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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah ini Hak Asasi Manusia dengan bobot 2 sks bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan memiliki wawasan dan kemampuan 

mengidentifikasi dalam berbagai penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi 

Manusia serta mengimplementasikan dalam proses pembelajaran di jenjang 

SLTP/SLTA. 

Secara umum tujuan mata kuliah ini adalah membahas upaya penegakan. 

pelanggaran dan proses peradilan serta instrumen peraturan perundang-

undangan HAM di Indonesia maupun HAM internasional. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini Anda diharapkan dapat memiliki 

kemampuan: 

1. menjelaskan Hakikat dan Sejarah Perkembangan HAM; 

2. menjelaskan Hak Asasi Manusia Internasional; 

3. menjelaskan Penegakan HAM dan Instrumen Hukum HAM di 

Indonesia; 

4. menjelaskan Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional; 

5. menjelaskan HAM Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) dan Peraturan Perundang-undangan; 

6. menjelaskan HAM dan Fenomena Kontemporer. 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas. materi mata kuliah ini disajikan 

dalam 6 (enam) Modul sebagai berikut. 

Modul 1 Hakikat dan Sejarah Perkembangan HAM. 

Modul 2 Hak Asasi Manusia Internasional. 

Modul 3 Penegakan HAM dan Instrumen Hukum HAM di Indonesia. 

Modul 4 Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional. 

Modul 5 HAM Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) dan Peraturan Perundang-undangan. 

Modul 6 HAM dan Fenomena Kontemporer. 

 

M 



viii 

Agar Anda berhasil dengan baik dalam mempelajari mata kuliah ini, 

ikutilah petunjuk umum berikut. 

1. Bacalah dengan seksama modul demi modul sampai Anda benar-benar 

memahami apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Dalam membaca uraian materi lakukan secara cermat dan hati-hati serta 

temukan kata-kata kunci yang Anda Anggap penting. Carilah dan 

pelajari kata-kata kunci tersebut bila perlu Anda cara arti dan maknanya 

dalam kamus. 

3. Tangkaplah pengertian demi pengertian yang terdapat dalam modul ini 

melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran atau diskusi dengan teman 

Anda yang lain, atau dengan tutor pada saat mengadakan kegiatan 

tutorial. 

4. Mantapkan pemahaman Anda terhadap materi yang dibahas dalam 

modul ini melalui kegiatan diskusi mengenai pengalaman dan simulasi 

dalam mengaplikasikan materi yang dibahas dalam modul ini. 
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