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A. Deskripsi 

Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pengetahuan mengenai substansi pembaharuan hukum pidana yang dirancang agar 

mahasiswa mempunyai kemampuan memperbaharui hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, yang secara aksiologis 

bermanfaat bagi upaya penanggulangan tindak pidana dan bagi pembangunan hukum pidana nasional. 

 

B.   Model Pembelajaran 

      Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,  
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D. Pelaksanaan Perkuliahan dan PenilaianPelaksanaan kuliah berlansung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, 

UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B ( 66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E 90-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan 

LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang. 

  



RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKNI 

 

Mata Kuliah : Pembaharuan Hukum Pidana Semester : III Kode : HUK234 

Prodi : Magister  Ilmu Hukum Dosen : Prof. Dr. Waty Suwarty H.,SH.,MH SKS : 2 

Kompetensi : menguasai  secara  mendalam  mengenai  upaya  pembaharuan hukum  pidana  baik di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) 

dan Kitab Undang-Undang HukuM Acara  Pidana (KUHAP)  maupun di luar KUHP  dan  KUHAP, serta  menjadi  professional  hukum  yang 

mampu melaksanakan proses dan hasil pembaharuan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana 
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1 Mahasiswa memahami 

pengertian dasar-dasar 

pembaharuan hukum pidana 

Ide, tujuan dan  alasan pembaharuan 

hukum pidana dalam arti proses  dan  

produk,  arah  dan  ruang lingkup 

  pembaharuan hukum pidana serta 

pembaharuan hukum pidana sebagai 

bagian dari kebijakan hukum pidana 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian dasar-dasar 

pembaharuan hukum pidana 

7% 

2 Mahasiswa dapat memahami 

perkembangan kebijakan atau 

upaya pembaharuan hukum 

pidana di Indonesia 

Kebijakan atau upaya pembaharuan  

hukum  pidana  pada  masa  kolonial 

Belanda  dan  kebijakan  atau upaya 

Pembaharuan  pidana  pada masa 

Indonesia merdeka  (masa 

pemerintahan orde lama,   masa 

pemerintahan orde baru dan masa 

pemerintahan era reformasi). 

 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

perkembangan kebijakan atau 

upaya pembaharuan hukum 

pidana di Indonesia 

7% 



3 Mahasiswa dapat memahami 

KUHP dan KUHAP dalam 

perspektif pembaharuan hukum 

pidana 

Isu-isu  hukum mendasar dan 

kontroversial  dalam  KUHP  dan 

KUHAP dalam perspektif 

pembaharuan hokum pidana 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, 

Collaborative learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

KUHP dan KUHAP dalam 

perspektif pembaharuan hukum 

pidana 

7% 

4 Mahasiswa dapat memahami 

konsep  perbandingan hukum 

pidana Indonesia  dalam  rangka  

pembaharuan   hukumpidana 

 

Aneka ragam sistem hukum  di dunia 

dan pengaruhnya terhadap hukum 

pidana, perkembangan dan pengaruh 

sistem  hukum  civil  law,  sistem  

hukum  adat,  dan  system  hokum  

Islam  terhadap  sistem  hukum pidana 

Indonesia,  kecenderungan  dogmatik  

perbandingan  hukum  pidana,  serta  

ide  dan  prospek  transplantasi hukum 

pidana dalam sistem hukum pidana 

Indonesia 

Metode teaching, discuss, 

Discovery 

learning,Collaborative 

learning, 

Mahasiswa dapat memahami 

konsep  perbandingan hukum 

pidana Indonesia  dalam  rangka  

pembaharuan   hukumpidana 

 

7% 

5 Mahasiswa dapat memahami 

Rancangan Undang-Undang 

KUHP dalam perspektif 

pembaharuan hukum pidana 

 

Ide dasar/latar belakang pemikiran 

pembaharuan  hukum  pidana  dalam  

Rancangan  Undang-Undang KUHP, 

arah,  ruang  lingkup, dan  materi  

muatan yang diperbaharui dalam 

Rancangan Undang-Undang KUHP, 

serta pembaharuan normatif substantif 

(sistem hukum pidana/sistem 

pemidanaan). 

 

Metode teaching, discuss, 

Discovery 

learning,Collaborative 

learning, Problem Based 

learning 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

Rancangan Undang-Undang 

KUHP dalam perspektif 

pembaharuan hukum pidana 

 

7% 



6 Mahasiswa dapat memahami 

Rancangan Undang-Undang 

KUHP dalam perspektif 

pembaharuan hukum pidana 

Isu-isu hukum mendasar dalam 

konteks  pembaharuan hukum acara 

pidana terhadap  materi muatan dalam 

Rancangan Undang-Undang KUHP, 

antara lain, santet, marital rape, dll 

Metode teaching, discuss, 

Discovery 

learning,Collaborative 

learning, Problem Based 

learning 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

Rancangan Undang-Undang 

KUHP dalam perspektif 

pembaharuan hukum pidana 

7% 

7 Mahasiswa dapat memahami  

Rancangan  Undang – Undang  

KUHAP  dalam  perspektif 

pembaharuan hukum acara 

pidana 

 

