


SEJARAH PERKEMBANGAN 
ILMU POLITIK



TUJUAN PERKULIAHAN

• Mahasiswa memahami sejarah perkembangan 
ilmu politik

• Mahasiswa menganalisa perkembangan ilmu 
politikpolitik



SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

• Dapat kita kaji dalam 2 hal

a. Secara Umum

 meninjau berbagai sudut pandang filsuf yang  meninjau berbagai sudut pandang filsuf yang 

mengkonstruksi perkembangan ilmu politik

b. Khusus (di Indonesia)

 sumbangsih perguruan tinggi dalam 

mengkonstruksi perkembangan ilmu politik



SECARA UMUM

a. Zaman Yunani Kuno (8)

b. Zaman Romawi (1)

c. Abad Pertengahan (2)

d. Permulaan Zaman Modern (3)d. Permulaan Zaman Modern (3)

e. Zaman Modern (4)

f. Abad 19 dan 20 (5)

g. Sebelum Masa Kemerdekaan (6)

h. Sesudah Masa Kemerdekaan (7)



SECARA KHUSUS

a. Sebelum Masa Kemerdekaan (6)

b. Sesudah Masa Kemerdekaan (7)



A. YUNANI KUNO



A. ZAMAN YUNANI KUNO

• Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah
dimulai pada tahun 450 SM. 

• Karya-karya Plato dan Aristoteles 

• Baik Plato maupun Aristoteles pada dasarnya• Baik Plato maupun Aristoteles pada dasarnya
menjadikan negara sebagai perspektif filosofis, dan
pandangan mereka tentang pengetahuan merupakan 
sesuatu yang utuh



A. ZAMAN YUNANI KUNO

• Karya Plato 

a. “Politea” = republik = keadilan

b. Republik = konstitusi sebagai jalan bagi individu untuk 
berhubungan dengan masyarakat  implikasi pada hak dan 
kewajibankewajiban

c. Setiap penguasa atau yang dikuasai memiliki hak politik

d. Metode teoritis-sintesis (politik) : politik membahas hal-hal 
umum namun sangat mendasar

e. Plato yang telah meletakan dasar-dasar pemikiran ilmu politik
dikenal sebagai bapak filsafat politik



A. ZAMAN YUNANI KUNO

• Aristoteles

a. Membahas tentang “Politica” = politik

b. Memperhatikan unsur tujuan, cita-cita negara melalui 
cara-cara politikcara-cara politik

c.  Untuk mencapainya, cara politik perlu menggunakan 
dasar keilmuan dalam kajian ilmu politik

d. Hal inilah yang membuat  Aristoteles dikenal sebagai
Bapak ilmu politik



B. ROMAWI



B. ZAMAN ROMAWI

• Perhatian politik pada masalah hukum

• Implikasi pada dasar tata pelaksanaan politik 
melalui hukum dan konstitusi bagi negara-
negara di dunianegara di dunia

• Contoh Implikasi  kekuasaan diktator raja di 
romawi saat itu



C. ABAD PERTENGAHAN 



C. ABAD PERTENGAHAN 

• Muncul sekulerisme : pembatasan kekuasaan 
raja dan ahli agama

• Raja : kekuasaan dunia 

Ahli agama : kekuasaan spiritual (gereja)

• Terjadi perebutan kekuasaan antara gereja dan 
kerajaan 



C. ABAD PERTENGAHAN 

• Muncul feodalisme 

membentuk kesatuan politik yang kecil, 
pemerintah bersifat lokal

• Skolastik 

monopoli ilmu pengetahuan (gereja) 

• Maka masa ini adalah masa kemunduran ilmu 
pengetahuan di Eropa



D. PERMULAAN ZAMAN MODERN



D. PERMULAAN ZAMAN MODERN

• Muncul tokoh yang memberi perhatian pada 
negara

• Tokoh : Machiavelli 

 hal paling utama adalah negara hal paling utama adalah negara

 kekuasaan sebagai dasar negara yang layak 

diandalkan daripada hukum

 kekuasaan adalah alat menyelamatkan dan 

memperhatikan eksistensi 



D. PERMULAAN ZAMAN MODERN

• Pandangan politik : praktis dan realistis tentang 
kekuasaan

• Mengembangkan teori politik “kepentingan 
negara” negara” 



E. ZAMAN MODERN



E. ZAMAN MODERN

• Perkembangan Ilmu Politik pada zaman modern 
(abad ke 16, 17 dan 18) banyak ditujukan pada
hukum dan lembaga-lembaga negara. 

• Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan• Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan
filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai
perang Dunia II

• Tokohnya antara lain John Locke (1632-1704), 
Montesquieu (1689-1755) dan Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778).



E. ZAMAN MODERN

• Locke 

a. Lewat karyanya berupa naskah Uraian
tentang Pemerintah (Treatise on Goverment) 
menyatakan pandanga tentang penolakannyamenyatakan pandanga tentang penolakannya
terhadap kekuasaan absolut dan kekuasaan
yang didasarkan atas warisan.



