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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATA KULIAH 

S1 Memiliki integritas dan etika profesi berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, sistematis yang disusun dalam konsepsi ilmiah dan hasil kajia 

KU3 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik 

KU4 Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

P1 Menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum 



CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teoritis mengenai politik 
hukum, perkembangan politik hukum di Indonesia pada umumnya serta latar belakang perkembangan politik hukum serta 
teori-teori yang mendasarinya. 

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mata kuliah ini mempelajari tentang fungsi, kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum, pengertian, sifat, hakikat, tujuan 
dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum, sejarah perkembangan politik hukum nasional, negara hukum dan kekuasaan, 
hubungan politik dan hukum, sistem hukum dan politik, paradigma di bidang politik dan hukum, karakter produk hukum, teori 
campur tangan negara, perbandingan politik hukum, politik hukum dengan pendekatan budaya, serta politik hukum dan 
otonomi daerah. 

 

BUKU ACUAN : 1. Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. Politik Hukum, Sinar Grafika: Jakarta. 
 2.  Imam Syaukani. 2010. Dasar-Dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo: Jakarta. 
 3. Jazim Hamidi, dkk. 2009. Teori dan Politik Hukum, Total Media: Yogyakarta. 
 4.  Mahfud MD. 1998. Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta. 
 5. Mahfud MD. 2010. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Rajawali Pers: Jakarta. 
 6. Regen, B.S. 2006. Politik Hukum, Utomo: Bandung. 
 7. Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni: Bandung. 
 8. Daniel S.Lev. 1990. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3S: Jakarta. 
  

 
 

 

 

 



Perte

muan  

Ke: 

Kemampuan akhir yang 

diharapkan/Sasaran 

Pembelajaran 

Bahan Kajian/Materi 

Pembelajaran 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator/ 

Kriteria Penilaian 

Bobot 

1 Mahasiswa mampu 

menguraikan fungsi, 

kedudukan dan tujuan mata 

kuliah politik hukum 

Fungsi, kedudukan dan tujuan 

mata kuliah politik hukum 

Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

- keaktifan dalam diskusi 

 

 

 

 

3% 

2 Mahasiswa mampu 

menganalisis pengertian, sifat, 

hakikat, tujuan dan tempat 

politik hukum dalam ilmu 

hukum 

Pengertian, sifat, hakikat, 

tujuan dan tempat politik 

hukum dalam ilmu hukum 

Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

- keaktifan dalam diskusi 

 

 

 

7% 

3  Mahasiswa mampu 

menguraikan sejarah 

perkembangan politik hukum 

pada masa pemerintahan 

Hindia Belanda dan masa 

pemerintahan pasca 

kemerdekaan 

Sejarah perkembangan politik 

hukum nasional 

1. Politik hukum pemerintah 

Hindia Belanda 

2. Politik Hukum pemerintah 

pasca kemerdekaan 

 

Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

- keaktifan dalam   

  Diskusi 

 

 

7% 

 

4 Mahasiswa dapat menguraikan 

sejarah perkembangan politik 

hukum pada masa 

pemerintahan orde baru dan 

masa pemerintahan pasca 

orde baru 

Sejarah perkembangan politik 

hukum nasional 

1.  Politik hukum pemerintah 

orde baru 

2.  politik hukum pemerintah 

pasca orde baru 

Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

-  keaktifan dalam   

   Diskusi 

 

 

 

 

7% 

5 Mahasiswa mampu 

menganalisis keterkaitan 

antara negara hukum dan 

kekuasaan 

Negara hukum dan kekuasaan Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

 

 

 

5% 



- keaktifan dalam   

  Diskusi 

6 Mahasiswa mampu 

membedakan politik dan 

hukum serta hubungan antara 

keduanya 

Hubungan politik dan hukum Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

-  keaktifan dalam   

   diskusi 

 

 

7% 

7 Mahasiswa mampu 

membedakan macam-macam 

sistem hukum dan kaitannya 

dengan politik 

Sistem hukum dan politik Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

-  keaktifan dalam   

   diskusi 

 

 

5 % 

8 MID TEST Materi minggu ke-1 sampai 

minggu ke-7 

Ujian Tertulis  - Ketepatan menjawab  

  soal 

- Sikap  

 

10% 

9 Mahasiswa mampu 

menganalisis paradigma di 

bidang politik dan hukum 

Paradigma di bidang politik 

dan hukum 

 

Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

-  keaktifan dalam   

   Diskusi 

 

 

 

7% 

10 Mahasiswa mampu 

menguraikan karakter produk 

hukum 

 

Karakter produk hukum Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

-  keaktifan dalam   

   diskusi 

 

 

5% 



11 Mahasiswa mampu 

menganalisis teori campur 

tangan negara 

 

Teori campur tangan negara 

 

Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

-  keaktifan dalam   

   diskusi 

 

 

 

5% 

 

12-13 Mahasiswa mampu 

menguraikan perbandingan 

politik hukum 

Perbandingan politik hukum Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

-  keaktifan dalam   

   diskusi 

 

 

 

10% 

 

14 Mahasiswa mampu 

menganalisis politik hukum 

melalui pendekatan budaya 

Politik hukum dan 

pendekatan budaya 

Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

-  keaktifan dalam   

   diskusi 

 

 

6% 

15 Mahasiswa mampu 

menganalisis keterkaitan 

antara politik hukum dan 

otonomi daerah 

 

Politik hukum dan otonomi 

daerah 

Kuliah Interaktif  - kemampuan menjawab 

soal 

- kejelasan konsep, 

pengembangan gagasan 

-  keaktifan dalam   

   diskusi 

 

 

 

6% 

16 FINAL TEST Materi minggu ke-9 sampai 

minggu ke-15 

Ujian Tertulis  - Ketepatan menjawab  

  soal 

- Sikap  

 

10% 

 

 




