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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

 

S1 Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

 

KU1 Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis 

 

KU2 Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan 

 

P4 Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil  

 

KK1 Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum 

 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 



 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritik tentang ekonomi dan perdagangan internasional, khususnya aspek pengaturan 
hukumnya, serta mampu mengambil keputusan dalam rangka penerapan ketentuan hukum di bidang ekonomi dan perdagangan 
internasional yang dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat serta bagi pengembangan teori di bidang hukum ekonomi intrnasional 
pada umumnya dan hukum perdagangan internasional pada khususnya. 

 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

 

Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional merupakan matakuliah pengembangan yang mempelajari keseluruhan asas-asas, kaidah-
kaidah  hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum internasional di bidang ekonomi  dan perdagangan internasional. Matakuliah 
ini memfokuskan pada teori-teori hukum ekonomi dan peradagangan internasional serta pengaturan hukum internasional yang berkaitan 
dengan kerjasama di bidang ekonomi antara subjek hukum internasional serta pengaturan hukum yang mengatur tentang praktik 
perdagangan internasional yang berlangsung saat ini. 

              
 

Pertemuan 
Ke: 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan/Sasaran 

Pembelajaran 

Bahan Kajian/Materi 
Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Indikator/Kriteria 
Penilaian 

Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Mahasiswa mampu 
menjelaskan pokok-pokok 
yang dibahas dalam hukum 
ekonomi  dan perdagangan 
internasional. 
 

- Studi dan ruang lingkup Hukum 
Ekonomi Internasional 

- Pengertian Hukum Ekonomi 
Internasional dan Hukum 
Perdagangan Internasional 
 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
kelas 

- Kemampuan dalam 
mengidentifikasi 
pokok-pokok yang 
diatur dalam hukum 
ekonomi dan 
perdagangan 
internasional 

- Kedisiplinan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

 

3% 

II .     Mahasiswa mampu menjelaskan 
asas-asas hukum yang 

-  Asas-asas hukum ekonomi 
internasional.  

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 

3% 



mendasari hukum     
ekonomi dan perdagangan 
internasional, menjelaskan 
perbedaan antara hukum bisnis 
internasional dengan hukum  
ekonomi internasional, dan 
menjelaskan subyek dan 
sumber hukum ekonomi dan 
perdagangan internasional 

-  Perbedaan antara 
hukum.ekonomi internasional      
dengan hukum bisnis 
internasional.  

-  Subjek h ukum dan 
sumber hukum ekonomi dan 
perdagangan internasional 

 
 

perkuliahan 
- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

- Mampu mebedakan 
antara hukum 
ekonomi dengan 
hukum bisnis 
internasional 

- Mampu 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan 
subjekdan sumber-
sumber hukum 
dalam hukum 
ekonomi dan 
perdagangan 
internasional 

 

III Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
globalisasi ekonomi dan 
perdagangan internasional 
yang sedang berlangsung. 

-   Globalisasi ekonomi dan 
perdagangan internasinal  

-   Perdagangan internasional dan 
hukum WTO. 

-   Sumber-sumber   Hukum  
WTO. 

-   Kaitan antara WTO,  hukum 
internasional dan hukum 
nasional 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

- Mampu 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan 
sumber-sumber 
hukum WTO dalam 
kaitannya dalam 

4% 



hukum internasional 
dan hukum nasional 

 

IV Mahasiswa mampu 
menjelaskan bentuk-bentuk 
penyelesaian sengketa hukum 
di bidang ekonomi 
internasional, khususnya 
penyelesaian sengketa 
ekonomi melalui WTO. 

-  Sistem  penyelesaian 
sengketa m e l a l u i  WTO 

-  Prinsip-prinsip penyelesaian 
sengketa melalui WTO 

-  Lembaga  penyelesaian 
sengketa melalui WTO 

-  Hukum acara penyelesaian 
sengketa WTO 

-  Penyelesaian sengketa 
melalui Badan Arbitrase 
Internasional 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

- Mampu dan paham 
tentang sistem dan 
mekanisme 
penyelesaian 
sengketa yang dapat 
diajukan di depan 
WTO dan Badan 
Arbitrase 
Internasional 

3% 

V Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip Non-
Diskriminasi yang berlaku 
dalam Hukum Ekonomi dan 
Perdagangan Internasional, 

-  MFN  menurut GATT 1994 
-  MFN  menurut  GATS 

(General Agreement on 
Trade in Services) 

-  National Treatment menurut 
GATT  

-  National  treatment menurut 
GATS 

-  Studi Kasus 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

-  Mampu 
menjelaskan tentang 
bentuk-bentuk 
diskriminasi yang 
terjadi dalam 
perdagangan 
internasional 

4% 



 

VI Mahasiswa    mampu    
menjelaskan ketentuan-
ketentuan yang berkaitan 
dengan Akses Pasar (market 
access). 

- Hambatan tariff  perdagangan         
barang (goods) 

- Hambatan  non tariff  
perdagangan barang 

- Hambatan  perdagangan jasa 
- Studi kasus 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

-  Mampu 
menjelaskan tentang 
bentuk-bentuk 
hambatan yang 
terjadi dalam 
perdagangan 
internasional serta 
pengaturan tentang 
hambatan tariff dan 
hambatan non tariff.  

 

3% 

VII Mahasiswa mampu 
menjelaskan aturan-aturan 
tentang perdagangan yang 
tidak sehat yang berlaku dalam 
hubungan perdagangan 
internasional serta mampu 
menerapkan peraturan tersebut 
dalam praktik yang 
berlangsung. 