E. ZAMAN MODERN

b. Masyarakat politik = masy yg dibentuk 
berdasarkan perjanjian bersama

Setiap orang meskipun telah menyerahkan 
kuasa, namun tetap dapat menyampaikan kuasa, namun tetap dapat menyampaikan 
tuntutan dan perhatian masy terhadap 
pelanggaran yang dilakukan

Kekuasaan tertinggi di tangan masyarakat



E. ZAMAN MODERN

b. Masyarakat politik = masy yg dibentuk 
berdasarkan perjanjian bersama

Setiap orang meskipun telah menyerahkan 
kuasa, namun tetap dapat menyampaikan kuasa, namun tetap dapat menyampaikan 
tuntutan dan perhatian masy terhadap 
pelanggaran yang dilakukan

Kekuasaan tertinggi di tangan masyarakat



E. ZAMAN MODERN

• Untuk mewujudkan masy politik perlu dibuat 
undang-undang atau hukum

• Munculnya badan pembuat produk hukum 
(legislatif), pelaksana (eksekutif)(legislatif), pelaksana (eksekutif)

• Pada saat itu belum muncul peradilan (yudikatif)



E. ZAMAN MODERN

Montesqieu

a. Trias Politika (tiga pembagian kekuasaan)

Legislatif, eksekutif, yudikatif (peradilan)Legislatif, eksekutif, yudikatif (peradilan)



F. ABAD 19 DAN 20

• Ilmu politik dikembangkan secara luas dalam 
metodologi, pengajaran, perkuliahan, berbagai 
media politik

• Lahirnya berbagai macam asosiasi, konferensi • Lahirnya berbagai macam asosiasi, konferensi 
politik



INDONESIA

• Perkembangan ilmu politik di Indonesia tidak 
lepas dari peran perguruan tinggi 



G. SEBELUM MASA KEMERDEKAAN

Sebelum PD II di Hindia Belanda tidak ada satupun
Universitas, yang ada hanya Perguruan Tinggi
yang terpisah-pisah, yaitu :

1.  Fakutlas Teknologi Bandung (1920)1.  Fakutlas Teknologi Bandung (1920)

2.  Fakultas Hukum Jakarta (1924)

3.  Fakultas Kedokteran Jakarta (1927)

4.  Fakultas Sastra Jakarta (1940)

5.  Fakultas Pertanian Bogor (1941)



G. SEBELUM MASA KEMERDEKAAN

• Pada waktu itu belum ada Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik untuk belajar dan mempunyai keahlian
politik maka dicari mata kuliah yang dekat dengan
ilmu politik yaitu ilmu Negara yang biasanyailmu politik yaitu ilmu Negara yang biasanya
diberikan di Fakultas Hukum.



H. SETELAH MASA KEMERDEKAAN

• Pada akhir 1949 didirikan universitas nasional
yang pertama yaitu Universitas Gajah Mada di
Yogyakarta

• Pada 1950 didirikan Universitas Indonesia yang • Pada 1950 didirikan Universitas Indonesia yang 
merupakan penggabungan Balai Perguruan Tinggi
Indonesia dengan Universiteit van Indonesia yang 
didirikan Belanda

• Pada tingkat universitas ilmu politik dipelajari di
FISIP dan IKIP khusunya Jurusan Civics-Hukum



H. SETELAH MASA KEMERDEKAAN

• Pada periode ini dapat diperkirakan pengajaran
ilmu politik pada permulaannya sangat
dipengaruhi oleh pendekatan yuridis, karena
tenaga pengajarnya kebanyakan lulusan dari
Fakultas Hukum Universiteit van Indonesia.Fakultas Hukum Universiteit van Indonesia.

• Mulai tahun 1960-an banyak tenaga pengajar
Perguruan Tinggi yang melanjutkan studi ke luar
negeri terutama di AS, maka perkembangan ilmu
politik mulai terpengaruh oleh pendekatan tingkah
laku (behaviour approach)



H. SETELAH MASA KEMERDEKAAN

• Pada 1990 an semakin menguatnya 
gerakan arus bawah (grass root)

• Mulai banyak kajian politik dari segi • Mulai banyak kajian politik dari segi 
demokratisasi atau transisi 



SAAT INI



TERIMA KASIHTERIMA KASIH



NEXT WEEK

• Tugas :

Interview sosok di bawah ini, carilah pandangan 
mereka terkait dengan “apa arti/makna/ 
pemahaman politik bagi mereka?”pemahaman politik bagi mereka?”



TOKOH

1. Mahasiswa (umum) (2) (4)

2. Mahasiswa (pengurus ormawa) (3) (5)

3. Dosen (umum) (4) (6)

4. Dosen (pejabat struktural) (5) (7)4. Dosen (pejabat struktural) (5) (7)

5. Satpam (6) (8)

6. Pedagang (7) (1)

7. Cleaning service (8) (2)

8. Pegawai fotocopy (1) (3)
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