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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah hukum tata negara membahas konsep dasar hukum tata 

negara, pembentukan dan perkembangan konstitusi, lembaga 

perwakilan rakyat, sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, pemilihan 

umum, demokrasi dan hak asasi manusia, hubungan antarlembaga tinggi 

negara, kapita selekta ketatanegaraan, materi dan model pembelajaran hukum 

tata negara. 

Penguasaan terhadap materi mata kuliah ini akan merupakan bekal yang 

mantap bagi Anda untuk meningkatkan kinerja dan layanan pembelajaran 

siswa-siswi Anda. Di samping itu juga bermanfaat bagi Anda untuk 

mengamati dan menganalisis dalam praktik penyelenggaraan Ketatanegaraan 

Republik Indonesia. 

Setelah Anda mempelajari materi mata kuliah ini diharapkan dapat 

memiliki kemampuan memahami dan menjelaskan: 

1. Konsep Dasar Hukum Tata Negara.  

2. Pembentukan dan Perkembangan Konstitusi.  

3. Lembaga Perwakilan rakyat.  

4. Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia.  

5. Pemilihan umum.  

6. Demokrasi dan hak asasi manusia.  

7. Hubungan antar lembaga tinggi negara.  

8. Kapita selekta ketatanegaraan.  

9. Materi dan model pembelajaran hukum tata negara. 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut materi HTN RI ini disajikan seperti, 

maka perlu dipelajari dalam mata kuliah berikut: 

Modul 1:  Konsep Dasar Hukum Tata Negara 

Modul 2:  Pembentukan dan Perkembangan Konstitusi 

Modul 3:  Lembaga Perwakilan Rakyat  

Modul 4:  Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia 

Modul 5:  Pemilihan Umum 

Modul 6:  Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 
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Modul 7: Hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara dan pemerintah 

daerah 

Modul 8:  Kapita Selekta Kenegaraan  

Modul 9:  Materi dan Model Pembelajaran Hukum Tata Negara 

  

Agar Anda berhasil menguasai materi tersebut di atas, ikutilah petunjuk 

belajar berikut ini. Mulailah dengan membaca modul pertama. Untuk 

mempelajari setiap modul ikutilah prosedur berikut ini. 

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat, sebelum membaca 

materi kegiatan belajar. 

2. Baca materi kegiatan belajar dengan cermat dan baca buku penunjang 

lainnya termasuk perangkat perundang-undangan yang mendukungnya. 

3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika 

tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan 

latihan. 

4. Baca rangkuman, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur, tanpa 

terlebih dahulu melihat kunci. 

5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh 

dalam mempelajari setiap kegiatan belajar. 

 

Jika petunjuk di atas Anda ikuti dengan disiplin, Anda pasti akan 

berhasil. 

 

 Selamat Belajar. 
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