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Prof. Miriam Budiardjo adalah pakar ilmu politik Indonesia dan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Istri Ali Budiardjo, seorang tokoh perjuangan Indonesia, ini pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) periode

Organisasi-organisasi dan Administrasi Internasional. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lain
Sejarah Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, karena menyumbang bahan yaitu data
dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan pendapat antara ahli sejarah dan sarjana ilmu
politik bahwa ahli sejarah selalu melihat masa yang lampau dan inilah yang menjadi tujuannya sedangkan
sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat kedepan future oriented. Filsafat Filsafat ialah usaha untuk secara
rasional dan sistematis mencari pemecah atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam
semesta dan kehidupan manusia. Sedangkan, filsafat politik yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut
kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari negara. Hubungan Ilmu Politik
dengan Ilmu-Ilmu Sosial Lain Sosiologi Sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan
pembaruan dalam masyarakat, sehingga perubahan tersebut memunculkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat
secara kesuluruhan dan mendorong perubahan dalam pola kehidupan politik. Antropologi Menyumbang
pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan
sederhana. Antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa
dan pedalaman. Ilmu Ekonomi Ekonomi politik adalah pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak
digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara. Psikologi Sosial Mengkhususkan psikologi
yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat. Geografi Faktor-faktor yang
berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh mempengauhi politik.
Ilmu Hukum Ilmu hukum sejak dulu erat kaitannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan
Undang-Undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Buku ini sangat membantu untuk
memahami dan mempelajari dasar-dasar ilmu politik. Dalam buku revisi sekarang ini telah ditambahkan
banyak materi untuk lebih melengkapi dan menjelaskan kekurangan dalam buku sebelumya. Selain itu,
terdapat beberapa bahasa yang tidak dapat dimengerti bagi masyarakat awam, dan sedikit berbelit-belit.
Terdapat beberapa bagian dimana penjelasannya terlalu bertele-tele tidak langsung pada poin utamanya. Selain
itu, butuh konsentrasi dan ketelitian ekstra untuk dapat memahami buku tersebut. Secara keseluruhan, buku
Dasar-dasar Ilmu Politik cukup bagus bagi mereka yang baru saja mempelajari ilmu politik. Isi materi yang
cukup baik dan lengkap dapat membantu dalam memahami politik. Namun, buku tersebut juga terlalu tebal
sehingga membuat malas untuk dibaca dengan beberapa bagian yang cukup berbelit-belit sehingga susah
untuk dipahami.
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Soft cover Text bahasa: Dalam bahasa Belanda dikenal dengan recensie sedangkan dalam bahasa Inggris
dikenal dengan istilah review. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonsia, resensi diartikan sebagai pertimbangan
atau pembicaraan tentang buku dan sebagainya. Secara garis besar resensi diartikan sebagai kegiatan untuk
mengulas atau menilai sebuah hasil karya baik itu berupa buku, novel, maupun film dengan cara memaparkan
data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Resensi buku di samping membuat kita tahu akan
banyak hal , tapi melatih kita untuk aktif membaca karena Orang yang menyukai aktivitas membaca, hasilnya,
mereka tidak akan berpikir sempit ketika menghadapi masalah-masalah yang sedang dialaminya. Serta
mempunya potensi dan kecenderungan yang bijak dalam menyikapi kejadian-kejadian sehari-hari
disekitarnya. Tapi, bagi orang yang ingin berbuat lebih dan mau berbagi ilmu kepada orang lain, membaca
saja tidak cukup. Mereka perlu memiliki keterampilan lagi yaitu ketrampilan meresensi buku. Resensi buku
non fiksi di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini memang membuat kita enggan melakukannya
karena memang lebih asyik meresensi buku fiksi. Akan tetapi meresensi buku non fiksi seperti buku politik ini
sudah pasti sangat berguna apalagi bagi kita yang suka akan dunia politik, sudah tentu kita harus tau
dasar-dasarnya, oleh karena itu penulis akan meresensi buku politik ini supaya bertambah ilmu dan wawasan.
Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik atau kepolitikan sedangkan politik sendiri adalah usaha
menggapai kehidupan yang baik. Menurut Miriam budiardjo politik sebagai berbagai macam kegiatan yang
terjadi di suatu negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan
tersebut. Mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dank karena itu mutlak harus
diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri. Bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat
politik. Keseluruhan anatara hubungan-hubungan antar manusia. Organisasi pokok dari kekuasaan politik
dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan
lainnya. Sifat memaksa , monopoli dan sikap memcakup semua. Wilayah, penduduk , pemerintah dan
kedaulatan. Tujun Negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dan fungsinya yaitu
melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan.
Jabatan ini digunakan sebagai alat untuk menguasai seseorang maupun suatu kelompok dengan tujuan guna
mencapai suatu tujuanâ€”terkadang bahkan selalu merupakan tujuan dari pribadi yang bersangkutan.
Legitimasi adalah pengaruh, yang tak selalu hadir bersamaan dengan otoritas. Legitimasi hadir melalui
wibawa atau kharisma seseorang yang membuatnya dihormati. Terkadang, sekali lagi, terkadang legitimasi
hadir diiringi dengan otoritas jabatan untuk menglegitimir jabatan tersebut agar efektif. Sekali lagi,
pertimbangan tersebut bukan berarti legitimasi hadir dibarengi dengan otoritas. Kemajuan sebuah Negara
sangat dipengaruhi oleh kualitas warga negaranya dan juga kualitas pemimpinnya, setiap Negara memiliki
sumber daya yang berbeda-beda baik dari segi kualitasa atupun kuantitas. Kebijakan yang dikeluarkan oleh
penguasa haruslah memberikan dampak yang positif dan mensejahterakan anggota masyarakatnya. Jadi,
kekuasaan atau penguasa memiliki peranan dalam kemajuan sebuah Negara dalam bentuk
kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan sudah semestinya harus mensejahterkan anggota
masyarakat. Kedua bagian terpisah secara geografis oleh wilayah india sepanjang km. Pakistan mengalami
krisis kepemimpinan dan instabilitas politik setelah meninggalnya pelopr kemerdekaan Mohammad ali jinnah.
Demokrasi di Indonesia telah mengalami paasang surut. Selama 25 tahun Indonesia memiliki masalah pokok
yakni bagaimna dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan
ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis.
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Resume Buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Karya Prof. Miriam Budiardjo.

