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Tinjauan Mata Kuliah 
 

uku ini ditulis dalam suatu rangkaian paket belajar tentang Hukum dan 

Lembaga Internasional, yang meliputi materi: Hukum Internasional 

Umum, Subjek Hukum Internasional, Sengketa Internasional, Organisasi 

Internasional Global dan Regional, Peran Indonesia dalam Organisasi 

Internasional, Ruang lingkup Sejarah Perkembangan dan Konsep-konsep 

Dasar Hubungan Internasional, Pola Sikap suatu Negara dalam Hubungan 

antarNegara dan Perwakilan Negara. 

Mata kuliah Hukum dan Lembaga Internasional ini mempunyai tujuan 

(1) Mahasiswa mengetahui dan memahami hukum dan hubungan 

Internasional sehingga dapat membantu pemupukan saling pengertian dalam 

hubungan Internasional demi terwujudnya perdamaian dan ketertiban dunia 

sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana dituangkan di dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan tujuan Perserikatan Bangsa-

Bangsa; (2) Mahasiswa menghayati makna hidup dalam masyarakat 

internasional, saling hubungan antara bangsa dan kerja sama internasional, 

saling hubungan antarbangsa dan kerja sama internasional demi terwujudnya 

cita-cita dan tujuan bangsa; (3) Mahasiswa berpartisipasi dan berperan serta 

dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang peristiwa-peristiwa 

internasional yang terjadi di setiap belahan dunia. 

Melalui proses pembelajaran materi mata kuliah sebagaimana disebutkan 

di muka, diharapkan para mahasiswa memiliki kemampuan tentang dasar 

teori hukum internasional dan aplikasinya dalam kehidupan kenegaraan serta 

menyadari pentingnya hubungan dan kerja sama antara bangsa dalam rangka 

memelihara perdamaian dunia. Di samping itu mahasiswa mempunyai 

wawasan yang luas terhadap masalah hukum internasional dan hubungan 

internasional dengan kajian dari sudut teori hukum internasional serta 

memiliki pengetahuan tentang aneka kebutuhan dari berbagai bangsa di 

dunia. 

Mata kuliah ini juga memberi bekal kepada mahasiswa dalam arti yang 

bersifat praktis, yaitu pengetahuan hukum internasional, hubungan 

internasional serta lembaga internasional yang langsung dapat diterapkan di 

dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sudah barang tentu guru harus 
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mampu mengorganisasi  materi tersebut sedemikian rupa disesuaikan dengan 

tingkat/jenjang pendidikan peserta didik yang dihadapi. 

Mata kuliah Hukum dan Lembaga Internasional merupakan mata kuliah 

wajib bagi mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Kewarganegaraan  

(PKN). Adapun bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS, dengan kode PPKN 

4310, terdiri dari sembilan modul yaitu sebagai berikut: 

Modul  1 :  Hukum Internasional Umum 

Modul  2 :  Subjek Hukum Internasional 

Modul  3 :  Sengketa Internasional 

Modul  4 :  Organisasi Internasional Global 

Modul  5 :  Organisasi Internasional Regional  

Modul  6 :  Peran Indonesia Dalam Organisasi Internasional 

Modul  7 :  Ruang Lingkup Sejarah Perkembangan dan Konsep-konsep 

Dasar Hubungan Internasional  

Modul  8 :  Pola Sikap Suatu Negara dalam Hubungan AntarNegara 

Modul  9 :  Perwakilan Negara 

 

Anda akan berhasil dengan baik menguasai mata kuliah ini, ikuti 

petunjuk umum sebagai berikut: 

1. Bacalah modul demi modul sampai mencapai tingkat kepuasan paling 

rendah 80%. 

2. Gunakan bahan pendukung dengan baik untuk memperkuat pemahaman 

Anda. 

3. Gunakan pertemuan kelompok kecil dan pertemuan tutorial untuk 

memantapkan penguasaan Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


