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Tinjauan Mata Kuliah 
 

erbandingan berbagai negara dengan berbagai warna sistem politik 

merupakan salah satu bidang analisis politik yang menarik dan penting. 

Studi perbandingan ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana 

bekerjanya berbagai sistem politik, ciri-ciri apa dari berbagai sistem politik 

yang sama, mengapa tipe-tipe pemerintahan tertentu bisa stabil, sedangkan 

tipe-tipe pemerintahan yang lain selalu tidak stabil, mengapa masyarakat 

politik tertentu dapat berhasil, sedangkan yang lain tidak dapat 

menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya, dan sebagainya. Dengan 

demikian studi perbandingan pemerintahan merupakan kunci untuk 

memahami sebuah atau sejumlah sistem politik. 

Mata kuliah ini akan membahas mengenai ruang lingkup, pengertian dan 

makna ilmu perbandingan pemerintahan, pendekatan-pendekatan 

perbandingan pemerintahan, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem 

pemerintahan suatu negara serta kajian kasus tentang penyelenggaraan 

pemerintahan dan perbandingan sistem pemerintahan beberapa negara di 

dunia. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu 

menggunakan berbagai teori, konsep dan pendekatan ilmu pemerintahan 

untuk menganalisis berbagai sistem dan masalah pemerintahan di berbagai 

negara. Pada prinsipnya, Buku Materi Pokok (BMP) Perbandingan 

Pemerintahan ini bertujuan untuk memberi pedoman serta bimbingan untuk 

memahami sistem politik di berbagai negara di dunia dan kemudian 

membandingkannya. 

Keseluruhan modul dalam BMP ini berjumlah 9 (sembilan), di mana 

terdapat teori, konsep dan kasus. Modul pertama berisi penjelasan mengenai 

pengertian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat ilmu perbandingan 

pemerintahan. Modul dua menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan 

perbandingan pemerintahan. Modul tiga berisi penjelasan tentang bentuk, 

kelembagaan dan tipe-tipe sistem pemerintahan negara-negara di dunia. 

Modul empat menjelaskan model analisa sistem politik yang dikemukakan 

oleh David Easton, Gabriel A. Almond dan beberapa sarjana lainnya. Bagian 

ini merupakan landasan teori yang dapat digunakan untuk menganalisis dan 
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membandingkan berbagai sistem pemerintahan negara-negara di dunia. 

Modul lima menjelaskan teori developmentalisme, yang juga dapat 

digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis perbandingan sistem 

pemerintahan. Modul enam menjelaskan konteks sistem politik dan 

implikasinya. Bagian ini menjelaskan elemen-elemen yang digunakan dalam 

menganalisis sistem politik dan pemerintahan, seperti budaya politik, 

komunikasi politik, sosialisasi politik dan partisipasi politik. Modul tujuh, 

delapan dan sembilan, merupakan kajian kasus penyelenggaraan dan 

perbandingan sistem pemerintahan negara-negara di dunia. Modul tujuh 

menjelaskan sistem pemerintahan Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan 

Rusia. Modul delapan membahas sistem pemerintahan Cina dan Jepang. 

Sedangkan modul sembilan menjelaskan sistem pemerintahan negara-negara 

ASEAN, antara lain Malaysia, Singapura, Filipina dan Myanmar. 

Diharapkan BMP ini dapat memberikan bekal bagi mereka yang hendak 

mendalami atau mempelajari perbandingan pemerintah.  
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