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Sinopsis  Mata kuliah ini membahas tentang hubungan kekuasaan antara kekuatan politik dalam masyarakat 

dengan pemerintah, serta implikasinya terhadap kebijakan yang mengatur tentang persoalan-persoalan 

non-politik maupun politik dalam dinamika Politik Indonesia.  Mata kuliah ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang proses politik yang terjadi dalam upaya 

penyelesaian persoalan hubungan kekuasaan antara negara, masyarakat dan kekuatan lainnya yang 

berinteraksi membuat kebijakan untuk kepentingan bersama.  Interaksi yang terjadi merupakan bagian 

dari proses politik yang sekaligus dapat menjelaskan beberapa elemen dalam interaksi yang terjadi 

seperti hubungan kekuasaan negara dan masyarakat, budaya politik, politik aliran, ikatan patronase. 

Selain itu dalam perkuliahan ini juga dibahas model kewenangan dalam masyarakat dan pemerintahan 

yang tercermin dalam model bureaucratic polity, bureaucratic authoritarian, negara neopatrimonial, 

eksistensi militer, kekuatan Islam serta dinamika hubungan pusat dan daerah.   

 
Kompetensi 
 

Mampu menjelaskan hubungan kekuasaan dalam proses politik antara negara sebagai sebuah ide 
dengan negara sebagai sebuah sistem  dalam bentuk  budaya politik, politik aliran, ikatan patronase, 
bureuacratic polity, rejim developmentalist authoritaian, neopatrimonial, dan hubungan antara  
masyarakat sipil dengan masyarakat politik dan negara dalam model kewenangan politik dalam 
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia .  



 

 

 

II.  Matrik Rancangan Pembelajaran 

Mgg Kompetensi yang 
diharapkan 

Bahan Kajian Bentuk Pembelajaran Kriteria Penilaian Persentase 
Bobot 

1 Mampu menjelaskan 
pengertian dan latar 
belakang kajian Politik 
Indonesia    

Pengantar dan kontrak 
belajar 

 
 

  
- 

2 Mampu menjelaskan 
pendekatan yang digunakan 
dalam memahami politik 
Indonesia  

Pendekatan dalam memahami 
politik Indonesia  

-Kuliah pakar 
-Tanya jawab dan 
-Diskusi kelas/kelompok 

Penguasaan materi dan 
Ketepatan menjelaskan 
materi yang diajarkan 
melalui argumentasi 
 

 
5 

3 Mampu menjelaskan konsep 
kekuasaan tradisional di 
Indonesia 

Konsep kekuasaan tradisional 
Hindu Jawa di Indonesia dan 
perbedaanya dengan konsep 
kekuasaan modern. 

-Diskusi kelas -Mahasiswa dapat 

menjawab pertanyaan 
yang diajukan; 
- Mahasiswa dapat 
menggunakan konsep 
yang diajarkan dalam 
argumentasi yang 
disampaikan 

 
 

5 
 

4 Mampu menjelaskan 
pengertian dan bentuk social 
cleavage dalam politik aliran 
di Indonesia 

Pengertian politik aliran serta 
bentuk social cleavage dalam 
politik aliran di Indonesia 
 
 

-Kuliah pakar Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan; 
- Mahasiswa dapat 
menggunakan konsep 
yang diajarkan dalam 

 
 
5 



argumentasi yang 
disampaikan 

5 Mampu menjelaskan model 
budaya politik di Indonesia 

Mampu menjelaskan sifat 
hirearkhis tegar, model 
patronase dan neo-
patrimonidal dalam budaya 
politik di Indonesia 

-Diskusi kelas Penguasaan materi dan 
Ketepatan menjelaskan 
materi perkuliahan 
melalui argumentasi. 
 

 
5 

6 Mampu menjelaskan bentuk 
ikatan patronase  dalam 
model rezim 
developmentalist 
authoritarian 

Ikatan patronase dalam rejim 
developmentalist 
authoritarian di Indonesia 

-Kuliah pakar 
-Diskusi kelompok/kelas 

-Penguasaan materi dan 
kemampuan 
berkomunikasi dengan 
argumentasi yang jelas. 

 
5 

7 Mampu menjelaskan bentuk 
kewenangan politik dalam 
negara sebagi ide dan 
negara sebagai sistem  

-Hubungan antara negara 
dan masyarakat dalam 
aktivitas politik 
-Praktik bernegara masa 
Orde Reformasi 

-Kuliah Pakar dan diskusi 
- Small Group Discussion 
- Analisis Kasus 
 

-Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan; 
- Mahasiswa dapat 
menggunakan konsep 
yang diajarkan dalam 
argumentasi yang 
disampaikan 

 
 

5 
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9 Mampu menganalisis 
hubungan pusat dan daerah 
di Indonesia dan 
dinamikanya pada masa 
reformasi  

- Konsep hubungan pusat 
dan daerah 
 -Kaitan antara demokrasi 
dengan desentralisasi dalam 
pelaksanaan  otonomi daerah 
-Eksistensi politik lokal dan 
dampaknya kepada 
hubungan pusat-daerah 

-Kuliah pakar 
-Presentasi dan diskusi 
kelas/kelompok 

Penguasaan materi dan 
kemampuan melakukan 
presentasi dan 
argumentasi yang logis 

 
 

5 

10 -Mahasiswa mampu 
menjelaskan eksistensi 

-Eksistensi militer dalam 
politik di Indonesia. 

-Kuliah Pakar dan diskusi 
- Small Group Discussion 
- Analisis Kasus 

-Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan; 

 
5 



militer dalam dinamika 
politik Indonesia 
-Mahasiswa dapat 
menjelaskan pelaksanaan 
konsep dwi fungsi ABRI 
pada masa Orde Baru dan 
reformasi dalam tubuh TNI 
pada masa reformasi 

-Konsep Dwi Fungsi Vs 
Reformasi TNI  

 - Mahasiswa dapat 
menggunakan konsep 
yang diajarkan dalam 
argumentasi yang 
disampaikan 

11 -Mahasiswa dapat 
menjelaskan pengaruh 
kekuatan politik Islam dalam 
dinamika politik 
-Mahasiswa dapat 
mensintesiskan peran politik 
kekuatan-kekuatan Islam 
dalam sistem politik 

- Hubungan negara dan 
Islam masa Orde Baru dan 
Masa Reformasi 
-Identifikasi terhadap peran 
kekuatan politik Islam dalam 
Sistem Politik 

-Kuliah Pakar dan diskusi 
- Small Group Discussion 
- Analisis Kasus 
 

-Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan; 
- Mahasiswa dapat 
menggunakan konsep 
yang diajarkan dalam 
argumentasi yang 
disampaikan 

 
 

5 

12-15 Diskusi kelas terkait dengan 
analisis kasus dengan 
menggunakan metode 
discovery learning yang 
diberikan kepada  
mahasiswa 

- Mahasiswa dapat 
menganalisis kasus yang 
ditemukan sesuai 
dengan topik bahasan 
yang ditetapkan 

- Mahasiswa dapat 
menjawab persoalan 
terkait dengan dinamika 
politik Indonesia 
Kontemporer 

- Small Group 
Discussion 

- Kuliah Pakar 

- Mahasiswa dapat 
menyusun analisis 
terkait dengan 
masalah yang dikaji 

- Ketepatan 
penggunaan konsep 
dan analisis yang 
dibuat 

- Kemampuan 
berargumentasi 
dalam diskusi kelas 

- Kualitas paper yang 
ditulis individu 
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