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Asal-muasal ilmu politik 

Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua 

dari berbagai cabang ilmu yang ada. 

Sejak orang mulai hidup bersama, 

masalah tentang pengaturan dan 

pengawasan dimulai.  Sejak saat itulah 

ilmu politik ada. 



Asal muasal ilmu politik (2) 

Sejak manusia hidup bersama itulah para 

pemikir politik mulai membahas masalah-

masalah yang menyangkut batasan 

penerapan kekuasaan, hubungan antara 

yang memerintah serta yang diperintah, serta 

sistem apa yang paling baik menjamin 

adanya pemenuhan kebutuhan tentang 

pengaturan dan pengawasan. Dan 

sebagainya. Disinilah ilmu politik tumbuh dan 

berkembang 

 



Jadi, apa yang dimaksud dengan 

Politik? 

Secara etimologis, politik berasal dari 

bahasa Yunani ”polis” yang berarti kota 

yang berstatus negara. 

 Secara umum istilah politik dapat diartikan 

berbagai macam kegiatan dalam suatu 

negara yang menyangkut proses 

menentukan tujuan-tujuan dari negara itu 

dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. 



Dalam perspektif klasik, 

menurut Aristoteles:  

Politik sebagai suatu usaha untuk mencapai 

masyarakat politik (polity) yang terbaik. Di 

dalam polity semacam itu manusia akan 

hidup bahagia karena memiliki peluang untuk 

mengembangkan bakat, hidup dengan rasa 

kemasyarakatan yang akrab dan dalam 

suasana moralitas yang tinggi. Semua ini 

untuk mewujudkan kebaikan bersama atau 

kepentingan umum.  



Dalam perspektif kelembagaan 

Dalam pendekatan ini politik adalah 

bagaimana negara dikelola dengan 

fokus perhatian berdasarkan segi 

konstitusional (UUD negara) dan yuridis 

(hukum) nya.  



Dalam perspektif kekuasaan, 

menurut William Robson 

Ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan 

perhatian pada perjuangan untuk 

memperoleh dan mempertahankan 

kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, 

mempengaruhi pihak lain, atau menentang 

pelaksanaan kekuasaan.  

Kekuasaan merupakan kemampuan 

mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan 

berperilaku sesuai dengan kehendak yang 

mempengaruhi.  



Dalam perspektif fungsionalis,  

Menurut Haworl Laswell 

politik adalah masalah siapa (who: 

individu, kelompok, daerah), mendapat 

apa (what: hal-hal apa yang diinginkan 

yakni kebenaran, keadilan atau 

kedudukan presiden, menteri, dll], 

kapan (when) dan bagaimana (how) : 

cara memperolehnya 



Antara yang ideal dan praktek 

Praktek pelaksaan ilmu politik dalam 

kehidupan sehari-hari seringkali tidaklah 

se-ideal dalam tataran teoritis. 

Secara ideal, ilmu politik menjadi 

“frame” dan “aturan moralitas idealis” 

yang menjaga dan memastikan praktek 

politik sehati-hari akan sesuai dengan 

tujuan semula. 



Lantas, mengapa kita (masih) 

perlu belajar ilmu politik? 

1)Scientific Reasons (Pertimbangan 

Ilmiah) 

 Menambah pengetahuan yang lebih dalam 

mengenai banyak hal yang bersinggungan 

dengan hal ihwal politik. Mulai proses 

interaksi keilmuan,  perkembangan 

paradigma dan teori, serta akibat yg 

muncul dari penerapan teori ataupun 

ideologi bagi masyarakat.  

 



mengapa kita (masih) perlu belajar 

ilmu politik?(2) 

2) Aristoteles ; Karena manusia adalah makhluk politik 

atau  “zoon politicoon”.  

  

Tanpa diminta atau direncanakan, sadar ataupun tidak, 

sesungguhnya manusia adalah makhluk politik. Mis: Lahir 

sebagai warga negara Indonesia yang melekat hak dan 

kewajiban sebagai WNI. 

Tanpa diminta atau direncanakan, sadar atau tidak, kita akan 

selalu terlibat dan dilibatkan oleh urusan politik. Dari mulai 

harga bakso yang naik karena cabe mahal, sampai urusan 

kenapa sekolah di Indonesia mahal..  



mengapa kita (masih) perlu 

belajar ilmu politik?(3) 

Sebagai makhluk politik yang akan melakukan 

tindakan politik, maka diperlukan 

pembelajaran politik untuk memperbesar 

kepekaan pembelajar sehingga ia dapat 

bertindak sesuai dengan tujuan.  

