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Catatan : 
S : Sikap 
P : Pengetahuan 
KU : Keterampilan Umum 
KK : Keterampilan Khusus 

CPL Program Studi           

S1 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

P1 Menguasai dasar-dasar teori dalam bidang ilmu Politik dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS bagi masyarakat 

P4 Mampu dan menguasai konsep legislatif, partai politik dan dinamika perkembangannya 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya 

KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni  

KU4 Menyusun deskripsi hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi 

KK1 Mampu memecahkan masalah secara praktis berdasarkan teori dan konsep lembaga legislatif dan partai politik  

KK3 Mampu menganalisis dan memecahkan masalah-masalah dinamika lembaga legislatif dan partai politik dalam proses 
pelembagaan demokrasi di Indonesia 

CP Mata Kuliah               

1 Menjelaskan sejarah lembaga legislatif di Indonesia 

2 Menjelaksan peran dan fungsi lembaga legislatif dalam proses demokrasi 

3 Memahami dan menjelaskan makna keterwakilan dan kepentingan publik 

4 Menjelaskan komtestasi parpol dalam pembuatan kebijakan publik 

5 Menjelaskan keterlibatan perempuan dalam politik dan lembaga legislatif 

6 Menjelaskan eksistensi partai politik dan perkembangan demokrasi di Indonesia 
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Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Matakuliah Legislatif dan Partai Politik merupakan matakuliah dasar yang melihat realita demokrasi kontemporer yang ada di 
Indonesia.  Demokrasi yang diselenggarakan mensyaratkan adanya partai politik yang berfungsi dengan baik sehingga 
berdampak kepada lembaga legislatif.  Partai politik menjadi institusi yang sangat berpengaruh dalam menentukan dinamika 
politik melalui fungsinya baik dalam maupun di luar lembaga legislatif.  Di dalam lembaga legislatif kekuatan fraksi sebagai 
perpanjangan tangan organisasi partai di parlemen mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang ditandai dengan 
kontestasi di antara partai politik.  Sementara di luar lembaga legislatif, partai politik juga berkompetisi mendapatkan dukungan 
politik masyarakat agar eksistensinya sebagai partai berkuasa dapat dipertahankan.  Oleh karena itu, mempelajari lembaga 
legislatif dan partai politik ini sangat penting untuk pengembangan demokrasi sehingga terkonsolidasi dengan baik.  Apalagi, 
dengan semakin modernnya partai politik, maka orientasinya untuk mensejahterakan masyarakat akan semakin kuat.  
 

Bahan Kajian 1. Sejarah Lembaga Legislatif di Indonesia 
2. Peran dan Fungsi Legislatif  
3. Makna Keterwakilan dan Kepentingan Publik 
4. Kontestasi Partai Dalam pembuatan Kebijakan Publik 
5. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Kasus Korupsi di Lembaga Legislatif 
6. Hubungan Kelembagaan antara Legislatif dan Eksekutif dalam Negara Demokrasi 
7. Perempuan dan Legislatif 
8. Partai, Pemilu dan Demokrasi di Indonesia 
9. Pelembagaan Partai Politik 

Pustaka Utama :  

a. Jurgen Ruland, Clemens Jurgenmeyer et all, 2005, Parliaments and Political Change in Asia, Singapore: ISEAS 
b. Scott Morgenstern, 2004, Patterns of Legislative Politics, Cambridge: Cambridge University Press. 
c. Haris, Syamsuddin, 2014, Partai, Pemilu dan Parlemen di Era Reformasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
d. Mezey, Michael L, 2008, Representative Democracy: Legislators and Their Constituents, London: Rowman & Littlefield 

Publisher. 

Pendukung :  

a. Lee Savage, 2016, “Party System Institutionalization and Government Formation in New Democracies”, World Politics, No.3, 
pp. 499-537. 

b. Crouch, Harold, 2010, Political Reform after Soeharto, Singapore: ISEAS 
c. Asrinaldi, 2014, Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras : 

- Komputer/Laptop dan LCD Projector 

Team Teaching Dr. Asrinaldi & Dr. Indah Adi Putri 
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Assessment  

NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT (%) 

