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BAB I
PENDAHULUAN

Perubahan kehidupan masyarakat yang sedemikian cepat menyebabkan kebijakan
program pendidikan nasional senantiasa berusaha mengikutinya. Oleh sebab itu kurikulum
yang coba dikembangkan di perguruan tinggi haruslah mengedepankan kurikulum yang
berbasis kompetensi. Artinya, keberadaan perguruan tinggi sebagai mitra penyedia
tenaga-tenaga terampil bukan sekedar menghasilkan sarjana saja, tetapi dengan ilmu dan
keahlian yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi mampu
diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara cerdas
dan kreatif. Hal dasar yang menjadi kerangka acuan adalah relevansi program studi yang
dikembangkan di perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja; yang lebih utama
justru bagaimana kreatifitas lulusan perguruan tinggi mampu menciptakan lapangan kerja
baru secara mandiri. Oleh sebab itu orientasi pengembangan sebuah program studi harus
benar-benar mendasarkan kepada studi kelayakan untuk keberlangsungan program studi
tersebut.
Satu sisi pengembangan program studi tersebut tidak menambah beban dengan
menghasilkan sarjana saja, disisi yang lain justru dengan pengembangan program sudi
baru ini menjadi solusi dengan lahirnya sarjana-sarjana yang berkualitas dan siap
berkompetisi didunia kerja, atau bahkan mampu membuka lapangan kerja baru dengan
bekal keahlian sesuai dengan disiplin ilmunya.
Adanya gerakan reformasi yang dimulai sejak 1998, telah membawa iklim baru
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bangsa Indonesia kian
menyadari bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, hukum menjadi
panglima di suatu negara. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin
meningkat. Seiring hal tersebut, kebutuhan akan ahli-ahli hukum juga semakin besar. Kian
hari minat masyarakat untuk memahami hukum semakin tinggi. untuk ditekuni.
Dasar

berpikir

inilah

yang

dijadikan

kerangka

acuan

bagi

Universitas

Muhammadiyah Bengkulu dalam menentukan kebijakan membuka program studi ilmu
hukum, yang secara fakta berdasarkan survey dilapangan merupakan program studi yang
prospektif dan marketable.
Kebijakan pembukaan program studi ilmu hukum yang prospektif dan marketable
ini juga merupakan aplikasi pola pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana
dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang
dimaksudkan membidik empat isu penting, yaitu: pertama, perluasan kesempatan belajar
melalui pengendalian dan penambahan daya tampung, pemanfaatan sarana dan
prasarana dan perluasan beasiswa. Kedua, peningkatan relevansi pendidikan tinggi
melalui penataan sistem agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
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Ketiga, peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui pengembangan sarana dan prasarana,
peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan tenaga pengelola serta penelitian dan
pengabdian masyarakat. Keempat, peningkatan efisiensi pendidikan tinggi melalui
penataan organisasi dan peningkatan pengelolaan pendidikan, pengendalian dan
pendayagunaan sumber daya serta pengembangan sistem informasi manajemen
pendidikan tinggi.
Sasaran pokok di bidang pendidikan antara lain meliputi pemerataan dan
penigkatan kualitas perguruan tinggi dibarengi dengan peningkatan budi pekerti, etos kerja
dan disiplin serta pemantapan pemahaman kemuhammadiyahan sebagai gerakan tajdid
berdasarkan amar ma’ruf nahi mungkar. Pada isu kedua tentang peningkatan relevansi
perguruan tinggi melalui penataan sistem pendidikan tinggi agar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan pembangunan, dipadang menjadi prioritas untuk mempertahankan
eksistensi dan kelangsungan amal usaha Muhammadiyah dalam pembangunan nasional
khususnya dibidang pendidikan dengan cara menciptakan sinkronisasi antara kebutuhan
bursa kerja dan out come yang dihasilkan dengan tetap memperhatikan standar jaminan
mutu yang terukur dan terkendali.
Keberadaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu ditengah persaingan dunia
pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuannya menawarkan solusi tidak saja bagi
upaya peningkatan status sosial melalui pencapaian gelar akademik secara prosedural
tetapi juga kemampuan menjawab tantangan dan peluang lapangan kerja yang semakin
selektif dalam proses rekruitmen sumber daya manusianya. Mengantisipasi keadaan ini,
maka kebijakan strategis yang ditempuh harus bersifat adaptif dan akomodatif atas segala
bentuk perubahan yang terjadi ditengah masyarakat.
Memasuki millenium ke-3 telah terjadi perubahan yang sangat substantif dalam
proses pendidikan, khususnya proses penyelenggaraan perguruan tinggi. Reformasi yang
menjadi tema besar dari perubahan tidak sekedar berlaku pada tataran praktek
pemerintahan terutama dalam penegakan supremasi hukum, serta lebih dari itu mebawa
konsekuensi sangat serius pada tataran konseptual. Paradigma lama yang bercorak
sentralistik, modernis dan positivistik ternyata tidak sepenuhnya berhasil membawa
masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. Bahkan dalam beberapa kasus model
pendekatan ini justru menjadi problema sehingga diperdebatkan dan ditinjau kembali
secara kritis. Peran institusi pendidikan kemudian ikut menjadi sorotan akibat posisinya
sebagai agent of change dalam pembangunan bangsa dan negara yang dinilai tidak cukup
kuat menciptakan dan memproduksi sumber daya manusia yang terampil, kreatif serta
produktif, sehingga gagal menghilangkan kesan bahwa perguruan tinggi ternyata memiliki
andil dalam menciptakan pengangguran berdasi.
Kehendak melaksanakan reformasi secara menyeluruh, perubahan paradigma dari
sentralistik ke desentralistik, dari mekanisme top down ke bottom up serta tuntutan
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peningkatan profesionalisme keja merupakan momentum yang sangat baik bagi upaya
mencari dan membangun kekuatan bangsa melalui institusi pendidikan. Dengan demikian
penyediaan tenaga terdidik yang mampu meningkatkan kualitas kinerja, serta yang dapat
menegakkan supremasi hukum di Indonesia seperti sekarang ini sangat dibutuhkan dan
mampu memberi pelayanan yang tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat sesuai
dengan paradigma baru yang berlaku, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak
untuk dipenuhi. Hadirnya program studi

ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah

Bengkulu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan itu.
Program Studi ilmu hukum menjadi penting dan menarik untuk ditawarkan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu kepada masyarakat adalah sebagai wujud
kepekaan sekaligus menjawab tuntutan pasar yang semakin pragmatis memposisikan
perguruan tinggi sebagai mitra penting dunia usaha dan penegakkan supremasi hukum.
Dasar pandangan atas pilihan program studi ilmu hukum adalah ketersediaan sumberdaya
manusia dan kecenderungan pasar menunjukkan adanya pergeseran orientas.
Asumsi dan nilai pasar (market value) memberi kesan kuat tentang kebutuhan
akan lahirnya sarjana-sarjana baru yang memiliki produktivitas tinggi dan secara mandiri
mampu menciptakan lapangan kerja yang berbasis jasa. Oleh sebab itu kurikulum yang
disusunpun mengacu kepada kurikulum yang berbasis kompetensi. Artinya, lulusan
progam studi ilmu hukum nantinya diharapkan mampu secara ilmu maupun secara
aplikatif berperan aktif dan lebih luas dalam dinamika kehidupan masyarakat yang
dinamis. Persoalan ini tentu akan semakin relevan jika dikaitkan dengan Kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kurangnya penegakkan supremasi hukum
sebagaimana yang telah dicanangkan dalam reformasi di segala bidang termasuk
reformasi di bidang hukum.
Munculnya tenaga-tenaga profesional untuk menganalisa permasalahan hukum
yang terjadi di masyarakat