Penulisan makalah ini berdasarkan literatur yang ada. Penyusun menyadari akan kemampuan yang sangat
terbatas sehingga dalam penyusunan makalah ini banyak kekurangannya. Namun makalah yang disajikan
sedikit banyak bermanfaat bagi penyusun khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya. Dalam kesempatan
ini disampaikan terima kasih atas bimbingan, bantuan serta saran dari berbagai pihak. Ilmu politik merupakan
salah satu ilmu tertua dari berbagai ilmu yang ada. Meskipun beberapa cabang ilmu pengetahuan yang ada
telah mencoba melacak asal-usul keberadaannya hingga zaman yunani kuno, akan tetapi hasil yang dicapai
tidak segemilang apa yang telah sicapai oleh ilmu politik. Ketika kita menggunakan istilah ideology baik
dalam bahasa social, politik maupun wacana kehidupan sehari-hari, berarti kita menggambarkan sebuah
konsep yang memiliki sejarah panjang dan kompleks. Dalam makalah kami akan memaparkan tentang
dasar-dasar ilmu politik. Latar belakang Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi
dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan
politik bagi negara-negara berkembang, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat
dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan
walikota dan bupati dilakukan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarkat untuk
terlibat langsung dalam proses tersebut. Di Indonesia pemilihan kepala daerah langsung merupakan sejarah
terhadap proses demokratisasi yang berlangsung setelah adanya reformasi. Pemilihan kepala daerah secara
langsung merupakan titik awal yang bagus bagi terciptanya proses demokratisasi di negara kita, karena sistem
ini sangat menghargai partisipasi politik masyarakat. Dalam sistem poitik kita hari ini yang sedang berlansung
dimana proses pemilihan kepala negara presiden sampai dengan pemilihan walikota dan bupati di lakukan
secara langsung, sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses
tersebut. Tujuan Untuk menciptakan modernisasi politik maka dibutuhkan partisipasi politik masyarakat.
Apalagi Indonesia saat ini sedang melakukan pembangunan politiknya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi
baik sistemnya maupun manusianya. Partisipasi politik masyarakat sangat berpengaruh atas hasil-hasil yang
akan di capai dalam proses pemilihan. Partisipasi menurut Samuel P. Untuk itu partisipasi dan pembangunan
politik dari masyarakat merupakan prasyarat terhadap proses demokratisasi. Dukungan yang efektif bagi suatu
pergeseran yang besar dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi atau sosial biasanya berasal dari
partisipasi kolektif yang terorganisasi yang dapat tampil dalam berbagai bentuk. Pertama, ia mencakup
kegiatan-kegiatan akan tetapi bukan sikap-sikap atau perilaku politik yang biasanya dipengaruhi oleh orientasi
nilai individu dan sebagainya. Kedua, kegiatan politik warga negara perorangan-perorangan dalam peranan
mereka sebagai warga negara preman. Partisipasi politik mencakup kegiatan pejabat-pejabat pemerintah,
pejabat-pejabat partai, calon-calon politik, dan looblyst profesional yang bertindak di dalam peranan-pernan
itu. Ketiga, kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan
yang demikian difokuskan terhadap pejabat-pejabat umum, mereka yang pada umumnya diakui mempunyai
wewenang untuk mengambil keputusan yang final mengenai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif di dalm
pengelolaan sebuan perusahaan swasta agar menaikan tingkat upah maksimum merupakan partisipasi politik.
Di Indonesia masyarakat hari ini mempunyai peran dan fungsi yang besar dalam melakukan proses
demokratisasi. Partisipasi politik itu sendiri akan mendukung proses demokratisasi sesuai dengan nilai-nilai
demokrasi yaitu adanya keterbukaan, adanya kebebasan dan adanya aturan main. Dalam hal ini masyarakat
seolah diberikan kebebasan dalam proses partisipasi politik, maka untuk mewujudkan negara yang demokratis
aakn semakin mudah karena masyarakat akan semakin paham dan mengerti atas hak dan kewajiban politiknya
yang kemudian muncuk kemandirian dan pembangunan politik yang sehat di negara berkembang, karena
sesungguhnya negara berkembang harus bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang partisipasi
politik dalam keranga pembangunan politik untuk menciptakan domokratisasi sesuai dengan cita-cita
masyarakat. Pengaruh yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah bahwa dengan partisipasi politik
masyarakat juga akan mendorong kesadaran berpolitik masyarakat, yang lebih penting bagi kehidupan
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politiknya adalah masyarakat akan menjadi lebih cerdas dan terlatid dengan polihan-pilihan politiknya sesuai
dengan kepentingannya. Proses-proses demokrasi dalam konteks ini seperti partisipasi lokal sangat penting
untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang dinamis, damai sejahtera dan mampu menyerap kepentingan
masyarakat bawah. Manfaat Makalah ini di buat bertujuan untuk memperkenalkan Ilmu Politik secara
menyeluruh dan memberikan pemahaman dasar-dasar ilmu politik serta berbagai masalah yang erat kaitannya
dengan ilmu tersebut. Memberikan kemampuan untuk mengenali dan memahami keadaan sosial dan politik
Indonesia yang ruang lingkupnya dimulai dengan munculnya zaman modern. Masuknya paham liberal ke
Indonesia mengubah struktur sosial ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Untuk memberikan kerangka
berpikir teoritis dalam memahami poiltik internasional sebagai salah satu bagian terpenting dalam studi
hubungan internasional, tradisi-tradisi filosofis yang mendasari teori-teori besar politik internasional saat ini,
aspek power dan ekonomi politik dalam hubungan internasional, termasuk di dalamnya adalah pembahasan
mengenai berbagai macam pandangan teoritis terhadap peranan ekonomi politik dalam hubungan
internasional, perusahaan-perusahaan multinasional MNCs , masalah-masalah politik lingkungan hidup global
dalam hubungan internasional. Untuk memahami ide-ide politik atau pemikiran politik secara umum yang ada
pada jaman klasik, jaman baru, sampai pada pemikiran politik dewasa ini. Setiap pemikir politik dan ide
pemikirannya dikupas dan dihubungkan dengan pemikiran politik dewasa ini. Secara umum istilah politik
dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan
tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari
politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita
teringat pepatah gemah ripah loh jinawi. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya
sebagai en dam onia atau the good life. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang
dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan
bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke Pada tahap itu ilmu politik
berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi,
antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi,
apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari
berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya.
Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak
bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah
sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke
dan ke Masehi dan Babad Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut kesusastraan yang mencakup
politik mulai akhir abad ke telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa
oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Di
negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis bahasan mengenai politik dalam abad ke dan
ke banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara semata-mata.
Bahasan mengenai negara termasuk kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata kuliah Ilmu Negara Staatslehre.
