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HOT CHAIR

• Mahasiswa dibagi dalam kelompok.
• Perwakilan kelompok memilih card yang tersedia.
• Mengerjakan sesuai dengan poin-poin dalam card yang 

dipilih.dipilih.
• Mahasiswa yang ditunjuk akan menempati “hot chair” 

selama 10 menit.



Pengertian Politik

1. Berhubungan dengan pemerintah
2. Perkara pengelolaan, mengarahkan, dan 

menyelenggarakan kebijaksanaan umum
3. Pertai-partai yang berperan dalam 3. Pertai-partai yang berperan dalam 

kehidupan negara
4. Penggunaan kekuasaan negara (relasi 

antara bangsa-bangsa)



Politik

Cabang pengetahuan praktis, bagian dari etika yang 
berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok 

(Aristoteles)

Politik dikendalikan oleh hukum-hukm objektif yang berakar 
pada hakikat manusia
(Realisme Politik)



Perkembangan Ilmu Politik

• Abad 19
• Pemikiran yang bersifat kelembagaan legal 

menjadi lebih normatif (sturktur organisasional, 
proses pembuatan keputusan dan tindakan, proses pembuatan keputusan dan tindakan, 
politik pengawasan, kebijaksanaan dan tindakan 
serta lingkungan manusia dari suatu 
pemerintahan yang legal)

• Abad 20
• Penggunaan metode ilmiah yang bersifat  

kuantitatif, munculnya pendekatan 
bahavioralisme (ilmu politik sebagai ilmu tentang 
perilaku)



Mengapa HI?
• Bahwa seluruh penduduk dunia terbagi 

dalam wilayah komunitas politik yang 
terspisah, negara-negara merdeka yang 
membentuk sistem internasional/global.

• Fokus ilmiah negara-negara dan • Fokus ilmiah negara-negara dan 
hubungan antarnegara

• Secara umum berkenaan dengan 
hubungan manusia seluruh dunia



Konsep Kunci

Kedaulatan negara 

Karakteristik negara yang merdeka dari semua negara lain

Sistem negara

Hubungan antar kelompok-kelompok manusia yang diatur secara politik yang 
menguasai wilayah-wilayah tertentu, tidak berada dibawah kekuasaan atau 
kekuasaan yang lebih tinggi, dan menjalankan dan melaksanakan suatu 
tindakan yang merdeka dari yang lainnya.

Lima nilai dasar sistem negara

Keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan



Pandangan Terhadap Negara

Pandangan Tradisional Pandangan Alternatif

Negara-negara adalah lembaga yang 
berharga, memberikan keamanan, 

Negara dan sistem negara
menciptakan lebih banyak masalahberharga, memberikan keamanan, 

kebebsan, ketertiban, keadilan, 
kesejahteraan

Masyarakat mendapatkan keuntungan
dari sistem negara

menciptakan lebih banyak masalah
daripada yang mereka selesaikan

Mayoritas masyarakat dunia
menderita lebih dari yang mereka
dapatkan manfaatnya dari sistem
negara



Politik Internasional

• Kekuatan-kekuatan politik antar bangsa
• Cara hubungan politik
• Fakta politik internasional



Kekuatan Politik Mencapai 
Tujuan Bangsa

• Kekuasaan adalah tujuan akhir dari 
kekuatan politik

• Tujuan bangsa kemerdekaan, keamanan, 
kemakmuran dan kekuasaan yang kemakmuran dan kekuasaan yang 
biasanya dirumuskan dalam citacita 
filsafat agama, ekonomi, filsafat atau 
sosial.

• Realisasinya dapat melalui cara-cara non 
politik maupun politik, seperti kerjasama 
antarnegara



Menyusutnya kekuasaan Politik 
dan Perebutan Kekuasaan

“Perebutan Kekuasaan dapat dilenyapkan 
dari Kancah Internasional, dihubungakan 
dengan usaha besar untuk menorganisasi 
dunia, sebagaimana Liga Bangsa-Bangsa dunia, sebagaimana Liga Bangsa-Bangsa 

dan Perserikatan Bangsa-Bangsa” 
(Cordell Hull, Menlu AS)



“Memutuskan untuk menggunakan 
lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-

Bangsa untuk membunuh politik 
kekuasaan, supaya dengan cara-cara kekuasaan, supaya dengan cara-cara 
demokrasi, kehendak rakyatlah yang 

harus berlaku”
(Philip Noel Baker, Menteri Negara Inggris 

1946)



“Negara mana yang ingin ditindas oleh 
kekuasaan asing? Atau siapa yang ingin 
memilikinya dirampok dengan tidak adil? 

Namun, apakah ada satu negara saja Namun, apakah ada satu negara saja 
yang tidak menindas negara tetangganya? 

Atau, di mana di dunia ini akan dijumpai 
orang yang tidak merampok milik orang 

lain? Di mana sebenarnya?
(“Dead Sea Scrool”, Thucydides)



Sumber Merosotnya Kekuatan 
Politik

Menurut Hans J. Morgenthau

1. Filsafat politik internasional yang 
menguasai lebih dari setengah abad ke-menguasai lebih dari setengah abad ke-
19 (sistem aritokrasi)

2. Keadaan Politik dan intelektual khusunya 
yang menentukan hubungan AS dan 
dunia .



Perebutan Kekuasaan

• Politik luar negeri yang khas adalah 
“memeilihara kekuasaan” bukan 
mengubah pembagian kekuasaan”.



Sumber


