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Tinjauan Mata Kuliah

F

ilsafat pemerintahan merupakan mata kuliah yang membahas ilmu
pemerintahan yang ditinjau dari filsafat ilmu dan filsafat politik. Dalam
pembahasan mata kuliah ini, Anda akan terlebih dahulu mengkaji bahasan
filsafat sebagai titik tolak pembahasan modul-modul selanjutnya.
Dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang terpelajar, Anda tentu pernah
mendengar atau membaca, bahkan pernah mendiskusikan tentang filsafat.
Banyak orang salah kaprah tentang filsafat karena berfilsafat dianggap
“berpikiran aneh-aneh”, pada hal filsafatlah merupakan titik awal
perkembangan ilmu atau sering dikatakan sebagai induk ilmu pengetahuan.
Mata kuliah ini terdiri atas sembilan modul, setiap modul akan dirinci
dalam beberapa kegiatan belajar. Penyajian modul ini diusahakan sedemikian
rupa sehingga diharapkan dapat membantu Anda memahami filsafat
pemerintahan baik dari tinjauan filsafat ilmu maupun dari tinjauan filsafat
politik sampai pada pemahaman filsafat Pancasila sebagai landasan filsafat
pemerintahan di Indonesia.
Modul pertama, akan membahas konsep dasar filsafat pemerintahan
yang menjelaskan pengertian filsafat pemerintahan, menelusuri jejak
pemikiran filsafat pemerintahan, dan tinjauan filosofis tentang tanggung
jawab pemerintahan.
Modul kedua, akan membahas hakikat dan kedudukan ilmu
pemerintahan yang menjelaskan hakikat ilmu pemerintahan, perkembangan
ilmu pemerintahan, dan paradigma ilmu pemerintahan
Modul ketiga, akan membahas tinjauan filsafat ilmu tentang
pemerintahan yang menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan, pemerintahan
sebagai pengetahuan ilmiah, dan pemerintahan dalam konteks ilmu.
Modul keempat, akan membahas pemerintahan sebagai filsafat politik
yang akan menjelaskan sekilas tentang filsafat politik, refleksi pemerintahan
dalam filsafat politik, dan beberapa pemikiran filsafat politik dalam wacana
pemerintahan.
Modul kelima, membahas tentang Pancasila sebagai ajaran filsafat
pemerintahan di Indonesia yang akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar
filsafat negara, tinjauan dasar kefilsafatan Pancasila. Pancasila sebagai suatu
sistem nilai, dan aktualisasi filsafat Pancasila dalam pemerintahan di
Indonesia.
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Modul keenam, membahas dinamika kekuasaan dalam pemerintahan
negara yang menjelaskan tentang konsep negara, kedaulatan, kekuasaan, dan
sistem pemerintahan negara.
Modul ketujuh, membahas legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan
yang menjelaskan tentang hakikat legitimasi, bentuk-bentuk legitimasi, dan
legitimasi kekuasaan menurut beberapa pemikir.
Modul kedelapan, membahas konsep demokrasi dalam pemerintahan
yang menjelaskan tentang beberapa konsep demokrasi, demokrasi sebagai
bentuk ideal dalam pelaksanaan pemerintahan, dan demokrasi Pancasila
dalam pemerintahan Indonesia.
Modul kesembilan, membahas birokrasi sebagai fungsi pelayanan
pemerintahan yang menjelaskan tentang gambaran sekilas birokrasi, konsep
dan model birokrasi, asas-asas birokrasi, dan aktualisasi peran birokrasi
dalam pelayanan pemerintahan.
Secara keseluruhan alur pembahasan modul ini akan tergambar pada
Analisis Instruksional Filsafat Pemerintahan dan Peta Konsep Filsafat
Pemerintahan.
Setelah mempelajari ke sembilan modul ini, Anda diharapkan dapat
menjelaskan seperti berikut.
1. Konsep dasar filsafat pemerintahan.
2. Hakikat dan kedudukan Ilmu Pemerintahan.
3. Tinjauan filsafat ilmu tentang pemerintahan.
4. Pemerintahan sebagai filsafat politik.
5. Pancasila sebagai ajaran dalam filsafat pemerintahan di Indonesia.
6. Dinamika kekuasaan dalam pemerintahan negara.
7. legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan.
8. Konsep demokrasi dalam pemerintahan.
9. Birokrasi sebagai fungsi pelayanan pemerintahan.
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