Di Inggris permasalahan politik dianggap termasuk filsafat, terutama moral philosophy, dan bahasannya
dianggap tidak dapat terlepas dari sejarah. Akan tetapi dengan didirikannya Ecole Libredes Sciances
Politiques di Paris dan London School of Economics and Political Science , ilmu politik untuk pertama kali di
negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum
perguruan tinggi. Namun demikian, pengaruh dari ilmu hukum, filsafat dan sejarah sampai perang dunia II
masih tetap terasa. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani
seperti Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai en dam onia atau the good life kehidupan yang baik. Jadi,
ilmu politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan social
dengan paksaan tersebut. Beberapa definisi berbeda juga diberikan oleh para ahli , misalnya: Menurut
Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari
lingkungan kenegaraan. Menurut Seely dan Stephen Leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam
menangani pemerintahan. Dilain pihak pemikir Prancis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu
yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga
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oleh R. Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu: Valuational artinya ilmu politik berdasarkan
moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis. Non
valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan
peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma. Perkembangan 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 itu 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.
Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak
terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan,
membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada
abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri. Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai
Negara sudah dimulai pada tahun S. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah
terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan
Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun S. Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis
tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di
Negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh
Negara-negara penjajah dari Barat. Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad
ke dan ke banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain
ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II. Di
Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan
yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan
dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu
politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American
Political Science Association pada Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu
hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu. Sekarang, konsep-konsep ilmu politik
yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat. Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari
segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik
berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di
negara-negara barat pada pendekatan tradisional. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi
dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30
negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary
Political Science pada tahun Pada tahun hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris
dan hasilnya disusun oleh W. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial
termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk
membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda. Pada masa-masa
berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi,
dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil
model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu
politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik. Ilmu politik memiliki beberapa
konsep. Konsep-konsep ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam politik. Pada paper ini akan dibahas
tentang konsep-konsep tersebut, sumber kekuasaan, serta perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan,
dengan beberapa sumber seperti buku dan internet. Berikut pembahasannya secara ringkas. Power Kekuasaan
Power sering diartikan sebagai kekuasaan. Sering juga diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu
pihak yang digunakan untuk memengaruhi pihak lain, untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemegang
kekuasaan. Max Weber dalam bukunya Wirtschaft und Gesselshaft menyatakan, kekuasaan adalah
kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami
perlawanan. Pernyataan ini menjadi rujukan banyak ahli, seperti yang dinyatakan Harold D. Kaplan dalam
Power and Society: Authority Kewenangan Kewenangan authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau
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memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
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4: Dasar-Dasar Ilmu Politik by Miriam Budiardjo
Belanja Buku di Google Play. Jelajahi eBookstore terbesar di dunia dan baca lewat web, tablet, ponsel, atau ereader
mulai hari ini. Buka Google Play SekarangÂ».

Konsep dan Ilmu Politik Menurut Miriam Budiarjo politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu
system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan
tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu
menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah
dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang
menyangkut pengaturan dan atau alokasi dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina
kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang
dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan
belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi seorang. Selain
itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu. Ada lima
konsep pokok dalam ilmu politik, yaitu: Negara state ; menurut Miriam Budiarjo Negara adalah suatu
organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati moleh
rakyatnya. Negara merupakan lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas yang berfungsi menjamin
manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan sosial lebih kecil
seperti desa dan kota. Kekuasaan power ; menurut Miriam Budiarjo kekuasan adalah kemampuan seseorang
atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari
pelaku. Pengambilan Keputusan decision making ; menurut Miriam Budiarjo keputusan adalah membuat
pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang
terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut
keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Kebijakan policy ;
menurut Miriam Budiarjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau
oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.
Pembagian distribution ; menurut Miriam Budiarjo yang dimaksud dengan pembagian adalah pembagian dan
penjatahan niali-nilai dalam masyarakat. Perkembangan 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 itu 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. Ilmu politik diawali
dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di
Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa
perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu
politik mendapatkan karakteristik tersendiri. Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai
pada tahun S. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis
bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal
kira-kira dari tahun S. Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya
Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai
mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari
Barat. Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke dan ke banyak
dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum,
pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II. Di Amerika Serikat
terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih
mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan
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perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik.
Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political
Science Association pada Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum,
karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu. Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang
baru sudah mulai diterima oleh masyarakat. Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi
sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik
berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di
negara-negara barat pada pendekatan tradisional. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi
dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30
negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary
Political Science pada tahun Pada tahun hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris
dan hasilnya disusun oleh W. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial
termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk
membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda. Pada masa-masa
berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi,
dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil
model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu
politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik. Negara, Kekuasaan, dan Legalitas
Prof. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil
menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan kontrol
monopolistis dari kekuasaan yang sah. Miriam Budiardjo menyatakan, bahwa setiap Negara, apapun
ideologinya menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yaitu: Fungsi penertiban law and order. Untuk
mencapai tujuan bersama bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka Negara harus melaksanakan
penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari Negara. Fungsi
pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga Negara harus diperlengkapi
dengan alat-alat pertahanan. Fungsi keadlian, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Sifat dan
hakikat negara menurut Prof. Miriam Budiardjo mencakup hal-hal sebagai berikut: Sifat Memaksa Negara
memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuatan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi,
tentara, dan alat penjamin hukum lainnya. Dengan sifat memaksa ini diharapkan semua peraturan perundangan
yang berlaku ditaati supaya keamanan dan ketertiban negara tercapai. Bentuk paksaan yang dapat dilihat
dalam suatu negara adalah adanya Undang-Undang perpajakan yang memaksa setiap warga negara untuk
membayar pajak, bila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi hukuman. Sifat Monopoli Negara
mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Misalnya negara dapat mengatakan
bahwa aliran kepercayaan atau partai politik tertentu dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan
masyarakat dan negara. Sifat Mencakup Semua All - embracing Semua peraturan perundangan yang berlaku
adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Hal itu perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang
lingkup aktivitas negara, maka usaha negara untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.
Kekuasaan menurut Miriam budiardjo, yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk
mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa hingga tingkah laku itu sesuai
dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Miriam Budiarjo menyebut negara
sebagai sebuah kesatuan elemen politik. Kesatuan ini bermakna sebagai sebuah konsensus formal yang
menunjuk satu pola untuk mengelola kekuasaan dan masyarakat. Negara dengan konsensus tersebut memiliki
hak dan kekuasaan untuk memaksa anasir masyarakat untuk tunduk pada aturan-aturan yang bertujuan untuk
menciptakan keteraturan sosial. Budiarjo menyebutkan dua fungsi fundamental dari negara, yaitu mengatur
kekuatan politik dalam negara agar tidak terjadi antagonisme yang menggangu stabilitas dan keteraturan
sosial; dan memadukan aktivitas warga negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati Budiarjo,
Negara secara prinsipil merupakan agen dan institusi formal yang mengatur masyarakat atas nama masyarakat.