telah menjadikan Program studi ini kompetitif dan punya

prospek masa depan yang menjanjikan untuk ditawarkan. Kesiapan secara operasional
telah didukung oleh keberadaan kampus dan tenaga edukatif yang qualified beserta
jaringan Universitas Muhammadiyah se-Indonesia yang sebagian besar telah memiliki
Program Studi ilmu hukum Keunggulan lain yang dimiliki sebagai faktor pendukung adalah
secara kultural dan struktural situasi negara memang tengah berada pada posisi
transisional sehingga pembangunan yang berkelanjutan sangat membutuhkan dukungan
para ahli hukum mitra bagi profesional-profesional lainnya.
Pada hakaketnya pembangunan nasional mencakup 4 aspek prioritas, yaitu (1)
pengentasan kemiskinan dan penguangan kesenjangan baik struktural, sektoral maupun
regional; (2) perningkatan daya saing; (3) komitmen globalisasi; (4) pelestarian lingkungan
hidup. Untuk mencapai prioritas tersebut diperlukan pengertian yang komprehensip
terhadap pembangunan itu sendiri. Proses pembangunan berkaitan erat penegakkan
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supremasi hukum agar ketertiban dan keamanan bisa terlaksana di dalam masyarakat
untuk menunjang pembangunan nasional di segala bidang. Kesanggupan semacam itu
sukar terealisasi tanpa adanya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Teori
dan metodologi yang berkembang Program Studi ilmu hukum diperlukan sekali dalam
usaha untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, terutama ketika disadari bahwa
masalah hukum yang terjadi di masyarakat semakin rumit dan kurangnya tingkat
kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.
Prioritas pembangunan nasional dan keberadaan stekholder menjadi penting
artinya sebagai bahan analisa dalam menentukan arah dan oreintasi SDM yang akan
dihasilkan oleh Program studi ilmu hukium. Langkah-langkah strategis untuk menjawab
kebutuhan pasar yang terus berubah tentu akan menjadi faktor dominan untuk terus
diperhatikan. Dengan demikian, Program studi ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah
Bengkulu bersifat sangat dinamis karena tetap menggunakan data-data obyektif di
lapangan sebagai antisipasi dan identifikasi kebutuhan pasar yang terus mengalami
perubahan.

1.1. VISI, MISI DAN OUTPUT PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Islam
mempunyai cita-cita yang sangat luhur, yaitu membentuk dan mendidik calon sarjana
muslim yang berkualitas dan berakhlaq mulia. Untuk itu pendirian program studi Iilmu
hukum merupakan salah satu pilar peyangga eksistensi Universitas Muhammadiyah
Bengkulu dalam mengembangkan kiprahnya sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang
bertujuan

menjadi

sebuah

Pusat

dalam

menegakkan

supremasi

hukum

dan

permasalahan-permasalahan kemasyarakatan baik dalam skala Universitas, regional
maupun nasional. Melalui cita-cita dan tujuan tersebut, program studi ini mengemban visi,
misi dan output yang diharapkan sebagai berikut:

1.1.1. Visi Program Studi Ilmu Hukum
Sebagai sebuah program studi yang diharapkan menjadi salah satu pilar
penyangga Universitas Muhammadiyah Bengkulu sehingga mampu Menjadikan Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang menghasilkan Sarjana Hukum
Profesional yang dilandasi nilai-nilai islami pada tahun 2032.

1.1.2. Misi Program Studi Ilmu Hukum
Implementasi dari visi sebagaimana diuraikan di atas, misi yang diemban program
studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah secara kompetitif
dan sustainable;
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2) Menciptakan iklim akademis yang Islami sebagai pelopor pembaharuan (gerakkan
tajdid) amar ma’ruf nahi munkar
3) Menghasilkan lulusan sarjana hukum yang berkarakter islami dan professional;
4) Menerapkan manajemen akademik, sumber daya dan mutu yang berbasis
perencanaan Information Technologi (IT) fakultas terciptanya

tata kelola yang

baik;
5) Meningkatkan akreditasi Program Studi Ilmu Hukum menjadi A;
6) Meningkatkan kualitas keilmuan dan kuantitas research (pendidikan, penelitian,
pengabdian) bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu
yang diakui secara nasional dan internasional
7) Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi.

1.2. TUJUAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Berpijak dari visi, misi dan output yang diharapkan dari keberadaan program studi
ini Universitas Muhammadiyah Bengkulu, maka secara spesifik bermuara kepada tujuan
yang hendak dicapai, yaitu:
1) Mengembangkan kualitas ketatakelolaan yang baik dan penjaminan mutu.
2) Menyediakan

infrastruktur, meliputi ketersediaan fasilitas dan peralatan utama,

rencana pengembangan sarana dan prasarana, serta laboratorium

guna

meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder internal.
3) Mewujudkan kondisi finansial Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Bengkulu yang sehat dan terencana dengan sistem pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel yang mengacu pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum,
dan meningkatkan sumber pendanaan di luar pendapatan dari mahasiswa.
4) Membentuk SDM Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berkualitas,
mencakup pengembangan mahasiswa, dosen, dan karyawan yang mendukung
mutu produk (sarjana, riset, dan pelayanan masyarakat) yang didukung dengan
sistem Human Resource Plan and Scorecard.
5) Mewujudkan suasana kehidupan kampus yang sejuk dan harmonis, berbasis
Budaya Akademik Islami (BUDAI).
6) Meningkatkan sistem administrasi yang mengacu ke SADA,

