dinamika politik dipengaruhi dinamika kebudayaan   perkembangan tentang 
ide dan gagasan politik  lembaga politik

- Dinamika kebudayaan dipengaruhi oleh dinamika politik  tradisi, partisipasi, 
aktivitas politik masyarakat



ILMU POLITIK-GEOGRAFIILMU POLITIK-GEOGRAFI



3. ILMU POLITIK-GEOGRAFI

- Beberapa masalah geografi : 

- - perbatasan strategis (strategic frontiers), 

- - desakan penduduk (population pressure), 

- - daerah pengaruh (sphere of influence)

- Ilmu bumi politik (geopolitik) sangat  berpengaruh dalam penyusunan 
kebijakan politik nasional dan luar negeri

- Contoh : Bonus Demografi  Strategi Politik 



ILMU POLITIK-PSIKOLOGI SOSIALILMU POLITIK-PSIKOLOGI SOSIAL



4. ILMU POLITIK-

- Aspek naluri, emosi dan kebiasaan mempengaruhi aktivitas politik

- Pendekatan psikologis : konsep memahami perilaku politik  yang dilakukan oleh aktor politik (individu atau - Pendekatan psikologis : konsep memahami perilaku politik  yang dilakukan oleh aktor politik (individu atau 
kelompok)

- Contoh : 

Kajian Psikologi massa dalam menangani demo di Kulon Progo

Kajian Psikologi massa dalam menangani demo 212



ILMU POLITIK-SEJARAHILMU POLITIK-SEJARAH



5. ILMU POLITIK-SEJARAH

Data, fakta sejarah menjadi sumber untuk mengkaji persoalan politik ke depan

Ilmu politik sebagai langkah untuk memahami sejarah politik

Politik membuat sejarah dan sebagian besar peristiwa sejarah adalah peristiwa politikPolitik membuat sejarah dan sebagian besar peristiwa sejarah adalah peristiwa politik



ILMU POLITIK-EKONOMIILMU POLITIK-EKONOMI



6. ILMU POLITIK-EKONOMI

- Lahirnya paham ekonomisme dan politisme- Lahirnya paham ekonomisme dan politisme

- Metode analisis :

a. Ekonomi-politik (pendekatan ekonomi untuk memahami politik)

b. Politik ekonomi  (pendekatan politik untuk memahami ekonomi)

- Planning oriented, choice oriented

Contoh : Contoh : 

- Ekonomi internasional  strategi pembangunan – MEAAFTA

- Investasi Raja Salman – Politik Luar Negeri



ILMU POLITIK-HUKUMILMU POLITIK-HUKUM



7. ILMU POLITIK-ILMU HUKUM

- Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh sebuah kekuasaan

- Kajian hukum  ilmu politik (law in action)

- Ex. Hukum ketenagakerjaan dan hubungan politik bilateral



ILMU POLITIK-ETIKILMU POLITIK-ETIK



8. ILMU POLITIK-ETIKA

- Dasar peletakannya pada keberadaan manusia sebagai aktor politik

- Etika (moral philosophy) melahirkan etika politik- Etika (moral philosophy) melahirkan etika politik

- Bahwa segala kegiatan politik didasarkan pada prinsip etis (nilai yang diakui bagi 
masyarakat)

- Ex. Etika politik : kekuasaan politik pimpinan bersifat legal

Etika politik Pancasila : berpolitik dengan mengacu nilai-nilai Pancasila





NEXT WEEK

1. Secara individual, silakan pelajari dan ringkas sejarah perkembangan ilmu politik pada berbagai masa di dunia1. Secara individual, silakan pelajari dan ringkas sejarah perkembangan ilmu politik pada berbagai masa di dunia

2. Diketik (maksimal 1 halaman)

3. Dibawa dan dijadikan bahan diskusi di pertemuan 4

4. Topik :

a. Masa Yunani Kuno (Fauzi dkk)

b. Masa Romawi (Ali dkk)

c. Abad Pertengahan (Raden Prima dkk)

d. Modern ( Beni dkk)

e. Indonesia (Drean dkk)



NEXT WEEK

1. Secara individual, silakan pelajari dan ringkas sejarah perkembangan ilmu politik pada berbagai masa di dunia1. Secara individual, silakan pelajari dan ringkas sejarah perkembangan ilmu politik pada berbagai masa di dunia

2. Diketik (maksimal 1 halaman)

3. Dibawa dan dijadikan bahan diskusi di pertemuan 4

4. Topik :

a. Masa Yunani Kuno (Amri dkk)

b. Masa Romawi (Aisya dkk)

c. Abad Pertengahan (Hindun dkk)

d. Modern (Wildan dkk)

e. Indonesia (Adi dkk)
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