Pengendalian atau pengaturan oleh negara bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan
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dan harmonis antar anggota atau kelompok dalam masyarakat. Agar berjalan sesuai dengan kebutuhan maka
negara menciptakan aturan sekaligus agen agency pelaksana. Warga negara memiliki fungsi kontrol melalui
mekanisme pengaturan yang disepakati secara awam. Mengutip Lanski, Budiarjo menyebutkan tujuan
terbentuknya negara sebagai sebuah insitusi yang memungkinkan pencapaian maksimal dari tujuan-tujuan
masyarakat. Tujuan keberadaan negara pun berkembang seiring dengan perkembangan idiologi-idilogi politik.
Marxisme memandang negara sebagai alat kontrol untuk membatasi kekuasaan atas modal yang menimbulkan
ketidakadilan atau persoalan ketimpangan ekonomi masyarakat. Liberalisme memandang negara semata
sebagai pengawas agar gerak persentuhan masyarakat tidak saling berbenturan. Mekanisme adalah bentuk
yang paling ideal dalam aliran politik ini. Pada marxisme negara bertujuan untuk meratakan keadilan agar
dapat diakses secara setara. Perbincangan soal negara pun diperdebatkan dalam ranah pengetahuan yang
berbeda, seperti politik, sosiologi, psikologi, hingga agama. Perbedaan sudut pandang tersebut memunginkan
pengayaan. Sejarah filsafat Yunani kuno bahkan banyak menyebutkan perbincangan soal negara, seperti
diskursus kenegaraan yang banyak diulas oleh Plato. Artinya, perkembangan negara merupakan bagian
penting dalam perkembangan masyarakat selanjutnya. Ilmu dalam hal ini memandang perlu unutk menjadi
bagian langsung dalam perumusan dan pembentukan negara. Agama dalam konteks agama pun menjadi
sangat beragam. Pada sejarah kekuasaan Eropa abad pertengahan -yang dikenal dengan abad kegelapan- peran
agama menjadi sangat sentral. Institusi agama memiliki kemapuan untuk secara langsung melakukan
intervensi terhadap kekuasaan negara. Revolusi Perancis adalah salah satu bentuk penolakan masyarakat atas
keterlibatan agama secara terlalu dalam dalam pengelolaan negara. Negara-negara di Timur tengah pada abad
18 juga dipengaruhi secara kuat oleh keberadaan agama. Beberapa kerajaan secara terperinci dan jelas
menyebutkan agama tertentu sebagai asas atau fondasi mendasar dalam pengeloloaan negara. Runtuhnya
kerajaan Turki Ustmani yang ditandai dengan reformasi besar-besaran Turki oleh Musthafa Kamal at-Turk
adalah bentuk penolakan yang serupa terhadap institusi kerajaan Ustmani sekaligus peran agama yang
dominan. Ide tentang negara megalami pasang-surut dari waktu ke waktu. Kerasnya persaingan antar
negara-bangsa menyebabkan beberapa negara menginginkan situasi yang kembali pada tahun atau
model-model tradisional pengelolaan negara. Tak heran jika gerakan-gerakan yang mendorong terbebntuknya
negara agama sangat marak di pelbagai belahan dunia. Di Irlandia kelompok Kristen Protestan mencoba
membangun sebuah konsep negara agama dan perjuangannya. Perjuangan mewjudkan negara agama pun
terjadi pada kelompok Islam. Dengan slogan perlawanan atas doominasi barat, gerakan seperti Hizbut Tahrir
yang bersifat internasionalis kembali mencita-citakan terbentunya negara-negara agama. Contoh Kasus Negara
dan Etnis Tionghoa Sejarah Diskrimnasi terhadap etnis Tionghoa terjadi sejak Orde Lama dan dipertahankan
secara struktural oleh Orde Baru dan juga secara tidak langsung dipertahankan terus-menerus oleh aparat
pemerintah. Tindakan negara yang membedakan etnis Tionghoa diikuti oleh masyarakat secara tidak
langsung. Stereotipe tentang Etnis Tionghoa pun melekat sebagai pengetahuan umum common sense.
Kelahiran UU tahun 62 Tahun yang salah satunya mengatur SKBRI mulanya adalah bentuk respon politik
pemerinah Indonesia terhadap sikap pemerintah China yang memberlakukan prinsip Ius Sanguinis dalam
ketatanegaraannya. Terbitnya UU no 12 tahun tentang kewarganegaraan Indonesia yang menghapus
pemberlakuan UU 62 tahun tidak sepenuhnya efektif.
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5: Dasar-Dasar Ilmu Politik - Miriam Budiardjo - Google Buku
Untuk itu dengan adanya buku DASAR-DASAR ILMU POLITIK karangan Miriam Budiardjo ini sangat berpengaruh bagi
kelangsungan politik Indonesia baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kontribusi buku terhadap studi
ilmu politik yaitu membuat kita tahu banyak hal tentang apa itu dasar politik dan apa saja yang ada di dalamnya.

Miriam Budiardjo Tidak banyak orang yang menyadari bahwa Prof Miriam Budiardjo pada tanggal 8 Januari ,
telah tiada. Dalam foto, nampak Ibu Miriam bersama kawan-kawan di India dalam rangka resepsi Hari
Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 4 pada tanggal 17 Agustus Tampak dari kiri kekanan: Di sini, para
mahasiswa serta masyarakat umum yang berminat dalam dunia ilmu politik juga mempelajari fungsi
undang-undang dasar, kelompok-kelompok politik, dewan perwakilan rakyat, demokrasi, serta hak-hak asasi
manusia. Edisi pertama buku ini telah dicetak ulang 30 kali dan tahun ini GPU menerbitkan edisi revisinya.
Perbedaan sifnifikan edisi revisi ini dengan edisi sebelumnya bukan hanya pada format buku, tapi juga
struktur isinya. Penambahan bab baru maupun penggabungan bab dilakukan untuk mengakomodasi
keseimbangan isi antarbab, variasi substansi, dan penyusunan alur bab mulai dari materi konseptual menuju
materi empirik yang sesuai dengan perkembangan terkini. Kajian Buku Sebagian besar tulisan dalam buku ini
menampilkan bidang-bidang kajian yang selama ini ditekuni oleh Miriam Budiardjo tentang perkembangan
dan pembangunan politik di Indonesia. Topik yang disampaikan bervariasi, dari hal-hal yang menyangkut diri
Prof. Miriam Budiardjo, mulai dari riwayat singkatnya sampai dengan kesan, kenangan, komentar, bahkan
kritik terhadap beliau. Di samping itu dimuat topik ilmu dan praktek politik pada umumnya; situasi-situasi
hubungan internasional dewasa ini, sampai pada bidang yang saat ini diminati Prof. Miriam Budiardjo
Dasar-Dasar Ilmu Politik membahas konsep-konsep seperti politik, kekuasaan, dan pembuatan keputusan.
