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Tujuan Perkuliahan 

● Memahami standar hukum HAM 
internasional,  ditinjau dari bentuk, 
kekuatan mengikat dan 
pemberlakuannya

● Memahami materi/substansi 
pengaturan Hukum HAM Internasional 

● Memahami bagaimana hukum HAM 
internasional menjadi hukum nasional  



Pokok Bahasan 

● Apa saja jenis aturan hukum HAM internasional , ditinjau dari sisi 
bentuk? 

● Apakah ketentuan hukum internasional HAM tersebut mengikat?

● Apa saja materi/standar yang diatur dalam hukum HAM internasional? 

● Apa saja mekanisme hukum yang diatur dalam hukum HAM 
internasional? 

● Bagaimana hukum HAM internasional menjadi hukum nasional, apa 
prosesnya? 

● Apa saja hukum HAM internasional yang telah menjadi hukum nasional? 

● Apa implikasi Hukum HAM internasional yang telah menjadi Hukum HAM 
Nasional?  



Apa saja materi/standar yang diatur dalam 
hukum HAM internasional? 

● Deskripsikan berbasis ketentuan-ketentuan di dalam Hukum 
HAM Internasional 

● Bagaimana sejarah/konteks yang melatarbelakangi materi/
standar tersebut? 



Bahan Kuliah
● Weissbrodt, David, et al., International Human 

Rights : Law, Policy, and Process”, 3rd Edition, 
Anderson Publishing, 2001.

● Human Rights in SEA. Bangkok: SEAHRN

Ketentuan Hukum 

● UDHR 1948;  ICEDAW; CRC; CERD
● CAT; ICMW; ICESCR; ICCPR
● Rome Statute 1998
● UUD RI 1945



Apa saja jenis aturan hukum HAM 
internasional, ditinjau dari sisi bentuk?

● Declaration 
● Convention 
● Covenant
● Optional Protocol
● Statute 



Apakah ketentuan hukum internasional 
HAM tersebut mengikat?

● Apa itu ‘mengikat’ (binding)? 
● Morally binding or legally binding?  



Apa saja mekanisme hukum yang diatur dalam 
hukum HAM internasional? 



Bagaimana hukum HAM internasional menjadi 
hukum nasional, apa prosesnya? 

● Ratifikasi, apakah itu? 
● Sebutkan dasarnya dalam ketentuan hukum 

Indonesia!
● Sebutkan hukum HAM internasional yang telah 

diratifikasi!



Apa implikasi Hukum HAM internasional yang 
telah menjadi Hukum HAM Nasional?  

Lihat bagaimana implikasinya dari sisi
● Hukum 
● Politik
● Hubungan internasional 

● Apa yang terjadi bila suatu negara yang telah meratifikasi 
hukum HAM internasional, namun tidak 
mengimplementasikannya dalam sistem hukum nasional? 


