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MHK311 
Sarjana 

Hukum 

Mata kuliah sejarah hukum diberikan melalui kegiatan 

ceramah diskusi, penugasan baik terstruktur maupun mandiri, 

peserta didik diajak mengkaji sejarah pemikiran para ilmuwan 

dibidang hukum dan konteksnya dengan ketentuan hukum 

antar genarasi. Kajian ini diharapkan memberikan wawasan 

yang kritis mengenai keberadaan hukum dalam konteks ruang 

dan wkatu serta ideologi yang terkandung di dalamnya. 

Sejarah hukum ini baik di bidang Hukum Kontinental dan 

Anglo Saxon terutama yang terkait dengan hukum di 

Indonesia, maka kajian juga dilakukan terhadap bidang 

hukum adat itu sendiri 
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MHK312 
Teori 

Hukum 

Mata kuliah ini mengkaji tentang teori hukum (Meuwissen, 

Gijssels-van Hoecke, Bruggink dan penulis-penulis Anglo 

Saxis), teori ilmu hukum, berbagai disiplin hukum, tinjauan 

ilmu hukum dari sudut pandang positivistik dan normatif, 

konsep ilmu (Atomisme Logikal, Positivisme Logikal, 

Rasionalisme Kritis, Kuhn, Hermeneutik, Pragmatisme), 

pengembangan ilmu hukum dengan analisis kaidah, aturan, 

asas dan sistem hukum, hubungan hukum dan moral, ilmu 

hukum dan ilmu-ilmu sosial. 
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MHK313 
Filsafat 

Hukum 

Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep nilai-nilai dasar 

penegakan kaidah hukum di dalam masyarakat, konsep 

keadilan, equality, ketertiban, hubungan antara hukum dan 

kekuasaan, pengertian hak dan kewajiban, pengertian sanksi, 

kedudukan manusia di dalam hukum serta peranan 

masyarakat dalam penegakan hukum. 
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MHK314 
Politik 

Hukum 

Mata kuliah ini mengkaji tentang teori-teori hukum dan 

politik hukum serta faktor-faktor dalam pembentukan hukum 

dan penerapan hukum dalam rangka Pembinaan Hukum 

Nasional Indonesia serta peranan masyarakat dalam 

perkembangan politik hukum di Indonesia. 
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MHK315 
Sosiologi 

Hukum 

Mata kuliah ini mengkaji tentang sistem hukum yang ada di 

dunia dan di Indonesia serta menganalisis dampak dan 

efektifitas sistem hukum yang ada terkait dengan struktur 

sosial dan kultur hukum yang ada di Indonesia. 

2 

 

  



MHK316 

Hukum 

Lingkungan 

dan 

Pengelolaan 

Sumber 

Daya Alam 

Mata kuliah ini mengkaji tentang kendala-kendala yang 

timbul dalam penegakan hukum lingkungan, baik penegakan 

Hukum Lingkungan Administratif, Perdata, maupun Pidana; 

pendekatan ekonomi serta penggunaan instrumen-instrumen 

ekonomi seperti fasilitas perpajakan, bea masuk, audit 

lingkungan dan semua jenis insentif dan disinsentif ekonomi 

yang dapat diterapkan dalam upaya perlindungan lingkungan. 
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MHK321 

Metode 

Penelitian 

Ilmu Hukum 

Mata kuliah ini mengkaji tentang jenis penelitian hukum 

normative dan penelitian hukum empiris serta sifat penelitian 

dalam ilmu hukum gunamenentukan metode pendekatan dan 

sample yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum 

yang benar sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. 

2 

MHK322 

Hukum 

Kejahatan 

Bisnis 

Mata kuliah ini mengkaji perkembangan kejahatan nasional/ 

internasional dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis yang 

dilakukan oleh perusahaan, dan aturan hukum yang mengatur 

tentang kegiatan bisnis serta proses penegakan hukum 

terhadap pelaku bisnis yang melakukan pelanggaran 

ketentuan hukum yang telah ditentukan, serta pengaruhnya 

terhadap pembangunan sistem hukum nasional yang ada. 
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MHK323 
Hukum 

Pertanahan 

Mata kuliah ini mengkaji tentang persoalan-persoalan yang 

muncul dalam bidang pertanahan dan kebijakan pertanahan 

nasional. Serta menanalisi kendala yang diadapi dalam 

penyelesaian permaslahan pertanahan yang terjadi serta 

hubungannya dengan alat jaminan kredit perbankan, 

pengaturan tata ruang untuk berbagai kegiatan pembangunan. 

2 

MHK324 
Hukum 

Pajak 

Mata kuliah ini mengkaji aspek-aspek hukum dan segala 

intrumen hukum dibidang perpajakan yang menjadi salah satu 

unsur penting pemasukan negara di bidang keuangan, serta 

proses perpajakan yang dilakukan dan sanksi terhadap 

masyarakat yang tidak membayar pajak di Indonesia serta 

manfaat pajak dalam pembangunan bangsa. 
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MHK325 

Hukum 

Penyelesaian 

Sengketa 

Mata kuliah ini mengkaji tentang asas-asas penyelesaian 

perselisihan dalam bisnis; metode dan teknik contract 

adaption, metode dan teknik meditation and reconciliation; 

metode dan teknik Commercial Arbitration; metode dan 

teknik litigasi di forum pengadilan, yang tujuan untuk 

mengkaper semua kepentingan diantara dua pihak yang 

berselisih guna mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak, 

serta mencari kendala-kendala yang ditemukan di lapangan 

dalam pelaksanaanya. 
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MHB331 
Hukum 