Perbedaan signifikan edisi revisi ini dengan edisi sebelumnya bukan hanya pada format buku, tapi juga
struktur isinya. Dengan tetap mempertahankan bobot ilmiahnya, edisi revisi buku yang ditulis oleh ilmuwan
politik senior ini semakin komprehensif dan lebih enak dibaca oleh siapa pun yang ingin memperoleh
gambaran menyeluruh tentang ilmu politik beserta implimentasinya. Dasar-Dasar Ilmu Politik Prof. DR HC
Miriam Budiardjo Edisi pertama buku ini yang terbit pada januari , telah dicetak ulang 30 kali dan tahun edisi
revisi penyempurnaan telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Penambahan bab baru maupun
penggabungan bab dilakukan untuk mengakomodasi keseimbangan isi antarbab, variasi substansi, dan
penyusunan alur bab mulai dari materi konseptual menuju materi empirik yang sesuai dengan perkembangan
kontemporer. Buku Dasar-dasar Ilmu Politik edisi revisi adalah karya Prof. Miriam Budiarjo yang karena
ketidakstabilan kesehatan beliau, maka selanjutnya penulisan edisi revisi ini dibantu oleh para mahasiswanya
yang tergabung dalam tim edisi revisi. Tentu saja, bersama berhasil diterbitkannya Buku Dasar-dasar Ilmu
Politik edisi revisi ini memiliki arti prestasi tinggi yang telah dicapai Prof. Nilai-nilai inilah yang menjadikan
buku ini memiliki bobot keilmiahan yang sangat berharga. Laski, Max Weber dan Robert M. Macvler dengan
menuliskan format definisi asli dalam bahasa Inggris disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia sederhana
dan beliau tidak hanya berhenti mengutip definisi para ahli dan menerjemahkan saja tetapi juga memberikan
komentar dan definisi umumnya mengenai Negara yang merupakan sari dari definisi-definisi tersebut. Hal ini
dapat menjadi inspirator bagi pembaca dalam menganalisa permasalahan. Miriam Budiardjo mengemukakan
definisi dari ilmu politik yang merupakan Ilmu yang mempelajari Politik, untuk mengetahui lebih lanjut maka
perlulah diketahui definisi Politik itu sendiri, yaitu: Ramlan Surbakti Sehubungan dengan definisi yang telah
dikemukakan di atas, maka kita mengenal adanya konsep-konsep dasar Ilmu Politik, yaitu: Miriam Budiarjo,
Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah governed oleh sejumlah pejabat dan yang
berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan
control monopolistis dari kekuasaan yang sah. Soltau, Negara adalah alat agency atau wewenang authority
yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Syarat berdirinya
suatu negara adalah memiliki wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Sifatâ€”sifat Negara adalah
memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sedangkan tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan
bagi rakyatnya bonum publicum, common good, common wealth. Miriam Budiarjo Menurut Harold D.
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Kaplan dalam Power and Society: Focus perhatian sarjana ilmu politikâ€¦tertuju pada perjuangan untuk
mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau
menentang pelaksanaan kekuasaan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut
keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat.
Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut
kebijakasanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut Miriam Budiarjo. Pada prinsipnya pihak yang
membuat kebijsanaan tersebut memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Menurut para ahli politik
membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat dan seringkali pembagian ini tidak merata dan
karena itu menyebabkan konflik. Kekurangan ini berupa ketidak tepatan istilah, kekurangan data dan contoh
serta istilah asing yang terlewatkan tanpa padanan kata dalam bahasa Indonesia yang tidak seperti umumnya,
kekurangan ini nantinya memberikan tanda tanya pada pembaca. Selanjutnya, kekurangan data dapat kita
temui dalam pembahasan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada halaman , dalam menguraikan
Deklarasi ini tidak kita dapatkan waktu dan tempat serta perancang teks Deklarasi ini. Kekurangan data
lainnya juga dapat ditemui dalam pembahasan Pergantian UUD pada halaman , dalam bahasan Pergantian
UUD yang terdiri atas 5 lima poin, dalam poin keempat menjelaskan UUD di tahun mulai berlaku secara
keseluruhan NKRI termasuk Irian Barat, faktanya Irian Barat masuk dalam kategori memberlakukan UUD
dimulai pada 1 Maret , ada baiknya dilakukan pemisahan poin berlakunya UUD berdasar wilayah demi
menjadga kevalidan data. Terakhir, meskipun sedikit namun perlu diperhatikan dalam buku ini, ialah tidak
dicantumkannya padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk beberapa istilah asing, mungkin ini hanya
kata-kata yang terlewatkan, karena pada umumnya setiap istilah asing mendapat padanan seimbang dari
bahasa Indonesia. Istilah aristokrat dalam halaman , kodifikasi dalam halaman dan vassal serta lord dalam
halaman , agaknya perlu mendapat perician terjemah bahasa Indonesia. Oxford University Press,
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6: abstrak: Resume buku dasar-dasar ilmu politik
Menurut Miriam Budiardjo dalam buku "Dasar-dasar Ilmu Politik", ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang
perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik.

Miriam Budiardjo Tebal Buku: Pagut Lubis Perwajahan Isi: Soft Cover Text Bahasa: Secara garis besar
resensi diartikan sebagai kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah hasil karya baik itu berupa buku, novel,
maupun film dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Resensi
bermanfaat agar kita mengetahui tentang banyak hal, selain itu juga bermanfaat agar dapat melatih kita untuk
membaca dan menilai suatu karya dari orang lain. Selain manfaat membaca yang menambah wawasan,
membaca juga dapat membuka pemikiran kita terhadap permasalahan agar permasalahan yang kita hadapai
dapat dipecahkan dengan pemikiran yang luas dan tidak terbatas. Terlebih dengan meresensi kita
mempermudah orang lain untuk melihat dan memberikan gambaran tentang buku tersebut dari sudut pandang
kita sebagai pembaca. Orang awam pun yang baru berkecimpung didunia politik dapat mempelajari buku ini
sebagai dasar-dasar bagaimana dan apa yang harus dia pelajari terlebih dahulu untuk mengerti lebih lanjut
tentang politik. Miriam Budiardjo bisa menjadi sasaran awal untuk mempelajari ilmu politik sebelum
mendalami ilmu politik yang lain. Sehingga perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol.
Sehingga para sarjana ilmu politik cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya. Pokok-pokok
ilmu politik adalah: Negara Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan
tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu
kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.
Pengambilan Keputusan Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan diantara beberapa alternatif sedangkan
pengambilan keputusan menunjuk pada bagaimana proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.
Kebijakan Umum Kebijakan Umum adalah berbagai keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan.
