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Ideologi dunia

https://www.youtube.com/watch?v=0TUpDJ32bSo

Sistem Pemerintahan Dunia

https://www.youtube.com/watch?v=F8Wz9j10SYI

Perjalanan dan perubahan konstitusi Negara Indonesia

https://www.youtube.com/watch?v=YiO4m9lb1Cg

Sistem Presidensial

https://www.youtube.com/watch?v=kd2z-lVsvOc

https://www.youtube.com/watch?v=0TUpDJ32bSo
https://www.youtube.com/watch?v=F8Wz9j10SYI
https://www.youtube.com/watch?v=YiO4m9lb1Cg
https://www.youtube.com/watch?v=kd2z-lVsvOc


Ideologi

• Idea : gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita

• Logos : ilmu

• Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar, ide 
Definisi ideologi berkembang menjadi:

• Kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh
dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku
sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan.



Fungsi Ideologi

• Tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu
masyarakat.

• Nilai yang terkandung dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan
yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

• Sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur
penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat.Nilai dalam
ideologi merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat
mempersatukan masyarakat itu, serta nilai bersama tersebut
dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin
timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.



JENIS IDEOLOGI

• DEOLOGI TERTUTUP merupakan suatu sistem pemikiran tertutup

Merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbaharui
masyarakatAtas nama ideologi dibenarkan pengorbanan- pengorbanan yang 
dibebankan kepada masyarakat.

IDEOLOGI TERBUKA merupakan suatu sistem pemikiran terbuka

• Nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luarmelainkan diambil dan
digali dari moral dan budaya masyarakat itu sendiri.Bukan berdasarkan keyakinan
ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dr konsensus
masyarakat tsb.



Macam-macam Ideologi di Dunia

1. Liberalisme

2. Fasisme

3. Komunisme

4. Pancasila



Liberalisme
Kebebasan Individual

Latar belakang : 

Sebagai respons terhadap kekuasaan negara yang absolut dan otoriter yang 
membatasi kebebasan dan hak-hak warga negaranya.

Landasan : 

Manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, tanpa harus
diterapkannya aturan-aturan ketat yang bersifat mengekang.

Ciri-ciri :

Kebebasan sebesar-besarnya bagi setiap individuPenolakan terhadap
pembatasan, terutama dari pemerintah dan agama.Ekonomi pasar relatif
bebas



Latar belakang : 

Perkembangan dari paham yang dipraktikkan di Italia pada tahun , yaitu pada saat Benito Mussolini 

menjabat sebagai Perdana Menteri Fasis di Italia. Dilakukan awalnya untuk melawan anarkisme dan

komunisme.

Landasan : 

Negara dan pemerintah harus bertindak keras agar “ditakuti” oleh rakyat, intinya negara diperlukan

untuk mengatur masyarakat.

Ciri-ciri :

Kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang dapat berupa koalisi sipil, militer, atau partai yang 

berkuasa saat itu.Rakyat diperintah dengan intimidasi agar patuh terhadap negara.Pemerintah
mengatur segala yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh rakyatnya.

FASISME
Crediere, Obediere, Combattere

(Yakinlah, tunduklah, berjuanglah.)



KOMUNISME
Inti pemikiran :

Perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas dimasyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara.

Latar belakang :

Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manuskrip
politik yang mengusung pertentangan kelas social (kaum proletar dan kaum borjuis)

Landasan :

Penolakan kondisi masa lampau, analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada,
resep perbaikan untuk masa depan, dan rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan
tercapainya tujuan yang berbeda-beda.

Ciri-ciri :

Kesamaan kesempatan bagi semua orangPenghapusan seluruh besar hak-hak milik pribadi dan
negara.Negara tanpa strata (tanpa kelas)Pemerintahan otoriter



Pancasila

Makna
Pancasila sebagai konsensus (kesepakatan) politik, nilai-nilai cultural.

Arah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia 

terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, 
yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.

Fungsi

sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat memparsatukan
berbagai golongan masyarakat di Indonesia.



PANCASILA VS IDEOLOGI DUNIA





Sistem = suatu keseluruhan yang
terdiri atas beberapa bagian
yang mempunyai hubungan
fungsional.

Pemerintahan dalam arti luas =
pemerintah/lembaga-lembaga
negara yang menjalankan segala
tugas pemerintah baik sebagai
lembaga eksekutif, legislatif
amaupun yudikatif.

SISTEM PEMERINTAHAN



PENGELOMPOKKAN 

SISTEM PEMERINTAHAN

SISTEM PEMERINTAHAN 

PARLEMENTER

SISTEM PEMERINTAHAN 

PRESIDENSIAL

SISTEM PEMERINTAHAN 

CAMPURAN



SISTEM PEMERINTAHAN 
PRESIDENSIAL

Merupakan sistem pemerintahan di
mana kepala pemerintahan dipegang
oleh Presiden dan pemerintah tidak
bertanggung jawab kepada Parlemen

(Legislatif).

CIRI-CIRI:

1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada

prinsip pemisahan kekuasaan.

2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk

menyatu dengan legislatif

3. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden.

4. Eksekutif dipilih melalui pemilu.



Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah (eksekutif) 

bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, 

parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan 

untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana 

menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

CIRI-CIRI:
 Pemerintahan Parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.

 Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan atar

presiden dan kabinet.

 Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.

Sistem pemerintahan parlementer



SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN

DALAM SISTEM PEMERINATAH INI DIAMBIL HAL-HAL YANG  
TERBAIK DARI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN 

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMEN. SELAIN MEMILIKI 
PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA, JUGA MEMILIKI 

PERDANA MENTERI SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN.

CONTOH NEGARA PERANCIS.



STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SEBELUM 
PERUBAHAN UUD 1945

http://fristianhumalanggionline.files.wordpress.com/2008/05/struktur-ketatanegaraan-ri-sebelum-amandemen3.jp


STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SESUDAH 
PERUBAHAN UUD 1945

http://fristianhumalanggionline.files.wordpress.com/2008/05/struktur-ketatanegaraan-ri-setelah-amandemen2.jp


DPR, MPR, DPD

http://fristianhumalanggionline.files.wordpress.com/2008/05/dprmprdpd2.jp


TUGAS INDIVIDU

• Menulis opini mengenai “Ideologi, Konstitusi dan Sistem Negara 
Indonesia“

• Sebanyak 2 halaman, font Calibri, spasi 1,15 dan margin kanan
kiri halaman 2,5 

• Dikirimkan ke aza@dompetdhuafa.org

• Paling lambat 17 November 2020 jam 23.59 

mailto:aza@dompetdhuafa.org

