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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S2 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan  
Pancasila 

S3 
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan    
bangsa 

P1 
Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang 
hukum 

P2 Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum 

P3 
Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang 
hokum 

P5 Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum 

KU3 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  



memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data 

KK1 Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum 

KK3 
Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis,  
berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

Setelah mempelajari matakuliah ini maka mahasiswa mampu mahasiswa mampu memberikan penjelasan tentang hakikat makna politik 

hukum, mampu memahami dan memberi solusi terhadap persoalan politik hukum, dan memiliki kesadaran dan komitmen dalam penegakan 

hukum dalam segala bidang. 
 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Mata Kuliah ini mengkaji dan menganalisis makna politik hukum secara umum, mengajak mahasiswa untuk menemukan masalah sosial yang 
berkaitan dengan politik hukum yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan disertai problem solving atas persoalatan 
politik hukum tersebut. Mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk mampu menyusun legal drafting dan menganalisis hubungan antara 
disiplin ilmu hukum dengan disiplin ilmu politik. 
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Pertem

uan Ke- 

Sasaran 

Pembelajaran/Kemamp

uan Akhir yang 

Diharapkan 

Topik Kajian/Materi Bentuk/Metode/

Strategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator/Kriteria Penilaian Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Kesepakatan antara 

dosen dengan 

mahasiswa mengenai 

berbagai aspek yang 

akan dilakukan selama 

satu semester kuliah 

Pendahuluan 

1. Penjelasan tentang GBRP 

2. Kontrak perkuliahan 

3. Standar penilaian 

• Kuliah 

• Tanya jawab  

2x50 

menit 
• Ketepatan mendeskripsi 

pengertian dan materi 

pendahuluan 

• Kemutakhiran literatur 

 

- 

2 Mahasiswa memiliki 

pengetahuan tentang 

pengertian dan cakupan 

atau ruang lingkup 

politik hukum 

Pengertian dan cakupan politik 

hukum 

• Kuliah 

Interaktif 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas 

 

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

• Keluasan wawasan 

5% 

 

 

 

 

 

3 Mahasiswa memiliki 

pengetahuan hubungan 

antara politik dengan 

hukum 

Hubungan politik dengan hukum • Kuliah 

Interaktif 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas 

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

• Keluasan wawasan 

5% 

4 Mahasiswa mengetahui 

dan memahami letak 

Politik hukum : Ilmu Hukum atau 

Ilmu Politik? 

• Kuliah 

Interaktif 

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

5% 



politik hukum sebagai 

ilmu hukum 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas  

• Sistematika uraian 

• Keluasan wawasan 

5 Mahasiswa memiliki 

pengetahuan tentang 

hub antara konfigurasi 

politik dengan produk 

hukum 

Konfigurasi politik dan produk 

hukum 

• Kuliah 

Interaktif 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas  

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

• Keluasan wawasan 

 

6 Mahasiswa memiliki 

pengetahuan tentang 

hub antara konfigurasi 

politik dengan produk 

hukum di era demokrasi 

liberal 

Konfigurasi politik dan produk 

hukum di era demokrasi liberal 

(1955-1959) 

• Kuliah 

Interaktif 

• Tanya jawab 

Diskusi kelas  

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

Keluasan wawasan  

5% 

7 Mahasiswa memiliki 

pengetahuan tentang 

hub antara konfigurasi 

politik dengan produk 

hukum di era demokrasi 

terpimpin 

Konfigurasi politik dan produk 

hukum di era demokrasi 

terpimpin (1959-1966) 

• Kuliah 

Interaktif 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas 

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

• Keluasan wawasan 

5% 

8 
MID TEST 

• Ujian Tulis 2x50 

menit 
• Ketepatan menjawab soal 

• Kejujuran  

20% 

9 Mahasiswa memiliki 

pengetahuan tentang 

hub antara konfigurasi 

politik dengan produk 

hukum di era Orba 

Konfigurasi politik dan produk 

hukum di era Orba (1966-1998) 

• Kuliah 

Interaktif 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas  

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

Keluasan wawasan  

5% 

10 Mahasiswa memiliki 

pengetahuan tentang 

hub antara konfigurasi 

politik dengan produk 

hukum di era Reformasi 

Konfigurasi politik dan produk 

hukum di era reformasi (1998-

2016) 

• Kuliah 

Interaktif 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas 

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

• Keluasan wawasan 

5% 

11 Mahasiswa mengetahui Karakter produk hukum • Kuliah 2x50 • Keaktifan 5% 



dan mampu 

menjelaskan beberapa 

karakter produk hukum 

responsive/populistik dan 

konservatif/ortodoks/elitis 

Interaktif 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas  

menit • Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

• Keluasan wawasan 

 

12 Mahasiswa memiliki 

pemahaman tentang 

system demokrasi dan 

sistem otoriter serta 

indikator-indikatornya 

- Demokrasi dan otoriter 

- Indikator sistem politik 

- Indikator produk hukum 

• Kuliah 

Interaktif 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas  

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

• Keluasan wawasan 

5% 

13 Mahasiswa mengetahui 

dan mampu 

memberikan penjelasan 

tentang hukum yang 

responsive dan ortodoks 

Hukum responsive dan ortodoks  • Kuliah 

Interaktif 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas  

 

 

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

• Keluasan wawasan 

5% 

 

14 Mahasiswa memiliki 

pengetahuan tentang 

bagaimana menyusun 

perundangan yang 

responsive/populistik 

Legal drafting yang 

responsif/populistik 

• Kuliah 

Interaktif 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas  

 

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

• Keluasan wawasan 

5% 

 

15 Mahasiswa memiliki 

pengetahuan tentang 

perencanaan hukum dan 

prolegnas 

Perencanaan hukum dan 

prolegnas 

• Kuliah 

Interaktif 

• Tanya jawab 

• Diskusi kelas  

 

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Ketuntasan pemahaman 

• Sistematika uraian 

• Keluasan wawasan 

 

16 
FINAL TEST 

• Ujian Tulis 2x50 

menit 
• Ketepatan menjawab soal 

• Kejujuran  

25% 

 


