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II. Deskripsi Mata Kuliah 

Antoroplogi hukum mengkaji tentang pranata hukum tentang situasi dan kondisi 

masyarakat terkait dengan perkembangan manuasia, baik dari sisi prilaku, sosial, 

psikologi masyarakat dan seterusnya. Antropologi hukum tidak lepas dari kaitannya 

antara law and society, sehingga keterkaitan antara hukum dan masyarakat sangat erat 

dan saling bernegosiasi dalam membangun sebuah system dan aturan hukum yang 

berlaku di masyarakat. Bahkan antropologi hukum juga telah dipengaruhi oleh dinamika 

perkembangan sosial-budaya dan politik hukum dalam masyarakat Indonesia yang yang 

selalu berkembang. 

Melalui mata kuliah ini, Mahasiswa mampu memahami makna dan ruang lingkup 

antropologi hukum, mampu memahami konsep antropologi hukum, sejarah pembentukan 

dan perkembangan antropologi hukum, hubungan antropologi hukum dengan ilmu sosial, 

teori-teori antropologi hukum, sistem relasi di dalam antropologi hukum, pluralisme, 

dinamika hukum islam dan budaya, dan efektivitas hukum di masyarakat. Dengan 

mengkaji mata kuliah antropologi hukum, mahasiswa mampu menjadikan mata kuliah 

ini sebagai pengkaji sekaligus creator antropologi hokum yang lebih aplikatif sesuai 

dengan perkembangan masyarakat menuju living law (hukum yang selalu hidup di 

masyarakat). 

 

III. Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan secara lisan dan tulisan tentang makna, azas, dan 

ruang lingkup antropologi hokum dan menunjukkan sikap berfikir kritis, analitis, 

logis, dalam melihat makna antropologi hukum. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori antropologi hukum dan proses 

pembentukan antropologi hukum. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hubungan manusia, 

masyarakat, budaya dan hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

 

IV. Topik Inti Pembelajaran 

1. Konsep antropologi hukum 

a. Makna antropologi hukum 

b. Ruang lingkup antropologi hukum 

2. Sejarah antropologi hukum 

a. Periodesasi antropologi hukum 

b. Aliran-aliran antropologi hukum  

3. Hubungan Antropologi Hukum dengan ilmu sosial 

a. Hubungan antropologi hukum dengan ilmu budaya 

b. Hubungan antropologi hukum dengan sosiologi hukum 

c. Hubungan masyarakat dengan sistem hukum Indonesia 

4. Perkembangan antropologi Hukum 



a. Dinamika hukum di masyarakat 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi antropologi hukum 

5. Eksistensi antropologi hukum di Indonesia Teori antropologi hukum 

6. Sistem relasi antara system adat, religi, dan kepercayaan 

7. Pluralisme Hukum 

8. Antropologi Hukum dan Perubahan sosial 

9. hukum islam dan budaya di Indonesia 

a. Struktur Budaya Indonesia 

b. Dialog Hukum Islam dengan Budaya Lokal 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pertemuan awal dilakukan kontrak belajar untuk menyapakati point-point yang 

harus ditaati selama perkuliahan. 

2. Kegiatan pengenalan setiap konsep baru, dapat dilakukan dengan strategi; 

a. Brain storming 

b. Dynamic lecturing 

c. Ceramah 

d. Concept map 

e. Synergetic lecturing  

3. Pendalaman/perluasan pemahaman materi dilakukan dengan menggunakan alternatif 

strategi; 

a. Information search 

b. The power of two 

c. Every one is teacher here 

d. Snowbolling 

e. Active debate 

 

VI. Alternative Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. OHP 

3. Foto Copy Bahan 

4. Ruang Kelas 

5. Perpustakaan  

 

VII. Evaluasi Pembelajaran 

1. Untuk menilai proses pembelajaran masing-masing mahasiswa digunakan evaluasi 

portofolio (resume mata kuliah). Di samping itu juga digunakan aspek penilaian lain 

yaitu kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dan partisipasinya dalam proses 

perkuliahan. 

2. Untuk menilai hasil pembelajaran dilakukan tes, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) 

dan Ujian Akhir Semester (UAS). Di samping itu juga terdapat komponen penilaian 

lain yang digunakan untuk menilai kemampuan penguasaan materi perkuliahan 

berupa tugas terstruktur. Penilaian akhir merupakan penggabungan dari skor yang 

diperoleh dengan pembobotan sebagai berikut; 

a) Tugas (Paper & kuis) : 20 % 

b) Partisipasi Kelas  : 10 % 

c) UTS   : 25 % 

d) UAS   : 45 %  
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