Penilaian Hasil 

1 Ujian Tengah Semester 35 % 

2 Ujian Akhir Semester 35 % 

Penilaian Proses 

1 Tugas rutin dan presentasi (kemampuan 
berpikir kritis dan berargumen logis, kerjasama 
dalam tim, komunikasi) 

20 % 

2 Tugas akhir (kemampuan teknis dan analitis, 
kerjasama dalam tim, komunikasi) 

10 % 

TOTAL 100 % 
 

Norma Akademik a. Mengikuti Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas. 
b. Toleransi keterlambatan adalah 10 menit (berlaku juga untuk dosen). 
c. Pengumpulan tugas baik individu dan kelompok dilakukan sebelum jadwal yan sudah ditentukan (deadline). Bagi yang telat 

menyerahkan tugas, nilai tugasnya dikurangi (10 x n hari keterlambatan). 
d. Yang berhalangan hadir karena sakit harus disertai dengan keterangan sakit/surat pemberitahuan sakit dan diserahkan paling 

lambat pada saat yang bersangkutan masuk kuliah kembali. 
e. Dilarang melakukan tindakan plagiarisme dalam perkuliahan.  Tugas individu dan kelompok yang dihasilkan dari tindakan 

plagiarisme akan diberi sanksi tegas, yaitu dengan nilai nol. 
f. Mahasiswa yang berlaku curang dalam ujian, ujiannya diberi nilai nol. 
g. Dilarang menandatangani bukti kehadiran orang lain (absensi).  Mahasiswa jika melakukan tindakan itu akan diberi sanksi 

yang tegas.   
h. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam norma akademik ini akan diatur kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Matakuliah Syarat - 

MINGGU 
KE 

SUB-CP-MK INDIKATOR 
KRITERIA DAN BENTUK 

PENILAIAN 
METODE 

PEMBELAJARAN 
MATERI PEMBELAJARAN 

BOBOT 
PENILAIAN 

(%) 

1  Mampu memahami Aturan 
Penilaian, RPS, Silabus serta 
Kontrak Kuliah yang disepakati 

 Pemahaman tentang 
deskripsi matakuliah  

 Kedisiplinan dalam 
melaksanakan 
kontrak kuliah  

 Keaktifan Presentasi dan Diskusi  Aturan Penilaian, RPS, Silabus, 
Kontrak Kuliah 

 Konsep kekuasaan, negara, 
pembuatan keputusan, kebijakan 
publik dan distribusi nilai 

2 
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 Mampu memahami dan 
mendeskripsikan pengertian 
dasar lembaga legislatif dan 
partai politik  

 Ketepatan 
memahami materi 
terkait 

 

  Hubungan konsep tersebut 
dengan teori politik  

2  Mampu memahami dan 
Menjelaskan sejarah dan 
perkembangan lembaga 
legislatif di Indonesia dari masa 
ke masa. 

 Mampu memahami dan 
Menjelaskan Sejarah 
Perkembangan Partai Politik di 
Lembaga Legislatif 
 

 Kemampuan 
menjelaskan materi 
kuliah; 

 Ketepatan dalam 
menjawab 
pertanyaan dan 
menjelaskan realita 
yang berhubungan 
dengan pertanyaan. 

 Tanya Jawab dan 
menjelaskan pertanyaan 

 Keaktifan dalam 
memberikan contoh 

 Menjawab Quiz atau 
Pertanyaan 

Ceramah dan Diskusi 

Kelas 

• Sejarah perkembangan Lembaga 
Legislatif di Indonesia 

• Eksistensi Partai Politik Dalam 
Lembaga Legislatif dari masa ke 
masa  
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3  Mampu memahami peran dan 
fungsi lembaga legislatif dalam 
negara demokrasi;  

 Mampu menjelaskan Makna 
Keterwakilan dan Kepentingan 
Publik  

 Kemampuan 
menjelaskan materi 
kuliah 

 Ketepatan dalam 
menjawab 
pertanyaan yang 
terkait dengan materi 
perkuliahan 

 Tanya Jawab dan 
menjelaskan pertanyaan 

 Keaktifan dalam 
memberikan contoh 

 Menjawab Quiz atau 
Pertanyaan 

Ceramah dan Diskusi 

Kelas 

• Peran dan Fungsi Lembaga 
Legislatif di Negara demokrasi 

• Makna Keterwakilan dan 
Kepentingan Publik  

2 

4 • Mampu memahami dan 
menjelaskan konsep kontestasi 
partai politik dalam lembaga 
legislatif dalam proses 
pembuatan kebijakan publik; 

