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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Sistem Hukum Indonesia akan membahas tentang kaidah
dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia, sumber tertib hukum
Republik Indonesia, sumber-sumber hukum, pluralisme hukum, susunan dan
kekuasaan badan-badan peradilan di Indonesia, kekuasaan kehakiman, badan
pembentuk perundang-undangan, penafsiran hukum, serta unsur-unsur dari
bangunan sistem hukum Indonesia.
Dengan mempelajari mata kuliah ini, Anda akan memperoleh gambaran
bagaimana praktik-praktik hukum di Indonesia dijalankan, yang tentu saja
akan banyak perbedaan dengan praktik-praktik hukum di negara lain. Dengan
demikian, Anda akan lebih mantap dan percaya diri dalam mengajar, serta
akan memberikan tuntunan bagi Anda dalam berbuat sesuai dengan kaidahkaidah hukum yang berlaku.
Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan akan memiliki
kemampuan sebagai berikut.
1. Menjelaskan tentang kaidah dasar dalam pembentukan hukum di
Indonesia.
2. Menguraikan makna sumber tertib hukum Republik Indonesia.
3. Menjelaskan tentang sumber-sumber hukum.
4. Menjelaskan tentang pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Menguraikan tentang rumusan dan kekuasaan badan-badan peradilan di
Indonesia.
6. Menjelaskan dan membedakan kekuasaan kehakiman.
7. Menjelaskan tentang badan pembentuk perundang-undanga.
8. Menyebutkan dan menjelaskan tentang penafsiran hukum.
9. Menjelaskan tentang unsur-unsur dari bangunan sistem hukum di
Indonesia.
Materi mata kuliah ini disajikan dalam sembilan (9) modul sebagai
berikut.
Modul 1. Kaidah Dasar dalam Pembentukan Hukum di Indonesia.
Modul 2. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia.
Modul 3. Sumber-sumber Hukum.
Modul 4. Pluralisme Hukum.
Modul 5. Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Peradilan di Indonesia.
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Modul 6. Kekuasaan Kehakiman.
Modul 7. Badan Pembentuk Perundang-undangan.
Modul 8. Penafsiran Hukum.
Modul 9. Unsur-unsur dari Bangunan Sistem Hukum di Indonesia.
Selain modul ini, dalam rangka memperkaya khasanah berpikir Anda
berkaitan dengan materi ini, Anda dapat membaca jurnal-jurnal hukum, serta
dialog dengan para pakar hukum yang ahli di bidangnya.
Agar Anda berhasil dengan baik menguasai mata kuliah ini, ikuti
perintah umum sebagai berikut.
1. Bacalah modul demi modul sampai mencapai tingkat penguasaan paling
rendah 80%.
2. Gunakan semua pendukung dengan baik untuk memperkuat pemahaman
Anda.
3. Gunakan pertemuan kelompok kecil dan pertemuan tutorial.