Pembagian atau Alokasi Pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai values dalam
masyarakat. Sejarah Perkembangan Ide-Ide Politik. Pemerintah Daerah dan Lokal. Fungsi Ekonomi dan Sosial
dari Pemerintah. Partai-partai, golongan-golongan groups , dan Pendapat Umum 1. Partisipasi warga Negara
dalam pemerintah dan admnistrasi. Organisasi-organisasi dan Administrasi Internasional. Sejarah Sejarah
merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari
masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan pendapat antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik bahwa
ahli sejarah selalu melihat masa yang lampau dan inilah yang menjadi tujuannya sedangkan sarjana ilmu
politik biasanya lebih melihat kedepan future oriented. Filsafat Filsafat Politik adalah usaha untuk secara
rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban yang menyangkut kehidupan politik terutama
mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai value dari Negara. Sosiologi Sosiologi membantu sarjana ilmu
politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan
dan kelompok dalam kelompok masyarakat. Antropologi 4 Antropologi dalam perkembangan ilmu politik
menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih
kecil dan sederhana. Antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di
desa-desa dan pedalaman. Ilmu Ekonomi Kerjasama antara ilmu ekonimi dan ilmu politik dibutuhkan untuk
menganalisis siasat-siasat pembangunan nasional. Psikologi Sosial Kegunaan psikologi sosial dalam ilmu
politik adalah untuk menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang yang berpengaruh, kondisi
sosial ekonomi, serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya menjadi orang yang berpengaruh. Geografi
Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus
diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Ilmu Hukum Hukum didalam politik
berguna untuk mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan kewajiban Negara dan Negara ada
dalam unsur politik sehingga hukum merupakan patokan dari politik dan sebagai tata cara menjalankan
kenegaraan. Yaitu bahasan dan renungan atas: Tujuan dari kegiatan politik. Cara-cara mencapai tujuan itu.
Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang di timbulkan oleh suatu politik tertentu.
Kewajiban-kewajiban obligations yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam
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teori politik mencakup: Dan didalam ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Dimana
timbulnya kelompok-kelompok itu adalah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, disatu
pihak dia ingin berkerjasama di pihak yang lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia. Dan
Negara pun memiliki tugas untuk mengendalikan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial yang
bertentangan antara satu sama lain dan tugas untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan
golongan-golongan kea rah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sifat Mencakup Semua
Unsur-unsur Negara: Definisi Kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku
seseorang, sehingga seseorang tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai
kekuasaan. Sumber Kekuasaan Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan.
Pengaruh Kekuasaan dapat mempengaruhi sifat seseorang dalam bertindak. Sedangkan didalam Negara
pengaruh masyarakat dan pemimpin yang memberikan kontribusi penuh bagaimana kualitas suatu Negara
dapat dinilai. Kekuasaan atau penguasa memiliki peranan dalam kemajuan 6 sebuah Negara dalam bentuk
kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah atau pemimpin Negara kepada masyarakatnya. Terutama segi
konstitusional dan yuridisnya. Karena itu fokus kajian adalah perilaku manusia sebagai sebuah gejala yang
dapat di amati. Seperti ormas,elite, gerakan, dan masyarakat politik. Bukan lagi penjajahan langsung, tetapi
kontrol secara politik dan ekonomi. Perilaku aktor membentuk institusi, namun institusi juga mempengaruhi
actor. Istilah demokrasi sendiri berasal dari abad ke â€” 5 SM yang pada waktu itu digunakan untuk
menunjukkan masyarakat yang berkumpul di dalam sidang Dewan Eklesia atau Dewan Rakyat Yunani Kuno.
Di Yunani Kuno, tepatnya di Polis Athena abad ke-6 sampai abad ke-3 SM , pelaksanaan demokrasi bersifat
langsung direct democracy , yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusankeputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur
mayoritas. Kecuali budak, wanita dan penduduk asing, semua orang di Polis city state Athena mempunyai hak
pilih franchise. Sifat langsung dari demokrasi yunani kuno ini dapat diselenggarakan secara efektif karena
berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, dan jumlah penduduk sedikit Dalam Negara
modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan
representative democracy. Negara Hukum Klasik Akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak
politik secara efektif timbul gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah adalah
dengan suatu konstitusi, baik bersifat naskah written constitutioni atau tidak bersifat naskah unwritten
constitution. Akibat itu gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga Negara baik
di bidang sosial maupun bidang ekonomi staatsonthouding dan laissez faire dirubah menjadi gagasan bahwa
pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan
ekonomi dan sosial. Pakistan dan Indonesia a. Pakistan Pakistan lahir tahun dan terdiri dari 2 bagian yaitu,
Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Kedua bagian terpisah secara geografis oleh wilayah India sepanjang 1.
Pakistan mengalami krisis kepemimpinan dan instabilitas politik setelah meninggalnya pelopor kemerdekaan
Mohammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan. Pada tahun Ayub Khan menyerahkan kekuasaannya kepada
Yahya Khan. Yahya Khan membuat janji-janji yang awalnya 9 menguntungkan tetapi pada 2 partai besar
justru terpecah belah menjadi 2 negara yaitu Pakistan dan Bangladesh. Indonesia Perkembangan demokrasi
sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu: Karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer.
Karl Marx adalah seorang filsuf besar berkebangsaan Prusia sekarang Jerman. Merupakan salah seorang pakar
dalam bidang sejarah, filsafat, sosial-politik dan ekonomi. Analisisnya terhadap sejarah dan sosial-politik
terutama mengenai pertentangan kelas, disini namanya telah mencuak bagaikan seorang pahlawan yang telah
membawa perubahan bagi para kaum tertindas buruh. Revolusi ini membentuk diktator proletariat seperti yang
dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 10 mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan
golongan- golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, dan polisi Czar.
