
Desain & Ideologi



1. Apa itu Ideologi?

Ideologi:

1. Sistem kepercayaan (belief system) yang
dianut karakteristik kelas atau kelompok
tertentu

2. Sistem kepercayaan ilusif—ide palsu
atau kesadaran palsu (false
consciousness), kontras dengan
pengetahuan ilmiah.

3. Proses umum produksi makna dan ide.

Ideologi = the science of idea





Ad.1. Kepercayaan kelompok tertentu, bahwa
sistem tertentu (demokrasi) merupakan
cara satu-satunya menciptakan
kemajuan dan kebebasan.

Ad.2. Ideologi menjadi ilusi dan kesadaran 
palsu, yang melaluinya kelas berkuasa 
melanggengkan kekuasaan

Contoh: polisi benar, anti kekerasan, jujur
mahasiswa: subversif, salah.

Ad.3. Ideologi sebagai produksi sosial makna
Connotator = signifier konotasi, the 
rhetoric of ideology











2. Prinsip Ideologi

Kepercayaan tentang dunia, diri kita dan
orang lain, yang cenderung diterima secara
tak kritis, sebagai sesuatu yang natural dan
tak berubah.

Misal: keamanan siskamling

kemajuan kapitalisme

kemanusiaan liberalisme



3. Cara Kerja Ideologi

Ideologi memberikan setiap orang cara
khusus melihat diri sendiri, orang lain dan
dunia = mirror image

Bebek?

Kelinci?





4. Binary Opposition
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5. Prinsip Hegemoni

Definisi awal= dominasi kekuasaan secara 
paksa

Antonio Gramsci:

1. Kemampuan sebuah kelas
mengartikulasikan kepentingan
(interest) kelompok sosial lain atas
namanya.

a. Kepentingan diartikulasikan untuk
menetralisir agar tidak berkembang opini
oposisi

Contoh: Orde Baru adalah sistem Islami
(ICMI, bangun masjid)

b. Mengembangkan secara penuh,
sehingga tercapai resolusi.







2. Cultural Leadership: Kekuasaan disebabkan
adanya ide dominan yang mampu dijadikan
pendapat umum:

Kemajuan = demokrasi, pasar bebas,
globalisasi

Sikat gigi = Pepsoden

Motor = Honda

Sabun Cuci = Rinso

Kalbu = Aa Gym

Youtuber = Atta

Mie Instan = Indomie\

Air Minum = Aqua







6. Ideologi & Pertarungan Ide

Ideologi sebagai perjuangan terus-
menerus mendapatkan posisi sosial
(continuous struggle)

Subyek= selalu diproduksi oleh ideologi
melalui medan ideologi, yang dibentuk
secara sosial.

Hegemonic Apparatuses=tempat ide
dominan itu diproduksi dan direproduksi:
sekolah, P-4, rumah ibadah, media massa,
keluarga berencana, arsitektur, nama jalan.



7. Counter Hegemonic

Kelompok/ide yang secara terus-menerus
berjuang mendapatkan posisi hegemonic

Reposisi= sebuah proses positioning dan
repositioning yang tanpa henti.

Hegemoni sebagai proses pencarian posisi
ide tanpa akhir.

Hegemoni memerlukan sikap awas (allert)
terus-menerus.





8. Ideologi & Subyek

Louis Althusser:

1. Ideologi mentransformasikan individu menjadi

subyek, dengan menghadirkan mereka posisi.

Position = a sign of possible future

2. Ideologi adalah sebuah pemanggilan

(interpellate, healing) individu menjadi subyek

3. Ideologi selalu menarik perhatian dengan

menggoda (seduce) atau persuasi.

4. Ideologi adalah “reproduksi relasi produksi”.

Sebuah relasi palsu (salah) direproduksi seperti

tampak benar.



9. Perangkat Ideologi

Louis Althusser:

1. Repressive State Apparatuses (RSA)

sistem kekuasaan melalui power (militer, 

massa,)

2. Ideological State Appratusses (ISA) = 

sistem reproduksi kekuasaan melalui 

persuasi: masjid, gereja, pendidikan, 

keluarga, partai politik, serikat buruh, 

media, pers, radio, televisi, 

internet, seni, sastra, olah raga.



10. Ideologi Visual

Nicos Hadjinicolaou:

'Ideologi visual‘ = cara tertentu elemen-elemen

formal dan tematik satu gambar dipadukan pada

satu keperluan yang khusus.

Komposisi gambar = merupakan satu bentuk

khusus ideologi kelas sosial secara keseluruhan"

Melalui gambar individu-individu dapat

mengkaitkan kehidupan mereka dengan kondisi

eksistensi mereka.

Ideologi visual berkaitan erat dan tidak dapat

dipisahkan dari 'gaya satu kelompok sosial'





11. Ideologi Gambar

Judith Williamson:

Iklan sebagai ‘mesin produksi ide dan makna

language

of object

relasi 

antar-subyek

Karl Marx:

Mistification = Relasi ideologis antar subyek

manusia ditampilkan sebagai relasi antar obyek-

obyek









12. Ideologi Gambar
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13. Ideologi & Kekerasan Simbol

Kekerasan simbol adalah 

kekerasan yang halus dan tak 

tampak

Ia adalah penggunaan otoritas 

untuk mendefinisikan realitas 

melalui pemaksaan tak tampak

Realitas yang dikonstruksi itu 

(melalui filem) diterima publik  

secara salah sebagai realitas 

sebenarnya.

Pasti Dia 

Orang Arab!



Penutup