Kebijakan  hukum  pidana  dalam  

Rancangan  Undang-Undang  

KUHAP,  ide dasar/latar  belakang   

pemikiran Pembaharuan   Rancangan   

Undang - Undang   KUHAP,   dari  

criminal   policy   ke   penal   policy   

(upaya mengembangkan hukum 

responsif),  serta  kritik  dan pemikiran 

hukum baru terhadap materi muata 

dalam Rancangan Undang-Undang 

KUHAP 

Metode teaching, discuss, 

Discovery 

learning,Collaborative 

learning, small group 

discussion 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

Rancangan  Undang – Undang  

KUHAP  dalam  perspektif 

pembaharuan hukum acara 

pidana 

 

8% 

UTS 

8 Mahasiswa dapat memahami 

Rancangan  Undang-Undang  

KUHAP  dalam  perspektif  

pembaharuan  hukum acara 

pidana (lanjutan). 

  

Isu-isu hukum mendasar dalam 

konteks  pembaharuan  hukum  acara 

pidana terhadap materi muatan dalam 

Rancangan Undang-Undang KUHAP,  

antara lain  penyederhanaan  jenjang  

dan  hukum  acara  dalam  proses 

peradilan pidana 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, 

Collaborative learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

Rancangan  Undang-Undang  

KUHAP  dalam  perspektif  

pembaharuan  hukum acara 

pidana (lanjutan). 

  

7% 

9 Mahasiswa dapat memahami  

pembaharuan hukum  terhadap  

sanksi  pidana  dalam  upaya   

Sistem sanksi  dalam KUHP,  sifat, 

fungsi  dan tujuan sanksi dalam 

KUHP, pidana penjara, pidana mati, 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

pembaharuan hukum  terhadap  

sanksi  pidana  dalam  upaya   

7% 



penanggulangan tindak pidana pidana denda, dan pidana kerja  sosial  

dalam  perspektif  pembaharuan  

hukum  pidana,  serta perbandingan 

hokum sanksi pidana di Indonesia 

dengan negara-negara lain 

Collaborative learning, penanggulangan tindak pidana 

10 Mahasiswa dapat memahami  

perkembangan  pembaharuan   

hukum   pidana   ekonomi   

(tindak  pidana  di  bidang 

perekonomian). 

Ide,  alasan,  tujuan,  arah dan ruang 

lingkup serta perbandingan 

perkembangan pembaharuan hukum 

pidana ekonomi (perbankan, asuransi, 

pasar modal, dll.) di Indonesia dengan 

negara-negara lain 

Metode teaching, discuss, 

Discovery learning, 

Collaborative learning, 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

perkembangan  pembaharuan   

hukum   pidana   ekonomi   

(tindak  pidana  di  bidang 

perekonomian). 

7% 

11 Mahasiswa dapat memahami  

perkembangan pembaharuan 

hukum pidana anak 

Ide, alasan, tujuan, arah  dan  ruang  

lingkup serta perbandingan 

perkembangan pembaharuan hukum 

pidana anak di Indonesia dengan 

negara-negara lain 

Metode teaching, discuss, 

Discovery 

learning,Collaborative 

learning, Problem Based 

learning 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

perkembangan pembaharuan 

hukum pidana anak 

7% 

12 Mahasiswa dapat memahami  

tentang perkembangan 

pembaharuan hukum pidana 

informasi dan transaksi 

elektronik 

 

Ide, alasan, tujuan, arah  dan  ruang  

ingkup  serta perbandingan 

perkembangan pembaharuan hukum 

pidana informasi dan transaksi 

elektronik di Indonesia dengan negara-

negara lain 

Metode teaching, discuss, 

Discovery 

learning,Collaborative 

learning, Problem Based 

learning 

Tugas : Buatlah makalah 

tentang pembaharuan hukum 

pidana 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

tentang perkembangan 

pembaharuan hukum pidana 

informasi dan transaksi 

elektronik 

 

8% 

13 Mahasiswa dapat memahami  

perkembangan pembaharuan 

Ide, alasan,   tujuan,  arah dan ruang 

lingkup serta perbandingan 

Metode teaching, discuss, 

Discovery 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

perkembangan pembaharuan 

7% 



hukum pidana korupsi dan 

pencucian uang 

perkembangan pembaharuan hukum 

pidana korupsi dan pencucian uang di 

Indonesia dengan negara-negara lain 

learning,Collaborative 

learning, small group 

discussion 

hukum pidana korupsi dan 

pencucian uang 

14 Mahasiswa dapat memahami  

perkembangan pembaharuan 

hukum pidana kekerasan dalam 

rumah tangga 

Ide, alasan,   tujuan,  arah dan ruang 

lingkup serta perbandingan 

perkembangan pembaharuan hukum 

pidana tentang kekerasan dalam 

rumaah tangga 

 

Metode teaching, discuss, 

Discovery 

learning,Collaborative 

learning, small group 

discussion, Responsi 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

perkembangan pembaharuan 

hukum pidana kekerasan dalam 

rumah tangga 

7% 

UAS 
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