yaitu Sentralisasi

Administrasi Desentralisasi Akademik menuju institusi yang mantap dan sinergis.
7) Meningkatan kualitas Fakultas Hukum dengan akreditas program studi A
8) Meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar.
9) Meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa.
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1.3. KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Kurikulum bagi sebuah lembaga peandidikan merupakan arah dan kerangka acuan
dalam mendidik dan menghasilkan output yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Tampilan
dari lembaga pendidikan inilah akan tercermin dari seberapa tajam kurikulum yang
disusun tersebut mampu mengakomodasi dari berbagai sudut bidikan dalam mencetak
Mahasiswa didik menjadi intelektual-intelektual yang berkualitas, sehingga mampu
menempatkan dirinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
Program

Studi

ilmu

hukum

yang

akan

dikembangkan

di

Universitas

Muhammadiyah Bengkulu berorientasi pada proses dan hasil pembelajaran dengan
memadukan secara seimbangan antara ketiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan
psikomotor. Oleh sebab itu kurikulum yang disusun mengutamakan kepada kurikulum
yang berbasis KKNI (krikulum berbasi kerangka kualifikasi nasional indonesia), dengan
sistem SKS (Satuan Kredit Semester). Artinya, dengan perangkat kurikulum yang tersedia,
diharapkan mahasiswa tidak hanya dididik dengan ilmu-ilmu yang bersifat teoretis dan
tekstual, tetapi juga mahasiswa dibekali dengan perangkat kurikulum yang memungkinkan
mahasiswa memahami dunia praktis dari disiplin ilmu yang didalaminya. Mahasiswa
dibawa kepada suatu model pendidikan yang tidak hanya datang, duduk, dengar, pulang.
Tetapi menjadikan mahasiswa sebagai Mahasiswa didik yang aktif, kreatif serta sedapat
mungkin diarahkan untuk memahami dunia praktis dari teori-teori yang diterimanya, baik
dari hasil pengalaman lapangan langsung, maupun cara belajar mandiri, dengan tugastugas terstruktur.
Kurikulum Program ini didesain untuk menggabungkan dua model pembelajaran
tersebut. Sehingga Mahasiswa didik/ mahasiswa tidak merasa hanya sebagai obyek saja,
tetapi juga ikut berperan aktif sebagai subyek pembelajaran. Dasar filosofi dari Kurikulum
berbasis kompetensi inilah yang mengilhami model pembelajaran dari Program Studi ilmu
hukum. Untuk itu pencapaiannya tidak hanya sebatas dengan pemberian materi
diperkuliahan, tetapi juga dengan pengalaman langsung yang akan memberikan bekal
terapan bagi mahasiswa mengaktualisasikan diri dengan dasar ilmu yang dipelajari di
perkuliahan.
Dengan kurikulum yang berbasis kompetensi ini diharapkan para lulusan memiliki
kemampuan:
1. Dalam membuat draft sebuah kontrak, MOU yang berhubungan dengan dokumen
kerjasama.
2. Mampu mencari solusi konflik dan menjadi mediator dalam menegosiasikan
perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa di luar pengadilan, serta mampu
mengakomodir dan memotivasi massa bertindak dalam jalur hukum serta tidak berbuat
anarkhis.

Kurikulum Prodi Ilmu Hukum Berbasis KKNI Tahun 2018

7

3. Mampu dan dapat menjelaskan dengan baik proses serta prosedur penyusunan dan
pembuatan undang-undang dan Peraturan Daerah.
4. Mampu menyelesaikan Masalah-masalah hukum khususnya dibidang Ilmu Hukum
yang terdapat dalam masyarakat.
5. Mampu melaksanakan penelitian bidang hukum dan social serta menuliskan laporan
pelaksaan secara benar.
Kelima kemampuan yang diharapkan dimiliki lulusan program studi ilmu hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu merupakan aktualisasi dari desain kurikulum yang
berbasis kompetensi. Sehingga para lulusan nantinya tidak hanya memiliki kemampuan
secara akademis, tetapi juga secara praktis, sebagaimana tuntutan perkembangan zaman
yang menghendaki sarjana-sarjana siap pakai yang kredibel dan memiliki integritas tinggi
terhadap disiplin ilmu yang dimilikinya.
Sesuai dengan visi Menjadikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
yang menghasilkan Sarjana Hukum Profesional yang dilandasi nilai-nilai islami pada tahun
2032 dan ketujuh Misi yaitu (1) Melaksanakan Catur Dharma Perguruan

