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TINJAUAN MATA KULIAH

Kajian Sistem Kepartaian dan Pemilu tidak bisa dipisahkan dari
kajian praktek demokrasi Barat yang dipakai oleh berbagai negara di
dunia termasuk di Indonesia. Hubungan erat antara kajian demokrasi
dan partai politik serta Pemilu ini, disebabkan dalam teori demokrasi
Barat disebutkan bahwa sebuah negara yang mengaku menganut
paham demokrasi wajib memenuhi prasyarat utama, yakni memberikan
kebebasan berdirinya partai politik dan memiliki serta mampu melak-
sanakan Pemilu secara berkala. Hal ini membuat kita harus menjelaskan
bahasan tentang kehadiran partai politik dan sistem Pemilu di berbagai
negara juga dalam perspektif teori-teori demokrasi yang dikemukakan
oleh para ilmuwan politik dari negara Eropa dan Amerika.

Buku ini terdiri dari 10 bab: bab 1 sampai dengan bab 6 secara
khusus akan membahas tentang partai politik dan sistem kepartaian.
Pada bagian ini akan diutarakan definisi partai politik dan sejarah
perkembangannya yang didalamnya akan dibahas definisi partai politik
menurut para ahli dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Kemudian juga akan dijelaskan teori-teori yang mampu menjelaskan
penyebab lahirnya partai politik di berbagai negara. Fungsi-fungsi partai
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politik baik di negara demokrasi maju, negara otoriter, dan totaliter
juga akan dibahas di buku ini. Selanjutnya juga akan dikemukakan
model-model sistem kepartaian yang pernah dipraktekkan di berbagai
negara. Dalam buku ini secara khusus juga akan dibahas bagaimana
dinamika partai politik di Indonesia pra kemerdekaan dan era orde
lama, era orde baru, dan era reformasi.

Selanjutnya pada bab 7 sampai dengan bab 10 akan diutarakan
materi tentang Pemilu yang dimulai dari sistem Pemilu majoritarian
(sistem Pemilu distrik), sistem Pemilu proporsional dan kombinasi.
Selanjutnya juga akan dikemukakan berbagai metode seleksi yang
digunakan oleh partai politik dalam proses menetapkan kandidat
pemegang jabatan politik yang akan diusung oleh partainya. Kemudian
pada bagian akhir akan dibahas secara singkat segala sesuatu yang
berhubungan dengan kampanye Pemilu.
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