
IDEOLOGI POLITIKIDEOLOGI POLITIK



TUJUAN NEGARA

• Sesuai dengan tujuan bersama yang disepakati

• Tujuan negara sesuai dengan ideologi yang digunakan dalam negara 
tersebuttersebut



MINGGU DEPAN

1. Ideologi : Anarkisme  dan Komunisme (Siti H dkk)

2. Ideologi : Sosialisme  dan Liberalisme (Hafid dkk)

3. Ideologi : Konservatisme  dan  Fasisme (Sindy dkk)

4. Ideologi : Marxisme   dan Kapitalisme (Andre dkk)4. Ideologi : Marxisme   dan Kapitalisme (Andre dkk)

5. Ideologi : Pancasila (Beni dkk)



IDEOLOGI POLITIK : 
LATAR BELAKANG. DEFINISI, CIRILATAR BELAKANG. DEFINISI, CIRI



TUJUAN PERKULIAHAN

 Mahasiswa mengetahui berbagai ideologi politik

 Mahasiswa dapat mengidentifikasi ideologi politikMahasiswa dapat mengidentifikasi ideologi politik



ANARKISME

 Anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan

 Teori politik Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan 
masyarakat tanpa hirarkis (baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial). 

 Para Anarkis berusaha mempertahankan bahwa anarki, ketiadaan aturan-aturan, 
adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat 
menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. 

 Anarkis melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan kebersamaan sebagai sebuah 
kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya.



ANARKISME : MAHASISWA

 Tidak menghendaki pemerintahan. Masyarakat tanpa negara. Lembaga sukarela yg 
mengatur dirinya sendiri.

 Abad 20, Chicago



KOMUNISME

 sebuah ideologi. Penganut paham berasal dari der Manifest Kommunistischen yang 
ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama 
kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori analitis pendekatan komunis untuk 
perjuangan kelas (sejarah dan kontemporer) dan kemakmuran ekonomi yang 
kemudian menjadi salah satu gerakan paling berpengaruh di dunia politik.

 Hakekat manusia adalah makhluk sosial saja.  Pandangan hidup bukan masalah pribadi  Hakekat manusia adalah makhluk sosial saja.  Pandangan hidup bukan masalah pribadi 
namun masalah partai



ANARKISME DAN KOMUNISME

1. Ciri sama : persamaan sosial, menolak kapitalisme

2. Anarkisme :  individual, menolak kelembagaan

3. Komunisme :  masih mempertimbangkan kelompok (bukan negara), perjuangan 

4. Beni : Komunisme said : agama itu candu?4. Beni : Komunisme said : agama itu candu?



SOSIALISME

Sosialisme ditandai oleh :  Sosialisme ditandai oleh : 

(1) komitmenuntuk menciptakan masyarakat yang egalitarian (sama)

(2) Seperangkat kepercayaan bahwa orang bisa membangun sistem egalitarian 
alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai solidaritas dan kerjasama

(3) pandangan yang optimistik yang memandang manusia dan kemampuannya 
dapat bekerja sama antara satu dengan lainnya, dan dapat bekerja sama antara satu dengan lainnya, dan 

(4) keyakinan bahwa adalah mungkin untuk membuat perubahan secara nyata di 
dunia ini melalui agen-agen yang terdiri atas mereka-mereka yang sadar.



LIBERALISME

 Liberalisme tidak semata didasarkan pada ekonomi melainkan juga filsafat, agama, dan 
kemanusiaan

 Liberalisme yaitu : 

1. keyakinan mengenai pentingnya kemerdekaan untuk mencapai setiap tujuan yang 
diharapkan;diharapkan;

2. semua manusia memiliki hak-hak yang sama di depan hukum yang dimaksudkan bagi 
kemerdekaan sipil;

3. tujuan utama dari setiap pemerintahan adalah mempertahankan kebebasan, 
persamaan, dan keaman dari semua warga negara;



LIBERALISME

4. adanya kebebasan berpikir dan berekspresi

5. liberalisme yakin akan adanya kebenaran yang obyektif, bisa ditemukan melalui kegiatan berpikir 
menurut metode riset, eksperimen, dan verifikasi

6. agama merupakan hal yang harus ditoleransi;

7. liberalisme berpandangan dinamis mengenai dunia, dan

8. kaum liberal adalah mereka yang idealis (hendak mencapai tujuan) melalui praktek-praktek yang 
dipertimbangkan.



SOSIALISME DAN LIBERALISME (MAHASISWA)

1. Liberalisme  pasca kegelapan

2. Sosialisme  egalitarian

# Kenapa sosialisme bisa luntur di Uni Soviet?# Kenapa sosialisme bisa luntur di Uni Soviet?

# Kenapa sosialisme lebih cocok ke kelas ekonomi rendah ?



KONSERVATISME

 Konservatisme merupakan paham politik yang ingin mempertahankan 
tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata yang sudah ada, 
menghendaki perkembangan setapak demi setapak, serta menentang 
perubahan yang radikal.

sebuah filsafat politik yang mendukung / mempertahankan nilai-nilai  sebuah filsafat politik yang mendukung / mempertahankan nilai-nilai 
tradisional



FASISME

 membuat individu dan masyarakat berpikir dan bertindak seragam. Para fasisme menggunakan kekuatan dan  membuat individu dan masyarakat berpikir dan bertindak seragam. Para fasisme menggunakan kekuatan dan 
kekerasan bersama semua metode propaganda bahkan genosida untuk mencapai tujuannya.
Pemerintahan bersifat otoriter dan totaliter.

Ciri 

1. Sistem pemerintahan satu partai.

2. Negara dijadikan alat permanen untuk mencapai tujuan negara

3. Mempercayai adanya perbedaan antara orang yang memerintah dan yang diperintah, antara elite dan massa.3. Mempercayai adanya perbedaan antara orang yang memerintah dan yang diperintah, antara elite dan massa.

4. Membenci kemerdekaan berbicara dan berkumpul.

5. Tidak rasional

6. Tidak mengakui persamaan derajat manusia

7. Tidak mengakui oposisi

http://www.yuksinau.com/2016/09/pengertian-fungsi-tugas-dan-tujuan-nkri.html


MARXISME

 sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx

 Marxisme mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis serta penerapannya pada kehidupan sosial

 Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital 
mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena 
dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum 
kapitalis.Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah 
ini timbul karena adanya "kepemilikan pribadi" dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk ini timbul karena adanya "kepemilikan pribadi" dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk 
menyejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme.
Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan,Inilah 
dasar dari marxisme



KAPITALISME



MARXISME DAN KAPITALISME (MAHASISWA)

1. Marxisme dasar Komunisme modern



PANCASILA



PANCASILA (MAHASISWA)

1.  
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