• Mampu memahami dan 
menganalisis dinamika 
kontestasi dalam pembuatan 
kebijakan publik di DPR/DPRD 

 Ketepatan  
menjelaskan dan 
memahami materi 
terkait; 

 Menggunakan 
konsep kontestasi 
partai politi dalam 
menjelaskan realita 
di DPR/DPRD 
 

 Tanya Jawab dan 
menjelaskan pertanyaan 

 Keaktifan dalam 
memberikan contoh 

 Menjawab Quiz atau 
Pertanyaan 

Ceramah dan Diskusi 
Kelas 

 Konsep Kontestasi Partai Politik 
Dalam Pembuatan Kebijakan 
Publik; 

 Dinamika Kontestasi dalam 
Lembaga Legislatif di Indonesia  
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5  Mampu memahami dan 
menjelaskan hubungan 
kelembagaan antara lembaga 
legislatif dan eksekutif dalam 
sistem demokrasi 

 Mampu menjelaskan dan 
menganalisis mekanisme 
division of power antara ke dua 

 Ketepatan  
menjelaskan dan 
memahami materi 
terkait dengan 
hubungan lembaga 
legislatif dan 
eksekutif dalam 
rangka balance of 
power 

 Tanya Jawab dan 
menjelaskan pertanyaan 

 Keaktifan dalam 
memberikan contoh 

 Menjawab Quiz atau 
Pertanyaan 

  Konsep Hubungan kelembagaan 
Legislatif dan Eksekutif; 

 Mekanisme Division of Power dan 
Checks and Balances   
 

3 
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lembaga dalam melaksanakan 
checks and balances 
 

 

6  Mampu memahami dan 
menjelaskan eksistensi 
kewenangan lembaga legislatif 
dan kasus korupsi di Indonesia; 

 Mampu menganalisis akar 
masalah korupsi di lembaga 
legislatif dan upaya 
pencegahannya. 
 

 Ketepatan  
menjelaskan dan 
memahami materi 
terkait hubungan 
antara legislatif dan 
rawannya kasus 
korupsi di lembaga 
tersebut 
 

 Tanya Jawab dan 
menjelaskan pertanyaan 

 Keaktifan dalam 
memberikan contoh 

 Menjawab Quiz atau 
Pertanyaan 

Ceramah dan Diskusi 
Kelas 

 Kewenangan Lembaga Legislatif 
dan Kasus Korupsi 

 Permasalahan dalam Lembaga 
Legislatif di Indonesia dan 
Pencegagahan kasus korupsi di 
lembaga legislatif 

3 

7  Mampu memahami dan 
menjelaskan konsep 
Perempuan di Lembaga 
Lagislatif; 

 Mampu memahami konsep dan 
teori keterlibatan perempuan di 
lembaga politik  
 

 Ketepatan  
menjelaskan dan 
memahami materi 
terkait eksistensi 
perempuan di 
lembaga legislatif 
 

 Tanya Jawab dan 
menjelaskan pertanyaan 

 Keaktifan dalam 
memberikan contoh 

 Menjawab Quiz atau 
Pertanyaan 

Ceramah dan Diskusi 
Kelas 

 Konsep Keterlibatan Perempuan 
di Lembaga Legislatif  

 Konsep dan Teori Perempuan dan 
Politik 

2 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 30 

9 • Mampu memahami dan 
menganalisis kasus terkait 
dengan penyalahgunaan 
kewenangan seperti korupsi 
oleh lembaga legislatif dalam 
sistem demokrasi di Indonesia.  
 

 Ketepatan  
memahami dan 
membuat materi 
yang diberikan 

 Penjelasan dan 
analisis yang sesuai 
dengan materi yang 
dipresentasikan 
 

 Presentasi dan Keaktifan di 
kelas 

 Kedalaman analisis dalam 
makalah yang dibuat 

 Kerjasama Kelompok 
dalam menyelesaikan 
tugas 

 

Presentasi Kelas 
 
Discovery Learning 
 
Small Group Discussion 

 Materi yang disampaikan 
Kelompok 1 dan kelompok 2  

2 

10 • Mampu memahami dan 
menganalisis kasus terkait 
dengan kontestasi partai politik 
dalam pembuatan kebijakan 
publik/UU di lembaga legislatif 
di Indonesia.  
 

