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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata Kuliah Sistem Politik Indonesia yang berbobot 3 sks membahas 

dan menganalisis, Budaya Politik, Partisipasi Politik, demokratisasi, 

Politik, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, hakikat Partai Politik 

Indonesia, Dinamisasi, Stabilisasi Politik dan Peta Kekuatan Politik, Struktur, 

Supra Struktur dan Infra Struktur Politik Indonesia, Fungsi Legislatif dan 

Eksekutif dalam perspektif daerah dan nasional, sistem Partai Politik 

Indnesia, Sistem Pemilu di Indonesia, Pembangunan Sistem Politik di 

Indonesia. Dengan mempelajari modul ini Anda diharapkan memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

Secara umum tujuan mata kuliah ini adalah membahas dan menganalisis 

hakikat sistem politik Indonesia dan implementasi pelaksanaannyandi 

Indonesia dewasa ini. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki 

kemampuan dapat: 

 

1. menjelaskan Budaya Politik, Partisipasi Politik Dan Demokrasi   Sebagai 

Sistem Sosial Politik Indonesia. 

2. menjelaskan politik, pembangunan, dan kesejahteraan. 

3. menjelaskan hakikat sistem politik Indonesia. 

4. menjelaskan dinamisasi, stabilisasi, peta politik, dan penggolongan 

kekuatan politik. 

5. menjelaskan struktur, supra struktur dan infra   struktur politik Indonesia. 

6. menjelaskan fungsi legislatif dan eksekutif dalam perspektif daerah dan 

nasional. 

7. menjelaskan sistem partai politik Indonesia 

8. menjelaskan peranan kekuatan politik Indonesia 

9. menjelaskan pembangunan sistem politik di Indonesia 

 

 Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, materi mata kuliah ini disajikan 

dalam 9 modul sebagai berikut. 
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Modul 1 Budaya Politik, Partisipasi Politik Dan Demokrasi   Sebagai 

SistemSosial Politik Indonesia 

Modul  2  Politik, Pembangunan, dan Kesejahteraan 

Modul  3  Hakikat Sistem Politik Indonesia 

Modul 4  Dinamisasi, Stabilisasi, Peta Politik, dan Penggolongan Kekuatan 

Politik 

Modul  5  Struktur, Supra Struktur dan Infra   Struktur Politik Indonesia 

Modul 6 Fungsi Legislatif dan Eksekutif dalam Perspektif Daerah dan 

Nasional 

Modul  7  Sistem Partai Politik Indonesia 

Modul  8  Peranan Kekuatan Politik Indonesia 

Modul  9  Pembangunan Sistem Politik di Indonesia 

 

Agar Anda dapat berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini, ikutilah 

petunjuk belajar sebagai berikut. 

 

1. Bacalah dengan seksama bagian pendahuluan modul ini sampai Anda 

 memahaminya, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2.  Bacalah secara sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata yang 

 Anda anggap penting. Carilah dan baca pengertian dari kata-kata kunci 

 dalam daftar kata-kata sulit (glosarium) yang terdapat dalam modul ini 

 atau dalam kamus yang Anda miliki. 

3.  Selain belajar mandiri, tingkatkan pemahaman Anda melalui kegiatan 

diskusi, baik dalam   kelompok belajar maupun pada saat mengikuti 

 kegiatan tutorial 

  Yakinkan dalam hati bahwa Anda sebagai mahasiswa akan belajar 

 dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang kuat, kerajinan yang cukup 

 dan usaha yang gigih, maka Anda akan dapat menguasai seluruh isi 

 modul ini. 

 

Pelajarilah setiap kegiatan belajar dengan seksama, jangan terburu-buru. 

Latihlah mengungkapkan pengetahuan Anda dengan latihan setelah cukup 

memahami uraian dan contoh. Gunakan rangkuman untuk mengingat dan 

mengambil inti sari setiap kegiatan belajar. Kemudian kerjakanlah Tes 
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Formatif pada setiap akhir kegiatan belajar. Jangan lupa membaca Glosarium 

yang ada untuk membantu pemahaman Anda terhadap materi uraian. 

Sedangkan fungsi Daftar Pustaka ialah memperluas wawasan Anda tentang 

topik yang Anda pelajari pada modul ini. Usahakanlah membaca beberapa 

buku yang tercantum pada Daftar Pustaka dengan cara membeli sendiri di 

toko buku atau meminjam di perpustakaan atau meminjam dari teman yang 

memilikinya, supaya penguasaan materi Anda mantap. 

 

Selamat belajar. Semoga berhasil 
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Setelah 
mempelajari modul 

ini mahasiswa 
dapat menjelaskan 

struktrur, 
suprastruktur dan 
infrastruktur politik 

Indonesia 

5 

Setelah 
mempelajari 

modul ini 
mahasiswa 

dapat 
menjelaskan 

budaya Politik, 
partisipasi 
politik dan 

demokratisasi 

1 

Setelah 
mempelajari 

modul ini 
mahasiswa 

dapat 
menganalisis 

tentang hakikat 
sistem politik 

Indonesia 

3 

Setelah mempelajari 
modul ini mahasiswa 
dapat menganalisis 

tentang politik, 
pembangunan dan 

kesejahteraan 
masyarakat 

2 

Setelah 
mempelajari 

modul ini 
mahasiswa 

dapat 
menjelaskan 
dinamisasi, 

stabilisasi peta 
politik dan 

penggolongan 
kekuatan poltik 

4 

Setelah 
mempelajari 

modul ini 
mahasiswa dapat 

menganalisis 
fungsi legislatif 
dan eksekutif 

dalam perspektif 
daerah dan 

nasional 

6 

Setelah 
mempelajari 
modul ini 
mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
sistem partai 
politik 

7 

Setelah 
mempelajari 

modul ini 
mahasiswa dapat 

menganalisis 
sistem pemilu di 

Indonesia 

8 

Setelah 
mempelajari 
modul ini 
mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pembangunan 
sistem politik 
Indonesia 

9 

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat 
menganalisis hakikat sistem politik Indonesia, struktur 

politik Indonesia dan pembangunan sistem politik Indonesia 


