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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S2 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila 

S3 
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 

negara dan bangsa;  

P2 Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum 

P5 Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum 



KU3 
Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data  

KK1 Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN  

Setelah memperlajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkualifikasikan teori-teori yang mendasari perkembangan asas 

hukum pidana materiil, mampu membedakan pertanggungjawaban pidana subyek hukum dalam hukum pidana, mampu  menyelesaikan kasus 

tindak pidana dengan menghubungkan teori-teori yang relevan dalam hukum pidana, mampu berargumentasi hukum terhadap persoalan-

persoalan perkembangan teori hukum pidana  

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Mata kuliah ini membahas tentang  pengertian teori, hakikat teori serta peranan dan fungsi teori dalam hukum pidana, teori kebijakan kriminal, 

teori pertanggungjawaban korporasi, sanksi pidana bagi korporasi, perkembangan teori locus delicti dan teori pemidanaan, teori sistem 

autopoietic, keadilan restorative dalam hukum pidana, viktimologi dalam hukum pidana dan victim of crime dalam rumusan tindak pidana dan 

pemidanaan.  
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Pertem

uan 

Ke- 

Sasaran 

Pembelajaran/Kemam

puan Akhir yang 

Diharapkan 

Topik Kajian/Materi 

Bentuk/Metode

/Strategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Indikator/Kriteria Penilaian Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Adanya komitmen 

dan kesepakatan 

terhadap kontrak 

belajar Mampu 

menguraikan        

dasar-dasar hukum 

pidana baik materil 

dan formil sebagai 

prasyarat mata kuliah 

ini 

Pembukaan kuliah, menjelaskan 

tentang : 

- Kontrak Perkuliahan 

- Deskripsi Mata kuliah 

dan relevansi dengan 

mata kuliah prasyarat 

- Rencana pembelajaran  

- Kuliah 

interaktif 
- Umpan 

balik 

- Penelusura
n literatur  

2x50 

menit 
• Keaktifan 

• Kemampuan mengingat dan 

menjelaskan materi mata 

kuliah prasyarat 

 

2,5 % 

2 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjabarkan pengertian 

teori, hakikat teori serta 

Ruang Lingkup Mata Kuliah 

Pendahuluan/Pengantar 

- Pengertian teori 

- Hakikat teori (konsep. 

-    Ice 
Breaking 

- Kuliah 
interaktif 

2x50 

menit 
• Ketepatan penjabarkan 

pengertian teori, hakikat 

teori serta peranan dan 

fungsi teori dalam hukum 

2,5% 

 

 

 



peranan dan fungsi teori 

dalam hukum pidana 

proposisi, teori) 

- Peranan dan fungsi teori 
dalam hukum pidana 

 

 

- Penelusura
n literatur  

 

Pidana 

• Keaktifan di Kelas 

 

 

3  Mahasiswa mampu 

menguraikan teori 

kebijakan kriminal 

Kebijakan Kriminal 

Teori kebijakan kriminal 

(Criminal Policy) 

- Kuliah 

interaktif 

- Tugas 

kajian 

pustaka 

2x50 

menit 
• Ketepatan uraian teori 

kebijakan kriminal 

• Keaktifan di Kelas 

 

2,5% 

4 Mahasiswa mampu 

menguraikan teori 

kebijakan kriminal 

Kebijakan Kriminal 

- Teori kebijakan hukum 

pidana (Penal Policy) 

 

- Kuliah 

interaktif  

- Tugas 

kajian 

pustaka 

2x50 

menit 
• Ketepatan uraian teori 

kebijakan criminal 

• Keaktifan di Kelas 

 

2,5% 

5 Mahasiswa mampu 

membedakan dan 

mendiskusikan 

beberapa teori 

pertanggungjawaban 

Pidana korporasi 

Teori Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi (Corporate 
Criminal Liability) 

- Strict liability; vicarious 

liability; teori 
identifikasi; teori organ; 

teori pelaku fungsional; 
teori agregat. 

- Perkembangan korporasi 

sebagai subyek tindak 
pidana 

 

- Kuliah 

Interaktif 

- Tugas 

kajian 

pustaka 

- Diskusi 

kelas 

 

2x50 

menit 
• Ketepatan membedakan 

teori pertanggungjawaban 

korporasi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Ketepatan waktu 

pengumpulan tugas 

• Keaktifan di Kelas 

 

2,5% 

 

6 Mahasiswa mampu 

menganalisis sanksi 

Pidana bagi korporasi   

Sanksi Pidana bagi korporasi 

- Sanksi pokok 

- Sanksi tambahan 

- Beberapa contoh kasus 

untuk didiskusikan 

- Kuliah 

Interaktif 

- Diskusi 

Kelompok 

 

2x50 

menit 
• Ketepatan analisis sanksi 

Pidana bagi korporasi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Keaktifan dalam diskusi 

5% 

 



• Kemampuan berinteraksi 

dengan teman diskusi 

7 Mahasiswa mampu 

mengkualifikasi dan 

menganalisis sifat 

melawan hukum dalam 

tindak Pidana korupsi 

• Sifat melawan hukum dalam 

tindak pidana korupsi pasca 

Putusan MK No. 25-

PUU/XIV/2016 

 

- Kuliah 
interaktif 

- Tugas 
kajian 
perundang-
undangan 

 