- Dumping      dan      Bea Masuk   
Anti   Dumping (Counterveiling 
Duties) 

- Subsidi dan Bea masuk 
Imbalan (Counterveiling 
Measures) 

- Pengamanan sementara 
Perdagangan Dalam Negeri dari 
serbuan produk impor 
(Safeguard) 

- Studi kasus 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

-  Mampu 
menjelaskan tentang 
praktik dumping dan 
pemberian subsidi 
yang menimbulkan 
kerugian di dalam 
perdagangan dalam 

4% 



negeri serta upaya 
hukum yang diatur 
untuk melakukan 
kebijakan anti 
dumping dan anti 
subsidi. 

VIII UJIAN TENGAH SEMESTER    15% 
 

IX Mahasiswa    mampu    
menjelaskan pengecualian-
pengecualian penerapan 
aturan GATT dan GATS serta 
menerapkan aturan yang ada 
dalam praktik perdagangan 
internasional yang 
berlangsung. 

- pengecualian  umum menurut 
GATT 1994 

- Pengecualian   umum menurut 
GATS 

- Pengecualian   karena alasan 
keamanan (XXI GATT   &   XIV   
bis  GATS) 

- Pengecualian    dalam keadaan 
emergensi (darurat) ekonomi 

- Pengecualian  dalam hal 
integrasi ekonomi 

- Pengecualian  dengan alasan 
Balance of  Payment (neraca) 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

-  Mampu 
menjelaskan tentang 
bentuk-bentuk 
diskriminasi yang 
terjadi dalam 
perdagangan 
internasional 

 

4% 

X Mahasiswa memiliki 
kemampuan untuk 
menjelaskan Teori Peran 
Negara dalam Ekonomi 
Internasional.  

- Peran negara sebagai regulator 
dalam hubungan ekonomi dan 
perdagangan internasional 

- Peran negara sebagai provider 
dalam kegiatan ekonomi dan 
perdagangan internasional 

- Peran negara sebagai 
entrepreneur dalam hubungan 
ekonomi dan perdagangan 
internasional 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

-  Mampu 
menjelaskan tentang 
bentuk-bentuk peran 

 



- Peran negara sebagai 
pengawas (empire) dalam 
hubungan ekonomi dan 
perdagangan internasional 

negara yang 
dimungkinkan di 
dalam hubungan 
ekonomi dan 
perdagangan 
internasional. 

 

XI Mahasiswa mampu memahami 
dan menjelaskan prinsip dasar 
dalam Perjanjian Jual Beli 
Barang Internasional. 

- Prinsip supremasi hukum 
nasional 

- Prinsip Pacta Sun Servanda 
- Prinsip Freedom to Contract 
- Prinsip Good Faith 
- Prinsip penyelesaian sengketa 

secara damai 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

-  Mampu 
menjelaskan tentang 
prinsip fundamental 
yang harus 
diperhatikan dalam 
membuat kontrak 
bisnis internasional. 

 

XII Mahasiswa dapat menjelaskan 
jenis-jenis harga dalam praktik 
Perdagangan Internasional 
serta penerapannya dalam 
praktik perdagangan 
internasional yang 
berlangsung.. 

- Harga FAS (Free Alongside 
Ships) 

- Harga FOB (Free on Board) 
- Harga C & F (Cost and Freight) 
- Harga CIF (Cost Insurance and 

Freight) 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

-  Mampu 
menjelaskan tentang 
jenis-jenis harga yang 
dikenal di dalam 
pratik perdagangan 

7% 



internasional 
 

XIII Mahasiswa dapat menjelaskan  
Sistem Pembayaran yang 
dikenal dalam praktik 
perdagangan internasional 
serta menerapkannya dalam 
praktik perdagangan 
internasional yang 
berlangsung. 

- Pembayaran dimuka atau di 
depan. 

- Open Account (Trasfer to 
Transfer) 

- Bill of Excange system 
- Documentary Credite (L/C) 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

-  Mampu 
menjelaskan tentang 
bentuk-bentuk 
diskriminasi yang 
terjadi dalam 
perdagangan 
internasional 

 

5% 

XIV Mahasiswa memiliki 
kemampuan untuk 
menjelaskan substansi yang 
diatur di dalam International 
Convention on Sales of Goods 
dan UNIDROIT sebagai salah 
satu Sumber Hukum dalam 
Perdagangan Internasional 

- Prinsip dasar pengaturan 
perdagangan internasional 

- Prinsip dan ketentuan tentang 
kontrak jual beli internasional 

- Sistem penyerahan produk 
- Sistem pembayaran yang diatur. 

Kuliah interaktif - Keaktifan dalam 
mengikuti 
perkuliahan 

- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 

-  Mampu 
menjelaskan tentang 
bentuk-bentuk 
pembayaran yang 
dikenal dalam praktik 
perdagangan 
internasional 

 

3% 

XV Mahasiswa dapat membuat Menemukan masalah hukum Diskusi makalah - Keaktifan dalam 4% 



Paper/Makalah yang berkaitan 
dengan Hukum Ekonomi dan 
Perdagangan Internasional 

dalam hubungan ekonomi dan 
perdagangan internasional 
serta menyelesaikan masalah 
dengan 
mengimplementasikan 
pengaturan hukum yang ada, 
khususnya hukum ekonomi 
dan perdagangan 
internasional 

yang dibuat 
mahasiswa secara 
berkelompok 

mengikuti diskusi 
- Kedisiplinan 
- Kemampuan 

bertanya dan 
menjawab 
 

 

XVI UJIAN AKHIR SEMESTER    30% 
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