Perusahaan 

Mata kuliah ini mengkaji jenis korporasi yang berbadan 

hukum dan tidak berbadan hukum, peraturan pendirian, dan 

akibat hukum dari masing-masing jenis korporasi tersebut 

serta menentukan bentuk pertanggungjawaban baik secara 

pidana, perdata dan administrasi pimpinan, pemilik dan 

pengurus korporasi, guna menganalisi kelemahan dari 

masing-masing korporasi yang ada di dalam di Indonesia. 
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MHB332 

Hukum 

Investasi dan 

Pasar Modal 

Mata kuliah ini mengkaji persoalan-persoalan yang 

berhubungan dengan penanaman modal asing maupun 

domestic, peraturan perundang-undanganterkait penanaman 

modal asing dan domestik serta menganalisi pengaruh 

globalisasi (AFTA, APEC dan WTO) dalam perkembangan 

kegiatan perusahaan di indonesia dan dunia internasional dan 

menganalisis berbagai masalah dalam transaksi dalam 

perusahaan dan perlindungan hukum terhadap perusahaan 

yang ada di Indonesia dan sanksi terhadap perusahaan yang 

melanggar ketentuan hukum dalam pasar modal serta 

bagaimana penegakan hukum dan masalah yang diadapi 

dalam penegakan hukum perusahaan dan pasar modal. 
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MHB333 

Hukum 

Kontrak 

Internasional 

Mata kuliah ini mengkaji berbagai kontrak internasional serta 

sifat-sifat khususnya pembuatan kontrak internasional yang 

digunakan dalam kontrak-kontrak khusus. Aspek-aspek 

naskah kontrak,dan konsenskuensi dari naskah kontrak yang 

telah ditanda tangani serta kelemahan dan permasalahan 

dalam pembuatan kontrak internasional. 
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MHB334 

Hukum Hak 

dan 

Kekayaan 

Intelektual 

(HAKI) 

Mata kuliah ini mengkaji tentang kedudukan Hukum 

Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem hukum kebendaan; 

Penggolongan dan jenis jenis HKI; pengaturan HKI dalam 

tataran hukum nasional maupun hukum internasional; arti 

pentingnya perlindungan HKI dalam kerangka bisnis; HKI 

sebagai obyek transaksi bisnis; perjanjian (lisensi) dalam 

HKI; lembaga pendaftaran HKI; perkembangan makna HKI 

lewat putusan pengadilan (Yurisprudensi). 

2 

MHB335 

Hukum 

Kepailitan 

dan 

Peradilan 

Niaga 

Mata kuliah ini mengkaji kewenangan Peradilan dalam 

menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan Dunia 

Perniagaan, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah 

Kepailitan suatu Perusahaan, Prosedur pernyataan pailit suatu 

perusahaan dan penentuan Peradilan yang berwenang dan 

memiliki juridiksi dan perantuan hukum terkaita permohonan 

kepailitan dan pihak yang terkait dalam kepailitan. 

2 



MHB336 

Hukum 

Persaingan 

Usaha dan 

Perlindungan 

Konsumen 

Mata kuliah ini mengkaji persoalan-persoalan pembentukan, 

arah dan perkembangan hukum persaingan bisnis, inside 

trader, persaingan tidak sehat, anti monopoli, pacekage deal, 

serta mengkaji berbagai ketentuan persaingan usaha dari 

berbagai Negara 
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MHK326 

Etika Profesi 

Aparat 

Penegak 

Hukum 

Matakuliah ini membahas tentang ketentuan aturan ataran 

moral dan ketentuan ketentuan sesuai dengan fungsi dan 

jabatannya yang harus dijalankan dalam menegakkan hukum. 

Hal ini penting untuk memberi batasan yang harus dilakukan 

kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya 

untuk mencipkan tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan 

keadlian) dalam masyarakat. 

2 

MHK327 

Hukum 

Perdagangan 

Internasional 

Mata kuliah ini mengkaji bentuk-bentuk perdagangan 

internasional yang terjadi dalam dunia perdagangan, aturan 

hukum proses perdagangannya serta kendala-kendala yang 

dihadapi oleh negara-negara di dunia dalam keikut sertaan 

dalam perdagangan internasional dan peluang Indonesia 

dalam perdagangan internasional tersebut. 

2 

MHK328 

Pembaharua

n Hukum 

Pidana 

Mata kuliah ini membahas tentang pembaharuan yang terjadi 

di hukum pidana mulai dari perkembangan onsep 

pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, subjek hukum 

pidana serta perkembangan asas dan tindak pidana yang 

terjadi melihat perkembangan teknologi yang ada. 
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MHK329 

Kapita 

Selekta 

Perdata 

Islam 

Mata kuliah ini membahas tentang ketentuan hukum perdata 

menurut pandangan hukum Islam sebagaimana 

pengelompokan hukum dari aspek isi, yaitu hukum publik, 

hukum privat, dan dengan berbagai sub bagian dan kaitannya 

di antara kedua bidang tersebut. Hal ini penting untuk 

mengetahui tentang ketentuan hukum perdata terkait dengan 

hukum perdata Islam yang berkembang sekarang ini. Dengan 

perbandingan hukum perdata Islam dan hukum perdata 

nasional diharapkan akan melahirkan ketentuan hukum 

perdata yang dapat memberikan efek jerah dan perbaikan bagi 

masyarakat dan pelanggar hukum di masa yang akan datang. 
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