Tinggi

Muhammadiyah secara kompetitif dan sustainable; (2) Menciptakan iklim akademis yang
Islami sebagai pelopor pembaharuan (gerakkan tajdid) amar ma’ruf nahi munkar;

(3)

Menghasilkan lulusan sarjana hukum yang berkarakter islami dan professional; (4)
Menerapkan manajemen akademik, sumber daya dan mutu yang berbasis perencanaan
Information Technologi (IT) fakultas terciptanya tata kelola yang baik; (5) Meningkatkan
akreditasi Program Studi Ilmu Hukum menjadi A; (6) Meningkatkan kualitas keilmuan dan
kuantitas research (pendidikan, penelitian, pengabdian) bagi seluruh civitas akademika
Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang diakui secara nasional dan internasional; dan
(7) Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, maka Kurikulum Program Studi Ilmu
Hukum disusun sesuai dengan standar pendidikan tinggi dengan memenuhi capaian
pembelajaran sesuai dengan

rumusan

profil lulusan program studi

dan jenjang

KKNI/SKKNI level 6 yang dibuktikan dengan adanya dokumen kurikulum.
Hal ini sesuai dengan Visi Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah menjadi
perguruan tinggi terdepan dalam IPTEKS dan peradaban kampus yang Islami pada tahun
2028.

Serta

Muhammadiyah

Misi

Universitas

Bengkulu

yang

yaitu
terdiri

Melaksanakan
atas

Catur

pendidikan,

Dharma

Universitas

penelitian,

pengabdian

masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan secara kompetitif dan sustainble.
(Misi-1); Menciptakan iklim akademis yang islami sebagai pelopor pembaharuan (Gerakan
tajdid) amar ma’ruf nahi munhkar. (Misi-2); Meningkatkan kualitas sivitas akademika
Universitas Muhammadiyah Bengkulu. (Misi-3); Meningkatkan kompetensi lulusan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu melalui program-program akademik yang strategis
dan komprehensif. (Misi-4).
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Profil Lulusan (Program Educational Objectives) Program Studi Studi Ilmu Hukum
yang diharapkan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran adalah
mempunyai keahlian hukum sebagai berikut :
a. Praktisi Peradilan (PL-1);
b. Praktisi Mediasi Penal (PL-2);
c. Ahli Contract Drafting (Penyusunan/ perjanjian kontrak) (PL-3);
d. Praktisi ADR (Alternative Dispute Resolution) (PL-4)
e. Ahli Legal Drafting (Perancangan Hukum/ perundang-undangan) (PL-5)
Deskripsi generik level 6 (paragraf pertama)
Mampu memanfaatkan ipteks dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi
dalam situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.
Deskripsi spesifik:
1.

2.

Mampu memahami dan menganalisis serta menjelaskan secara kritis dan ilmiah
mengenai ilmu hukum baik teoritis maupun praktis serta perkembangannya dalam
lingkup Hukum Nasional dan Hukum Internasional.
Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam proses
pengembangan dan penerapan hukum.

Deskripsi generik level 6 (paragraf kedua)
Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep
teoretis khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
Deskripsi spesifik:
1. Menguasai teori dasar dan konsep umum bidang Ilmu Hukum, serta
mengaktualisasikannya terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi dalam
masyarakat
2. Mampu menjelaskan dan menerapkan paraturan perundang-undangan terhadap
kasus-kasus hukum yang konkrit dan menyelesaikannya baik secara litigasi dan
non litigasi

Deskripsi generik level 6 (paragraf ketiga)
Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data dan
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi:
Deskripsi spesifik:
1. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang
berperkara baik di dalam maupun di luar pengadilan
2. Mampu membuat rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan
perjanjian maupun kerjasama.
3. Mampu menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan;
4. Mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan
Deskripsi generik level 6 (paragraf keempat)
Bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas
pencapaian hasil kerja organisasi
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Deskripsi spesifik:
1.
2.
3.
4.

Mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap pembangunan negara hukum
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Mempunyai kepekaan dan kepedulian untuk membantu menyelesaikan kasuskasus hukum yang terjadi dalam masyarakat.
Mempunyai etika hukum yang baik dan tidak melakukan kejahatan maupun
pelanggaran hukum dalam setiap melaksanakan tugas
Mampu menggali nilai-nilai budaya lokal dalam mengembangkan dan
menyelesaikan kasus-kasus hukum berdasarkan karakter bangsa Indonesia

a. Penjabaran capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur kurikulum
Spesifikasi utama program studi berkenaan dengan kemampuan yang harus
dimiliki oleh lulusan program studi Hukum yang harus sesuai dengan KKNI dan SNPT.
Serta sesuai dengan kebijaksanaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Perumusan
capaian pembelajaran program studi (Standar Kompetensi Lulusan/ SKL) terdiri dari
aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan
khusus.
Capaian Pembelajaran Lulusan (Student Outcomes)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Pengetahuan Ilmu Hukum (CPL-1)
Hukum dan Pengetahuan Sosial (CPL-2)
Analisis dan Pengembangan Solusi Isu Hukum (CPL-3)
Investigasi Hukum (CPL-4)
litigasi dan nonlitigasi (CPL-5)
Legal & Contract Drafting (CPL-6)
Komunikasi (CPL-7)
Kerja Tim dan Individu (CPL-8)
Kewirausahaan (CPL-9)

Kemampuan Utama
1. Mampu menerapakan karakter Islami
2. Mampu memahami dan menganalisis serta menjelaskan secara kritis dan ilmiah
mengenai ilmu hukum baik teoritis maupun praktis serta perkembangannya dalam
lingkup Hukum Nasional dan Hukum Internasional.
3. Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam proses
pengembangan dan penerapan hukum.
4. Mampu mengaktualisasikan kemampuan ilmu hukum yang dimiliki terhadap
berbagai persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.
5. Mampu menjelaskan dan menerapkan paraturan perundang-undangan terhadap
kasus-kasus hukum yang konkrit dan menyelesaikannya baik secara litigasi dan non
litigasi.
6. Mampu membuat berbagai berkas perkara hukum baik dalam perkara litigasi
maupun perkara non litigasi.
7. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang
berperkara baik di dalam maupun di luar pengadilan
8. Mampu membuat rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan
perjanjian maupun kerjasama.
9. Mampu menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan;
10. Mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan;
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Kemampuan Pendukung
1. Mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap pembangunan negara hukum
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
2. Mempunyai kepekaan dan kepedulian untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus
hukum yang terjadi dalam masyarakat.
3. Mempunyai etika hukum yang baik dan tidak melakukan kejahatan maupun
pelanggaran hukum dalam setiap melaksanakan tugas
4. Mampu menggali nilai-nilai budaya local dalam mengembangkan dan
menyelesaikan kasus-kasus hukum berdasarkan karakter bangsa Indonesia.
5. Menguasai bahasa Inggris baik secara aktif dan/atau pasif.
1) Aspek Sikap
Bahan Kajian
No

Capaian Pembelajaran

Kemampuan
utama

Kemampuan
Pendukung

1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
mampu menunjukkan sikap religius.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam
2
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan
etika.
Berkontribusi dalam peningkatkan mutu kehidupan
3
bermasyarakat,
berbangsa,
bernegara,
dan
kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan
4
cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta
tanggungjawab pada negara dan bangsa.
Menghargai
keanekaragaraman
budaya,
5
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau HAKI
6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.

√

√

√

√

9 Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan
dibidang keahliannya secara mandiri.
semangat
kemandirian,
10 Menginternalisasi
kejuangan, dan kewirausahaan.
perspektif
integrasi
keislaman,
11 Memiliki
keindonesiaan dan kemanusiaan.
2)

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

Aspek Pengetahuan
Bahan Kajian

No

Capaian Pembelajaran

1 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan
tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian
khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara
mendalam
serta
mampu
memformulasikan
penyelesaian masalah prosedural.