 Ketepatan  
memahami dan 
membuat materi 
yang diberikan 

 Penjelasan dan 
analisis yang sesuai 
dengan materi yang 
dipresentasikan 
 

 Presentasi dan Keaktifan di 
kelas 

 Kedalaman analisis dalam 
makalah yang dibuat 

 Kerjasama Kelompok 
dalam menyelesaikan 
tugas 

 

Presentasi Kelas 
 
Discovery Learning 
 
Small Group Discussion 

 Materi yang disampaikan 
Kelompok 3 dan kelompok 4  

2 



6 
 

11 • Mampu memahami dan 
menganalisis dinamika 
hubungan elite pemerintah, 
elite partai politik di lembaga 
legislatif dalam pelembagaan 
demokrasi di Indonesia  
 

 Ketepatan  
memahami dan 
membuat materi 
yang diberikan 

 Penjelasan dan 
analisis yang sesuai 
dengan materi yang 
dipresentasikan 
 

 Presentasi dan Keaktifan di 
kelas 

 Kedalaman analisis dalam 
makalah yang dibuat 

 Kerjasama Kelompok 
dalam menyelesaikan 
tugas 

 

Presentasi Kelas 
 
Discovery Learning 
 
Small Group Discussion 

 Materi yang disampaikan 
Kelompok 5 dan kelompok 6  
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12 • Mampu memahami dan 
menjelaskan konsep 
pelembagaan partai politik 
sebagai prasyarat konsolidasi 
demokrasi di Indonesia 
 

 Ketepatan  
memahami materi 
terkait pelembagaan 
partai politik 

 Penjelasan dan 
analisis yang sesuai 
dengan materi yang 
diajarkan 
 

 Tanya Jawab dan 
menjelaskan pertanyaan 

 Keaktifan dalam 
memberikan contoh 

 Menjawab Quiz atau 
Pertanyaan  

Ceramah Kelas 
 
Small Group Discussion 

 Konsep kelembagaan Partai 
Politik; 

 Konsep Pelembagaan Demokrasi 
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13 • Mampu memahami dan 
menjelaskan Konsep partai 
politik dalam Pemilihan Umum  
 

 Ketepatan  
memahami dan 
menjelaskan materi 
terkait konsep partai 
politik dan Pemilu  

 Penjelasan dan 
analisis yang sesuai 
dengan materi yang 
diajarkan 
 

 Tanya Jawab dan 
menjelaskan pertanyaan 

 Keaktifan dalam 
memberikan contoh 

 Menjawab Quiz atau 
Pertanyaan  

Ceramah Kelas 
 
Small Group Discussion 

 Konsep Patai Politik dan 
Kaitannya dengan Pemilihan 
Umum  
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14  Mampu memahami dan 
menjelaskan Partai Politik dan 
Demokrasi di Indonesia 

 Ketepatan  
memahami materi 
terkait keberadaan 
partai politik dan 
proses demokrasi di 
Indonesia 

 Penjelasan dan 
analisis yang sesuai 
dengan materi yang 
diajarkan 
 

 Tanya Jawab dan 
menjelaskan pertanyaan 

 Keaktifan dalam 
memberikan contoh 

 Menjawab Quiz atau 
Pertanyaan  

Ceramah Kelas 
 
Small Group Discussion 

 Dinamika Partai Politik dan 
Perkembangan Demokrasi di 
Indonesia sebelum dan sesudah 
era Reformasi  

3 

15  Mampu memahami dan 
menjelaskan keberadaan Partai 

 Ketepatan  
memahami materi 

 Tanya Jawab dan 
menjelaskan pertanyaan 

Ceramah Kelas 
 

 Dinamika Partai Politik dan 
Perkembangan Demokrasi di 

10 
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Politik dan proses Demokrasi di 
Indonesia (Materi Lanjutan 2) 

terkait keberadaan 
partai politik dan 
proses demokrasi di 
Indonesia 

 Penjelasan dan 
analisis yang sesuai 
dengan materi yang 
diajarkan 
 

 Keaktifan dalam 
memberikan contoh 

 Menjawab Quiz atau 
Pertanyaan  

Small Group Discussion Indonesia sebelum dan sesudah 
era Reformasi  

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 30 

 

 

 

 


