


 Studi tentang Ide-ide manusia (Destutt 

de Tracy) 

 Cara  orang / sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan 

 Kumpulan ide-ide yang melahirkan suatu 

konsep abstrak tentang  apa yang 

dianggap benar. 



menurut Kamus Oxford: 

 (1) a set of ideas that an economic or political 
system is based on; 

 (2) a set of beliefs, especially one held by a 
particular group, that influences the way 
people behave. 

 

Menurut Martin Hewitt, ideologi adalah : 

 “the system of ideas and imagery through 
which people come to see the world and 
define their needs and aspiration”, dan 

  “a system of ideas, beliefs and values that 
individuals and societies aspire toward.” 

(Jimly Asshiddiqie, 2006) 



 Ideologi tertutup 

    yaitu ideologi  yang dianggapkan sebagai 
kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan 
lagi, melainkan harus diterima sebagai 
sesuatu yang sudah jadi dan harus 
dipatuhi.  

    Tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan 
nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang 
lain. Isinya dogmatis dan apriori  

 Ideologi terbuka 



    Ideologi terbuka  yaitu ideologi yang hanya berisi 

nilai/prinsip  dasar, sedangkan  implementasinya 

dalam kehidupan masyarakat selalu dapat 

dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai  yang 

berkembang di masyarakat. 

 

  Ideologi terbuka Bersifat inklusif 



 Marxisme-komunisme 

 Liberalisme, 

 Berbasis agama 

 

 

 



 Berasal dari pemikiran Karl  Marx ---

Marxisme  ---- materialisme, atheis, 

kolektivistik 

 Kemunculannya sebagai reaksi dari 

kapitalisme-liberalisme di Eropa 

 



 Pemikiran Marx berkembang di Eropa, 
khususnya Eropa Timur 

 Kemudian berkembang ke Asia dengan 
beberapa modifikasi  --- baca tentang 
Leninisme, Maoisme 

 Menjadi ideologi negara2 seperti :  Uni 
Sovyet, Cina, Korea Utara, Vietnam, Kuba 

 Berakhir  terutama sejak berakhirnya 
perang dingin (presiden Mikhail  
Gorbachev menerapkan glasnost  dan 
perestroika) 



 Ekonomi : sistem etatisme, kolektivistik 

(tidak menghargai/membatasi  hak milik 

perseorangan 

 Politik:  

 Hukum 

 Sosial budaya 



Liberalisme 

 Pemikiran bahwa manusia bersifat atomistis 

 Terdapat pengakuan terhadap hak-hak individual. 

 Mengakui dan memberi kebebasan  



Pengaruh Liberalisme dalam 
kehidupan masyarakat: 

 Ekonomi: kapitalisme, pasar bebas 

 Politik : Demokrasi liberal 

 Sosial budaya :  ?? 

 Hukum :  ?? 



 Pancasila mengalami dinamika dan 

terdapat perbedaan pendapat 

terhadap Pancasila sebagai ideologi 

 Pancasila merupakan hasil kontrak sosial, 

yaitu kesepakatan para pendiri negara 

 1960-an, Pancasila mulai dianggap 

sebagai ideologi negara, terutama 

masa ORBA 

 



Pancasila sebagai Ideologi 

Terbuka 

 Pancasila memuat nilai-nilai dasar saja 

 Digali dari nilai dan jiwa bangsa 

Indonesia 

 Konsep operasional lebih diserahkan 

kepada tumbuh dan berkembangnya 

masyarakat. 

 Seharusnya  nilai dasar Pancasila 

sebagai penyaring  



Ideologi Pancasila bersifat terbuka 
memiliki: 

 Dimensi idealitas, karena mengandung nilai-nilai 
dasar yang baik dan benar. 

 
 Dimensi normatif, nilai-nilai dasar itu dijabarkan 

dalam norma dan aturan selanjutnya sehingga 
bersifat fleksibel. 

 
 Dimensi realitas, artinya Pancasila mencerminkan 

realitas hidup yang ada dalam masyarakat. 