Marx menganggap negatif Negara, dia menganggap bahwa Negara adalah suatu alat pemaksa instrument of
coercion akhirnya akan lenyap seiring dengan munculnya masyarakat komunis. Hal ini mendorong kaum
komunis untuk melahirkan konsepsi-konsepsi baru yang menyebabkan perubahan sikap dalam politik
Negara-negara komunis terutama Uni Soviet terhadap Negara-negara yang baru merdeka. Menurut Leslie
Holmes dalam bukunya mencoba merangkum berbagai pendekatan dengan kelebihan dan kekurangannya

Page 13

DASAR DASAR ILMU POLITIK MIRIAM BUDIARDJO pdf
untuk mencoba menjelaskan kejatuhan rezim komunisme diberbagai Negara, menjelaskan kejatuhan rezim
komunis karena factor Gorbachev, kegagalan ekonomi, peran kekuatan oposisi, kompetisi dengan
Negara-negara Barat, dan lain-lain. UUD juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan
memaparkan hubungan- 11 hubungan diantara mereka. UUD mempunyai status legal yang khusus, merupakan
ungkapan aspriasi, cita-cita, dan standar-standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Prosedur
mengubah UUD amandemen d. Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD e. Aturan hukum
yang tertinggi yang mengikat. Konvensi ada didalam semua sistem UUD, dan biasanya memberikan panduan
ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas. Lima tahap perkembangan UUD yang dilalui Indonesia:
Tahun UUD dengan amademen masa reformasi. Perubahan ini disebut amandemen. UUD mempunyai sifat
yang lebih tinggi daripada UU biasa dan badan yang membentuknya pun berbeda. UUD yang hanya dapat di
ubah dengan prosedur yang berbeda dengan prosedur membut Undang-undang di sebut kaku. Tetapi
sebelumnya, pada Zaman Pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai ada di Inggris. Dan muncul berbagai
pandangan mengenai hak asasi setelah terjadinya perpecahan dalam dunia komunis di Eropa Timur tahun
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam sidang komisi Hak Asasi Manusia, kedua jenis hak asasi
manusia dimasukkan sebagai hasil kompromi antara Negara -negara Barat dan Negara -negara lain, walaupun
hak politik masih lebih dominan. Dua Kovenan Internasional Tahap kedua yang ditempuh oleh Komisi Hak
Asasi PBB adalah menyusun suatu yang lebih mengikat dibanding deklarasi dalam bentuk perjanjian
covenant. Dan diputuskan untuk menyusun dua perjanjian 13 covenant yaitu mengenai hak politik dan sipil,
dan meliput ekonomi, sosial, dan budaya. Pembatasan dan Konsep Non-Derogable Usaha untuk mencapai kata
sepakat mengenai Kovenan Hak Sipil mengalami kesukaran karena implementasi hak tersebut menyangkut
masalah hukum internasional yang sangat rumit sifatnya. Seperti didalam Pasal 2 Piagam PBB yang
menentukan bahwa badan itu tidak diperkenankan campur tangan dalam hal-hal yang berkenaan dengan
Yuridiksi domestic masing-masing Negara. Masalah Ratifikasi Meratifikasi suatu Negara berarti bahwa
Negara yang bersangkutan mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian dan bahwa
ketentuan itu menjadi hukum nasionalnya. Hak dan Kewajiban Ditengah kontroversi mengenai hak asasi
sifatnya universal atau tidak, dan mengenai keterkaitan antara hak dan kewajiban, yang menurut banyak
pengamat merupakan perbedaan pokok pandangan antara dunia Barat dengan pandangan dunia non-Barat.
Salah satu usaha untuk menggalang kesetiakawanan dalam forum internasional salah satunya dengan
diadakanya konfrensi Asia-Afrika di Bandung Cairo Declaration on Human Rights in Islam c. Singapore
White Paper on Shared Values d.
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7: Miriam Budiardjo - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
karan1an Miriam Budiardjo ini san1at 'erpen1aruh 'a1i kelan1sun1an politik 7ndonesia 'aik di masa sekaran1 maupun
masa 3an1 akan datan1. 9ontri'usi 'uku terhadap studi ilmu politik 3aitu mem'uat kita tahu 'an3ak hal.

Organisasi-organisasi dan adminstrasi internasional c. Untuk kita di Indonesia mempelajari sejarah dunia dan
sejarah Indonesia khususnya merupakan suatu keharusan. Sejarah dipelajari untuk diambil pelajarannya agar
kita tidak terjebak dalam masalah-masalah yang sama. Filsafat menyagkut kehidupan politik terutama
mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Dalam pandangan filsuf Yunani Kuno, filsafat poitik
juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral filosofis atau etika. Filsafat politik juga membahas
masalah politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma tertentu. Mengenai masalah perubahan
dan pembaruan, sosiologi menyumbang pengertian akan adanya perubahan dan pembaruan dalam masyarakat.
Baik politik ataupun sosiologi mempelajari negara. Sosiologi menganggap negara sebagai salah satu lembaga
pengendalian sosial. Sedangkan ilmu politik menganggap negara merupakan objek penelitian pokok.
Antropologi juga mempengaruhi dalam bidang metodelogi penelitian ilmu politik. Dengan pesatnya
perkembangan ilmu ekonomi modern, khususya ekonomi internasional, kerjasama antar ilmu politik dengan
ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan sosial. Bidang psikologi
umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Analisis sosial politik secara makro dapat diisi
dan diperkuat dengan analisis bersifat mikro. Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari
rakyat. Mengenai perbedaan antara impu politik dan ilmu negara, Herman Heller teah menyimpulkan beberapa
pendapat dalam Encyclopaedia of the Social Science. Teori Politik Teori adalah generalisasi yang abstrak
mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu menggunakan konsep-konsep.
Konsep aalah abstrak dari atau mencerminkan ppersepsi-persepsi mengenai realitas, atas dasar kosep atau
seperangkat konsep dapat disusun atau dirumuskan generalisasi. Generalisasi adalah proses melalui mana
suatu observasi mengenai satu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari
satu fenomena. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Ada teori
non-valutional adapula teori valuanational. Berikut beberapa teori-teori politik: Ideologi, berbeda dengan
filsafat yang sifatnya meranung-renung, mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi.
Masyarakat Masyaarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Manusia mempunyai
naluri untuk hidup sebagai anggota kelompok. Di dalam kehidupan beerkelompok dan falam hubungannya
dengan manusia lainya, pada dasarnya manusia menginginkan beberapa nilai. Dengan adanya nilai dan
kebutuhan yang harus dilayani itu, maka manusia menjadi beberapa anggota dari beberapa keompok. Negara
Negara adalah aorganisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaanya secara sah terhadap
semua golongan kekuasaan lainya dan menetapkan tujuan dai kehidupan bersama itu. Dalam rangka ini ada 2
tugas pokok yaitu: Dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Negara
mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Semua peraturan
perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kekuasaan negara mencakup seluruh
wilayah, tidak hanya tanah tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Semua negara pasti
memiliki penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Setiap negara
mempunyai organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan merumuskan dan melaksanakan
keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalamnya. Adalah kekuasaan tertinggi untuk
membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan segala cara yang tersedia. Beberapa fungsi mutlak
negara: Umumnya dalam sistem politik terdaat 4 variabel:
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Summary Pengantar Ilmu Politik Sumber Dasar-Dasar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo - Free download as PDF File .pdf),
Text File .txt) or read online for free. Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

Miriam kelahiran Kediri, Jawa Timur, 20 November , itu meninggal di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, akibat
menderita komplikasi pernapasan dan gagal ginjal. Jenazah disemayamkan di Jalan Proklamasi No 37, Jakarta.