Agar dapat bertindak dengan baik secara politik, 

orang perlu mempelajari teori, azas dan seni 

politik, nilai-nilai yang dianggap penting oleh 

masyarakat, seperti demokrasi, partisipasi politik 

dan sebagainya. 



mengapa kita (masih) perlu 

belajar ilmu politik?(4) 

4. Ilmu untuk meramal masa depan. Ilmu politik 

sangat berguna untuk menganalisa dan 

meramalkan akibat suatu tindakan politik 

maupun kebijaksanaan para politisi. 

Oleh karena itu pemegang kekuasaan harus 

paham ilmu politik sehingga ia bisa tahu 

dampak dari keputusan atau kebijakan yang 

akan diambilnya.  



mengapa kita (masih) perlu 

belajar ilmu politik? (5) 

5) Ilmu politik juga berguna sebagai Political 

Reasons (Pertimbangan Politis) 

  

Sebagai alat ukur untuk menguji/mengawasi 

apakah pemerintah telah menggunakan 

kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan 

yang benar dengan perangkat politis yang 

dimilikinya.  



mengapa kita (masih) perlu 

belajar ilmu politik? (6) 

6) Professional Reasons (Pertimbangan 

Profesional) 

 Indonesia adalah “laboratorium” paling 

lengkap bagi ilmu politik. Oleh karena 

itu, mempelajari ilmu politik merupakan 

kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan (ilmu politik) untuk 

memecahkan masalah sehari-hari 

 



mengapa kita (masih) perlu belajar 

ilmu politik? (7) 

7) Menjadi agen kontrol sosial bagi pemerintah 

 

Jangan  jadi generasi muda yang hanya bisa menjadi 

pengkritik tanpa aksi nyata memberi solusi atau 

memperbaiki. 

Karena politik sejatinya adalah bagaimana menciptakan 

kebijakan yang berguna bagi banyak orang.  

Ilmu politik bisa menjadi alat bagi generasi muda untuk ikut 

mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan 

solusi yang diperlukan. 

 



mengapa kita (masih) perlu 

belajar ilmu politik? (8) 

8) Menghapus stereotype politik itu kotor.  

Karena politik tidak kotor, yang kotor adalah 

para pelaku tertentu dengan perilakunya 

yang tidak sesuai dengan etika dan kaidah.  

Dengan semakin banyak orang yang belajar 

ilmu politik, diharapkan tindakan politiknya 

akan semakin baik dan sesuai etika. Tentu 

perilaku ini akan menghapus streotype 

tentang politik itu kotor.  



mengapa kita (masih) perlu 

belajar ilmu politik? (9) 

9) Membuat dunia lebih baik. Karena tak ada 

perubahan politik menjadi lebih baik tanpa ada 

keterlibatan langsung/ berpartisipasi politik. 

Jadi jangan hanya mengeluh atau mencaci maki kondisi 

yang ada, tapi lakukan sesuatu.  

Demo dengan etika, belajar sesbaik-baiknya, berikan 

pikiran-pikiran untuk Indonesia lebih baik melalui 

berbagai forum diskusi dan tulisan-tulisan. Pelajari 

ilmu politik dan gunakan ilmunya untuk terlibat 

secara langsung dalam perbaikan Indonesia. 



mengapa kita (masih) perlu 

belajar ilmu politik? (10) 

10) Kembali mengingatkan pada tujuan awal 

pendirian negara berbangsa: KESEJAHTERAAN 

(baca pembukaan UUD 1945) 

 

Sistem dan kondisi politik yang buruk hanya akan 

menghasilkan inefisiensi dan ketidakefektifan 

bidang lainnya (ekonomi, industri, sosial ). Sama 

saja memperlambat kemajuan negara itu sendiri 

sekalipun punya SDM yang baik di bidang lain 



mengapa kita (masih) perlu 

belajar ilmu politik? (11) 

11)  Carut marut kondisi politik saat ini tak bisa 

diubah hanya sedikit orang. Perlu lebih banyak 

orang yang mau dan mampu mengubah kondisi 

politik menjadi lebih baik. 

 

Jadi diperlukan banyak orang, khususnya anak 

muda yang mau belajar ilmu politik dan 

berpartisipasi politik. 

 


