
Mata Kuliah  :  SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU DI INDONESIA 

Kode/ Bobot   :  IPL4223  / 3 SKS (2-1) 

Deskripsi Singkat : Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa memahami proses politik dan pemerintahan yang demokratis. 

Fokus bahasan utama mata kuliah ini adalah posisi, peran dan fungsi partai politik dalam sistem politik dan 

pemerintahan karena interaksi antara partai politik (dalam system kepartaian) terkait erat dengan dinamika 

system politik maupun system pemerintahan suatu Negara yang demokratis. Partai politik membentuk dan 

dibentuk oleh konfigurasi kekuasaan yang setiap saat bisa berubah mengikuti hasil penyelenggaraan 

pemilihan umum. 

Tujuan Pembelajaran : Memberikan pengetahuan tentang pemahaman dasar  mengenai partai politik, sistem kepartaian dan sistem 

pemilu di Indonesia beserta dinamikanya. 

 

NO. 

(1) 

Rencana 

Pertemuan 

(2) 

Materi 

Pembelajaran 

(3) 

Bentuk 

Pembelajaran 

(4) 

Kemampuan Akhir yang 

diharapkan (Kompetensi) 

(5) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

(6) 

Bobot Nilai 

(%) 

(7) 

1 1 Pengantar: 

overview.  

Ceramah dan diskusi  Memahami target kompetensi 

matakuliah, manfaat dan 

konteks, desain pembelajaran, 

kontrak belajar, dsb. 

Dapat menyebutkan 

kompetensi mata 

kuliah dan desain 

pembelajaran 

5 

2 2 Pengertian partai 

politik 

Ceramah dan diskusi  Memahami definisi, asal, ciri 

dan arti partai politik.  

Mampu 

menjelaskan 

definisi, asal, ciri 

dan arti partai 

politik.  

5 

3 3 Fungsi partai 

politik 

Ceramah dan diskusi  Memahami fungsi partai politik Mampu 

menjelaskan  fungsi 

partai politik 

5 

4 4 Tipologi partai 

politik 

Ceramah dan diskusi  Memahami tipologi partai 

politik. 

Mampu 

menjelaskan 

5 



tipologi partai 

politik. 

5 5 Pengembangan 

dan pelembagaan 

partai politik 

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas: usulan 

pengembangan 

partai politik. 

Memahami pengembangan dan 

pelembagaan partai politik 

Mampu 

menjelaskan 

pengembangan dan 

pelembagaan partai 

politik. 

10 

6 5 Sistem kepartaian  Ceramah dan diskusi  Memahami sistem kepartaian: 

1. Jumlah partai. 

2. Jarak ideologi 

Mampu 

menjelaskan sistem 

kepartaian: jumlah 

dan jarak ideologi 

partai. 

10 

7 6 Sistem oligarki 

partai politik 

Ceramah dan diskusi  Memahami sistem oligarki 

partai politik. 

Mampu mejelaskan 

sistem oligarki 

partai politik. 

5 

8 8 UTS     

9 9 Pengertian 

Pemilu 

Ceramah dan diskusi. Memahami pemilu: 

- Arti/ definisi pemilu. 

- Azas pemilu. 

- Elemen pemilu: electoral 

laws dan electoral 

process. 

Mampu 

menjelaskan: 

- Arti/ definisi 

pemilu. 

- Azas pemilu. 

- Elemen pemilu 

5 

10 10 Sistem Pemilu -1 Ceramah dan diskusi. Memahami sistem pemilu di 

berbagai negara 

Mampu 

menjelaskan sistem 

pemilu di berbagai 

negara 

5 

11 11 Sistem Pemilu -2 Ceramah dan diskusi. Memahami sistem pemilu di 

Indonesia 

Mampu 

menjelaskan sistem 

pemilu di Indonesia 

 

10 



12 12 Sistem Pemilu -3 Ceramah dan diskusi. 

 

 

 

 

Memahami sejarah pemilu dan 

sistem pemilu di Indonesia 

(Orde lama – Orde baru – Orde 

reformasi). 

Mampu 

menjelaskan 

sejarah pemilu dan 

sistem pemilu di 

Indonesia 

5 

13 13 Pemilu di 

Indonesia 

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Praktik 

Memahami pemilu di 

Indonesia:  

1. Rezim dan regulasi pemilu. 

2. Tahapan dan proses pemilu 

di Indonesia (pemiluleg, 

pemilu presiden, 

pemilukada). 

3. Calon perseorangan. 

Mampu 

menjelaskan pemilu 

di Indonesia:  

1. Rezim dan 

regulasi pemilu. 

2. Tahapan dan 
proses pemilu di 

Indonesia 

(pemiluleg, 

pemilu presiden, 

pemilukada). 

3. Calon 
perseorangan. 

10 

14 14 Permasalahan 

Pemilu dan 

pemilukada di 

Indonesia 

Studi kasus Memahami permasalahan 

Pemilu dan pemilukada di 

Indonesia, titik krusial dan 

solusinya. 

Mampu 

menjelaskan 

permasalahan 

Pemilu dan 

pemilukada di 

Indonesia, titik 

krusial dan 

solusinya. 

10 

15 15 Sistem 

Kepartaian, 

Sistem Pemilu 

dan Kekuasaan 

Pemerintahan 

Studi kasus Memahami hubungan sistem 

kepartaian, sistem Pemilu dan 

Kekuasaan Pemerintahan 

Mampu 

menjelaskan 

hubungan Partai 

Politik, Pemilu dan 

Kekuasaan 

Pemerintahan 

5 

16 16 UAS     

 


