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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah yang akan kita pelajari diberi nama “Pengantar Ilmu 

Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PTHI)”. Ruang 

lingkup mata kuliah PIH/PTHI meliputi pokok-pokok bahasan yang akan 

dikaji secara lebih terperinci dalam Modul 1 sampai dengan Modul 12, yakni 

sebagai berikut: 
1.  Modul 1: Kaidah Sosial. 
 Modul ini membahas tentang manusia dan masyarakat, pengertian 

kaidah sosial, jenis-jenis kaidah sosial, rasio adanya hukum, serta 
persamaan dan perbedaan diantara kaidah sosial. 

 
2.  Modul 2: Mengenal Kaidah Hukum 
 Modul ini membahas tentang pengertian hukum, kaidah hukum, teori 

etis, teori utilitis, keadilan distributif, dan keadilan komutatif. 
 
3.  Modul 3: Sumber Hukum 
 Modul ini membahas tentang pengertian sumber hukum, sumber hukum 

material dan formal, bentuk-bentuk sumber hukum formal, undang-
undang, pengundangan, asas-asas peraturan perundang-undangan, 
kebiasaan, treaty, yurisprudensi, doktrin dan perjanjian. 

 
4.  Modul 4: Beberapa Pengertian Hukum 
 Modul ini membahas tentang asas hukum, sistem hukum, klasifikasi 

hukum, dan peristiwa hukum. 
 
5.  Modul 5: Subjek Hukum, Objek Hukum dan Hak 
 Modul ini membahas tentang manusia sebagai subjek hukum, badan 

hukum, domisili, objek hukum, hak, hubungan antara hukum dan hak. 
 
6.  Modul 6: Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum 
 Modul ini membahas tentang pengertian penegakan hukum, kekuatan 

berlakunya peraturan perundang-undangan, budaya hukum, kesadaran 
hukum, elemen penegakan hukum, penemuan hukum, metode 
interpretasi, metode argumentasi, aliran-aliran dalam penemuan hukum, 
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legisme, Begriffsjurisprudenz, Interessenjurisprudenz, Soziologische 
rechtsshule, dan aliran sistem hukum terbuka. 

 
7.  Modul 7: Tata Hukum Indonesia 
 Modul ini membahas tentang tata hukum nasional, politik nasional 

Indonesia, bidang-bidang hukum di Indonesia, bentuk peraturan hukum, 
kilasan produk hukum di Indonesia. 

 
8.  Modul 8: Hukum Pidana dan Hukum Internasional 
 Modul ini membahas tentang pengertian hukum pidana dan hukum 

internasional, ilmu hukum pidana, perbuatan pidana, tujuan hukum 
pidana, KUHP, sumber-sumber hukum pidana dan hukum internasional, 
subjek hukum pidana dan hukum internasional, asas-asas hukum pidana 
dan hukum internasional, alasan penghapus pidana dan penuntutan, 
sejarah hukum internasional, dan hubungan hukum internasional dan 
hukum nasional.  

 
9.  Modul 9: Hukum Lingkungan, Hukum Agraria dan Hukum Pajak 
 Modul ini membahas tentang pengertian hukum lingkungan, hukum 

agraria dan hukum pajak beserta pembagian kajian keilmuannya, 
perkembangan hukum lingkungan secara internasional maupun nasional, 
metode penegakan hukum lingkungan nasional, arahan pembangunan 
hukum agraria nasional, tujuan diundangkannya UUPA dan manfaatnya 
bagi sistem hukum nasional, beberapa hak yang timbul atas tanah, 
hubungan hukum lingkungan dan hukum agraria, hubungan hukum 
perdata dan hukum pajak, serta kaitannya dengan hukum lingkungan dan 
hukum agraria, dan pembagian pajak dan tata cara pemungutannya 

 
10.  Modul 10: Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara 
 Modul ini membahas tentang pengertian hukum administrasi negara dan 

hukum tata negara, perbedaan prinsipiil antara hukum administrasi 
negara dengan hukum tata negara, hubungan antara hukum administrasi 
negara dengan hukum tata negara, asas-asas pemerintahan dan 
penyelenggaraan administrasi negara yang baik, unsur dan ruang lingkup 
dari hukum tata negara, pembagian dan perbedaan rakyat antara warga 
negara dengan penduduk, sifat dan pembatasan dari hak kedaulatan 
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negara, teori dan sistem pemerintahan negara, serta hubungan kerja 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 
11.  Modul 11: Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam 
 Modul ini membahas tentang pengertian hukum perdata, hukum adat dan 

hukum Islam; isi dari hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam; 
sistem dan sumber–sumber hukum perdata, hukum adat dan hukum 
Islam; pluralisme hukum perdata di Indonesia; serta pembagian hukum 
perdata, hukum adat dan hukum Islam.  

 
12.  Modul 12: Hukum Acara 
 Modul ini membahas tentang pengertian hukum acara pidana, hukum 

acara perdata, peradilan tata usaha negara (PTUN); sumber-sumber 
hukum acara pidana dan hukum acara perdata; proses dan tahapan 
hukum acara pidana dan hukum acara pedata; konsepsi tentang bantuan 
hukum; asas penting dalam hukum acara perdata; bentuk-bentuk putusan 
acara perdata dan proses eksekusinya; objek-objek sengketa yang bisa 
diajukan di PTUN; kewenangan dari PTUN; subjek hukum dari PTUN 
dan ketentuan beracara dari peradilan tentang permasalahan terkait tata 
usaha negara.   
 
Setelah  menyelesaikan  mata kuliah ini, diharapkan  dapat  menjelaskan 

konsep-konsep dasar dari ilmu hukum dan hukum positif atau tata hukum di 
Indonesia. 

 
Petunjuk Cara Mempelajari BMP 

Agar mendapatkan hasil yang baik, maka Anda harus mempelajari BMP 
ini dengan tahapan berikut ini: 
1. Pelajari secara berurutan atau secara hierarkhi, khususnya Modul I 

sampai dengan Modul VII, misalnya dari Modul I dahulu baru 
meningkat ke Modul II, III dan seterusnya sampai dengan Modul VII. 
Namun untuk Modul VIII sampai dengan XII, Anda tidak perlu 
mempelajari secara berurutan.  

2. Pelajari setiap Tujuan Instruksional Khusus dari setiap Pokok Bahasan, 
agar Anda mengetahui apa yang diharapkan setelah Anda selesai 
mengikuti Pokok Bahasan yang bersangkutan. 

3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul.  
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4. Kerjakan setiap Latihan pada setiap Kegiatan Belajar, agar Anda lebih 
memahami penekanan-penekanan dari setiap Kegiatan Belajar. 

5. Kerjakan setiap Tes Formatif yang ada pada setiap Kegiatan Belajar dan 
kemudian cocokkan dengan Kunci Jawaban untuk mengetahui tingkat 
penguasaan Anda. 