2x50 

menit 
• Ketepatan analisis sifat 

melawan hukum dalam 

tindak pidana korupsi 

• Ketepatan waktu 

pengumpulan tugas 

• Keaktifan di Kelas 

 

2,5% 

8 Mengukur kemampuan  

kognitif mahasiswa    

terhadap mate  

perkuliahan yang 

diberikan 

MID TEST 

Mencari kasus yang melibatkan 
korporasi sebagai subyek hukum 
dan menganalisis teori 
pertanggungjawaban Pidana 
korporasi 

 

- Tugas 
Individu 

2x50 

menit 

Kemampuan menganalisis 

teori dalam kasus yang 

nyata yang melibatkan 

korporasi sebagai subyek 

hukum 

20% 

9 Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

membedakan 

perkembangan teori 

locus delicti 

Perkembangan Teori Locus 

Delicti : 

- Pentingnya teori locus 

delicti 

- Tuntunan yuridiksi pada 

tindak pidana cyber crime 

- Beberapa contoh kasus 

untuk didiskusikan 

 

 

- Kuliah 

interaktif 

- Tugas kajian 

pustaka 

- Diskusi kelas  

2x50 

menit 

- Kemampuan analisis 

perkembangan teori locus 

delicti 

- Kemampuan bertanya dan 

Mengemukakan pendapat 

- Ketepatan waktu 

mengumpulkan tugas  

5% 

10 Mahasiswa mampu       

menganalisis 

perkembangan  teori 

pemidanaan  

Perkembangan teori pemidanaan: 

- Filosofi pemidanaan 

- Teori retributive; teori 

deterrence; teori 

rehabilitasi; teori 

restitudi/kompensasi dan 

- Kuliah 

interaktif 

- Tugas kajian 

pustaka 

 

 

2x50 

menit 
• Kemampuan menganalisis 

perkembangan teori 

pemidanaan 

• Keaktifan di 

kelas 

• Ketepatan waktu 

2,5% 

 



teori integrative 

 

mengumpulkan tugas 

11 Mahasiswa mampu 

mengkualifikasikan 

peraturan perundang-

undangan seiring 

perkembangan teori 

pemidanaan pelaku 

Perkembangan teori pemidanaan: 

- Peraturan perundang-

undangan seiring 

perkembangan  

- Beberapa contoh kasus 

untuk diskusikan 

 

- Kuliah 
interaktif 

- Tugas kajian 
perundang-
undangan 

- Diskusi 
Kelompok 

2x50 

menit 
• Ketepatan mengkualifikasikan 

peraturan perundang-

undangan seiring 

perkembangan teori 

pemidanaan 

• Kemampuan bertanya dan 

Mengemukakan pendapat 

• Ketepatan waktu 

mengumpulkan tugas 

5% 

12 Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

mengaplikasikan teori 

sistem dalam 

mengefektifkan pidana 

penjara 

- Teori sistem Autopoietic 
Niklas Luhmann dalam 
menjawab problematika 
pidana penjara 

- Problema pidana penjara 
yang efektif 

- Pengaplikasian teori 
sistem dalam 
mengefektifkan pidana 
penjara 

 

- Kuliah 

interaktif 

- Diskusi 

kelompok 

 

 

 

2x50 

menit 
• Ketepatan analisis  teori 

sistem dalam mengefektifkan 

pidana penjara 

• Mengemukakan 

pendapat 

• Kemampuan berinteraksi 

dalam diskusi 

10% 

 

13 Mahasiswa mampu 

menganalisis keadilan 

restorative dalam 

hukum pidana 

- Diversi dalam perkara 
anak 

- Wacana perluasan diversi 
dalam perkara orang 
dewasa 

 

- Kuliah 
interaktif 

- Tugas kajian 
pustaka 

- Diskusi kelas  

2x50 

menit 
• Ketepatan analisis keadilan 

restorative dalam hukum 

pidana 

• Kemampuan bertanya dan 

Mengemukakan pendapat 

• Ketepatan waktu 

mengumpulkan tugas 

5% 

 

14 Mahasiswa mampu 

membedakan teori 

viktimologi 

- Viktimologi dalam 

hukum Pidana 

- Perkembangan teori 

- Kuliah 
interaktif 

- Tugas kajian 

2x50 

menit 
• Ketepatan membedakan 

teori viktimologi 

• Ketepatan waktu 

2,5% 



viktimologi 

- Manfaat viktimologi 

dalam hukum pidana 
 

pustaka 
 

mengumpulkan tugas 

• Keaktifan di kelas 

15 Mahasiswa mampu     

menganalisis victim of 

crime 

 

- Victim of crime dalam 

rumusan tindak Pidana 

- Victim of crime dalam 

pemidanaan  

- Kuliah 

interaktif 

- Latihan dan 

umpan balik 

 

2x50 

menit 
• Ketepatan analisis victim of 

crime 

• Kemampuan bertanya dan 

Mengemukakan pendapat 

5% 

 

16 Mengukur kemampuan  

kognitif mahasiswa   

terhadap materi 

perkuliahan yang 

diberikan 

FINAL TEST - Tugas 

makalah 

2x50 

menit 

• Kemampuan menulis karya 
ilmiah 

• Kemampuan menganalisis 
pokok bahasan teori 
perkembangan hukum pidana 

• Ketepatan pengumpulan 
tugas makalah 

25% 

 

 

 

 


