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A. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

Matakuliah ini memberikan perhatian utama kepada pemahaman tentang hukum perdagangan internasinoal dalam kajian hubungan 

internasional. Kuliah ini akan melihat bagaimana norma-norma yang dijalankan dalam perdagangan internasional, tata cara penyelesaian 

sengketa, tata cara sidang WTO, dan tata cara arbitrase. 

 

2. Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan objek dan materi dalam Hukum Perdagangan Internasional. Mahasiswa juga dengan 

mempelajari beberapa bagian dari hukum perdagangan Internasional dan diharapkan dapat menganalisis, mengkritisi dan melakukan pilihan 

sikap terhadap beberapa kasus yang terjadi dalam lingkungan internasional dengan menggunakan perspektif Ilmu Hubungan Internasional dan 

hukum perdagangan internasioanal.  

 

3. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) 

Sikap 

 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 
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 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan  

Pengetahuan  

 Memahami konsep-konsep dasar hukum perdagangan Internasional 

Keterampilan umum 

 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks. 

 Pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data. 

Keterampilan khusus 

 Mempunyai kemampuan analisis terhadap isu-isu kontemporer Hukum Perdagangan Internasional dengan cara pandang Ilmu Hubungan 

Internasional. 

4. Bahan Kajian 

 

Andrew T Guzman & Alan O Sykes. Research Handbook in International Economic Law 

 

5. Metode Pembelajaran 

Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan setidaknya tiga metode pembelajaran yaitu Tutorial perkuliahan, Small Group 

Discussion dan Case Study. Pada paruh pertama perkuliahan dilakukan dengan metode tutorial dan tanya-jawab, dengan menggunakan alat 

bantu power point presentation. Berbeda dengan WTO Model yang akan dilakukan pada pertemuan ke 12-15, disini mahasiswa diminta untuk 

terlibat aktif dalam persidangan organisasi Internasional. Agar proses perkuliahan ini dapat berlangsung dengan baik, maka setiap peserta 



diharapkan sudah membaca bahan bacaan sebelum mengikuti kuliah ini. Selain itu, secara mandiri, mahasiswa menulis catatan/note terkait 

dengan topik-topik perkuliahan.  

6. Penilaian 

Penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran akan didasarkan pada empat komponen utama yaitu: 

1. Partisipasi Kelas. Selain kehadiran di kelas, partisipasi aktif dalam setiap pertemuan sangat diharapkan. Setiap pertemuan akan dilakukan 

dengan dikusi tentang temuan mahasiswa saat membaca materi perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan metode ceramah untuk memberi 

pengantar mengenai pokok bahasan hari tersebut, terakhir dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk melihat pemahaman peserta 

kelas, mahasiswa akan diberikan tugas-tugas individu seperti review bahan bacaan dan note taking. Bagian pertama ini menyumbang 30% 

dari total nilai.  

2. Tugas: Mahasiswa diminta membuat position paper pada study case week (10-13, 15)Bagian ini mendapatkan bobot penilaian sebesar 

30% dari total nilai. 

3. Ujian Tengah Semester. Ujian berupa ujian tertulis (sesuai dengan jadwal ujian dari Fakultas) dengan bobot penilaian sebesar 20% dari 

total nilai. 

4. Ujian Akhir Semester Ujian berupa ujian tertulis (sesuai dengan jadwal ujian dari Fakultas) dengan bobot penilaian sebesar 20% dari 

total nilai. 

 

 

7. Norma Akademik  

1. Mahasiswa tidak diperkenankan terlambat melebihi jadwal yang disepakati. Jika kelas telah dimulai, mahasiswa tidak diperkenankan untuk 

masuk ke dalam kelas dan dianggap tidak hadir. Dilarang keras menitipkan absen kehadiran kepada teman yang lain dan wajib 

menonaktifkan/ silent ponsel pribadi. 



2. Sesuai dengan aturan yang berlaku, mahasiswa wajib memenuhi absensi perkuliahan minimal 75% (12 kali pertemuan). Lebih dari 

ketentuan tersebut, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian semester atau nilai yang diakui sebagai pengganti ujian semester 

akan dibatalkan.  

3. Jika mahasiswa berhalangan hadir mengikuti perkuliahan, kepadanya bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti evaluasi (kuis, tugas, 

ujian) susulan hanya jika ia sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah dan bertanggal sebelum tanggal pelaksanaan 

evaluasi) atau terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler mewakili Jurusan, Fakultas, atau Universitas (dibuktikan dengan surat permohonan 

ijin dari panitia kegiatan atau pihak yang berwenang).  

4. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan tidak boleh menggunakan sandal. Tidak keluar masuk ketika perkuliahan telah dimulai. 

5. Setiap pembuatan tugas dalam masa perkuliahan harus lengkap dan menjunjung tinggi etika akademik. Mahasiswa yang melakukan plagiasi 

akan mendapatkan nilai E pada bagian tugas.  
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