Dimakamkan Selasa 9 Januari pukul Penulis buku Pengantar Ilmu Politik, yang menjadi buku wajib
mahasiswa politik, itu dikenal sebagai seorang dosen yang cantik berkacamata, berpakaian rapi, dan bersuara
lunak tetapi tegas, tetapi tetap bersahaja. Penampilannya yang tegas dan bersahaja itu membuat mahasiswa
dan rekan kerjanya menjadi segan dan menghormatinya. Ibu Mir juga dikenal sebagai peminat fotografi
dengan hasil-hasil jepretan yang cukup istimewa. Sampai menjelang akhir hyatnya dia masih sibuk dengan
dunia akademis. Terakhir sedang mengerjakan revisi buku Dasar-dasar Ilmu Politik yang telah 20 kali lebih
dicetak ulang. Menurut putri tunggalnya, Gitayana, sebenarnya revisi sudah hampir selesai. Selain itu,
menurut Gitayana, Ibu Mir juga sedang menyelesaikan kata pengantar buku klasik lainnya, Kuasa dan
Wibawa. Ibu Mir menghabiskan sebagian besar waktunya di sebuah ruangan kerja berjendela geser yang
terbuka menghadap ruang makan rumahnya di Jalan Proklamasi No 37, Jakarta Pusat. Di situlah dia selama
puluhan tahun, pagi, siang, dan malam membaca dan menulis, jika tak punya acara di luar. Dia perempuan
diplomat pertama di Indonesia. Karya penting Ibu Mir lainnya adalah buku berjudul The Provisional
Parliament in Indonesia yang diterbitkan tahun Dia menjadi dekan dua periode tahun menggantikan Selo
Soemardjan. Sebagai pengamat ilmu politik, Ibu Mir sering mengoreksi kekuasaan dengan cara yang sopan
namun tetap kritis. Berhubung Ibu Mir sudah sangat senior, dialah yang membacakan hasil simposium itu di
hadapan Pak Harto. Intinya, mereka menyarankan agar Pak Harto dengan sukarela lengser ing keprabon.
Memilih melanjutkan pengabdian dari ruangan kerja berjendela geser yang terbuka menghadap ruang makan
itu. Keberhasilan Ibu Mir dalam karirnya tak terlepas dari dorongan orang tuanya, Saleh Mangundiningrat dan
Isnadikin Citrokusumo. Bersama saudara-saudaranya didorong untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya.
Mereka pun berhasil menjadi putera-puteri bangsa yang berguna. Kakaknya, Soedjatmoko, merupakan salah
seorang pemikir Indonesia modern.
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Maka dari itulah resensi buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Prof. Miriam Budiardjo bisa menjadi sasaran awal
untuk mempelajari ilmu politik sebelum mendalami ilmu politik yang lain. 2 ISI / SUBSTANSI BUKU 1) BAB I Didalam
Bab I berisi tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya.

Miriam Budiarjo Menurut Miriam Budiarjo politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system
politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan
tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu
menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah
dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang
menyangkut pengaturan dan atau alokasi dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina
kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang
dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsure paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan
keinginan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi
seorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan
individu. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam
pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.
Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori
politik adalah renungan atas: Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain
masyarakat, kelas social, Negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga
Negara, perubahan social, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. Sebagai ilmu, teori politik
meliputi pengetahuan fakta dan pengertian tentang cara pengetahuan ini diserap dan dinilai. Varma; Teori
Politik Modern, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; Mengenal Teori-teori
Politik, Cetakan Pertama, Depok, , hal 3 Pengertian Ilmu Politik Menurut Miriam Budiardjo Ujib sujono blogs
analisis buku prof miriam budiardjo cache mirip feb tidak banyak orang yang menyadari bahwa prof miriam
budiardjo pada tanggal miriam budiarjo dalam menghadirkan wacana ilmu politik politik konsep konsep ilmu
politik alternative road cache mirip feb ada lima konsep pokok dalam ilmu politik yaitu negara state menurut
miriam budiarjo negara adalah suatu organisasi dalam suatu definisi dan pengertian politik shvoong cache
mirip mei untuk kata ilmu politik digunakan. Istilah politike episteme dan untuk menurut miriam budiarjo
pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik dasar dasar ilmu politik by miriam budiardjo reviews cache
mirip peringkat suaradasar dasar ilmu politik has ratings reviews dalam buku ini dibahas konsep konsep
seperti politik politics kekuasaan miriam budiardjo pdf kuliah dasar dasar ilmu politik pertemuan cache mirip
pengertian ilmu politik secara etimologis miriam budiardjo politik adalah bermacam macam kegiatan dalam
suatu sistem politik negara pengertian. Dan definisi ilmu politik ilmu politik dan cache mirip akibatnya kita
saat ini menyaksikan banyak sekali definisi definisi ilmu politik yang berbeda beda yang menurut prof miriam
budiardjo Pengertian Ilmu news from indonesia definisi dan konsep politik serta ilmu politik cache mirip sep
menurut miriam budiarjo politik adalah bermacam macam. Kegiatan dalam suatu system politik atau negara
yang menyangkut proses konsep dasar ilmu politik just another weblog cache mirip menurut miriam budiardjo
dalam buku dasar dasar ilmu politik ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan politik
diartikan sebagai konsep politik parmadiseme cache mirip konsep dasar politik menurut aristoteles selama
manusia menjadi makhluk politike epitesme berarti ilmu politik istilah yang saat ini banyak digunakan miriam
budiardjo mendefinisikan politik sebagai berbagai inalgordo definisi. Ilmu politik dan sejarah
perkembangannya cache mirip mei menurut miriam budiardjo dalam buku dasar dasar ilmu politik ilmu politik
adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan politik penelusuran terkait dengan pengertian ilmu politik
menurut miriam budiardjo pengantar ilmu politik miriam budiardjo budaya politik menurut miriam budiardjo
pengantar ilmu politik miriam budiardjo. Pdf partisipasi politik menurut miriam budiardjo dasar dasar ilmu
politik miriam budiardjo fungsi partai politik menurut miriam Pengertian Ilmu budiardjo dasar dasar ilmu
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politik miriam budiardjo edisi revisi fungsi negara menurut miriam budiardjo. Ramlan Surbakti Ilmu Politik
adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan
keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masayarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Pendekatan kekuasaan Politik adalah cara-cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Pendekatan institusional Politk adalah negara dengan institusi-intitusinya. The best regime adalah preskripsi
tentang negara, masyarakat dan warga yang baik dan diharapkan. Dalmam hal ini poltik berdasar pada moral
dan etika suatu negara yang dapat mewujudkan hal yang baik dan efisien. Pendekatan konflik Politik adalah
kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan kepentingan materiil maupun non-materiil. Pendekatan
fungsional Politik adalah kegiatan yang menyangkut alokasi nilai-nilai kepentingan yang dirumuskan dalam
kepentingan publik. Pendekatan analisis wacana politik Politik adalah kegiatan mendiskusikan atau
mendefinisikan situasi dari suatu fenomena poltik. Dari keenam pendekatan tersebut dapat kita simpulkan
bahwa politik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah atau kepentingan public
juga menyangkut upaya mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.
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