Kemampuan
Utama

√

Kemampuan
Pendukung
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2 Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum
yang akan dikembangkan menjadi penelitian hukum

√

√

3 Memahami isu-isu tentang hukum adat setempat
dilingkungan binaan

√

√

4 Memahami isu-isu hukum mengenai konservasi
sumber daya alam dan lingkungan hidup

√

5 Kemampuan utuk memahami berbagai bentuk
pengabdian pada bidang hukum

√

mengenai
prinsip-prinsip
dan
6 Memahami
aplikasinya pada pengembangan lingkungan binaan
dan fungsi konsultasi hukum profesional

√

√

3) Aspek Keterampilan Umum
Bahan Kajian
No

Capaian Pembelajaran

1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis,
sistematis,
dan
inovatif
dalam
konteks
pengembangan
atau
implementasi
ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai
dengan bidang keahliaanya.
Mampu mengambil keputusan yang tepat
berdasarkan analisis informasi dan data, dan
2
mampu memberikan petunjuk dalam memilih
berbagai alternatif solusi secara mandiri dan
kelompok
3 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan
terukur.
Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di
4 atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,
dan mengunggahnya dalam laman perguruan
tinggi.
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam
5 konteks penyelesaian masalah di bidang
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi
dan data.
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan
6
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di
dalam maupun di luar lembaganya.
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil
kerja kelompok dan melakukan supervisi dan
7
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya.
8 Menguasai makna profesi dan peran dalam

Kemampuan
utama

Kemampuan
Pendukung

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
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masyarakat
4) Aspek Keterampilan Khusus
Bahan Kajian
No

Capaian Pembelajaran

Kemampuan
Utama

1 Memiliki kemampuan soft skills (berpikir kritis,
kewirausahaan, leadership, dan teamwork).
2 Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
dengan tepat dan bertanggungjawab.
3 Menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan
akademik.
Mampu mengkaji dan mengaplikasikan bidang
keahlian hukum baik teroritis ataupun terapan
memanfaatkan
IPTEKS
dalam
4 dengan
menyelesaikan permasalahan hukum dimasa akan
datang

Kemampuan
Pendukung

√
√
√

√

Mampu merancang dan melaksanakan penelitian
yang dapat menghasilkan alternative solusi
5
penyelesaian
pada
bidang
hukum
serta
mempublikasikan hasil

√

√

Memahami proses peradilan baik litigasi maupun
nonlitigasi

√

√

Mampu membuat rancangan peraturan perundangundangan dan rancangan perjanjian maupun
kerjasama.
Mampu membuat berbagai berkas perkara hukum
8 baik dalam perkara litigasi maupun perkara non
litigasi

√

6

7

Profil Lulusan

Praktisi
Peradilan

√

√

Kemampuan yang seharusnya dimiliki
Kemampuan Utama
Kemampuan Pendukung
Mampu
menerapakan Mempunyai kepekaan dan kepedulian
karakter islami
terhadap pembangunan negara hukum
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Mampu
mengaktualisasikan
kemampuan ilmu hukum
yang dimiliki terhadap
berbagai persoalan hukum
yang
terjadi
dalam
masyarakat

Mampu menggali nilai-nilai budaya lokal
dalam
mengembangkan
dan
menyelesaikan
kasus-kasus
hukum
berdasarkan karakter bangsa Indonesia.
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Mampu
memanfaatkan
Teknologi Informasi dan
komunikasi dalam proses
pengembangan
dan
penarapan hukum.
Mampu
menerapkan
karakter islami

Praktisi
Mediasi Penal

Ahli Contract
Drafting

Praktisi ADR
(Alternatif
Dispute
Resolution)

Mampu
memanfaatkan
Teknologi Informasi dan
komunikasi dalam proses
pengembangan
dan
penarapan hukum.
Mampu menjelaskan dan
menerapkan
paraturan
perundang-undangan
terhadap
kasus-kasus
hukum yang konkrit dan
menyelesaikannya
baik
secara litigasi dan non
litigasi.
Mampu membuat berbagai
berkas perkara hukum baik
dalam
perkara
litigasi
maupun
perkara
non
litigasi.
Mampu
memberikan
pendampingan
dan
advokasi hukum kepada
pihak yang berperkara baik
di dalam maupun di luar
pengadilan
Mampu
menerapkan
karakter islami
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Mempunyai etika hukum yang baik dan
tidak melakukan kejahatan maupun
pelanggaran
hukum
dalam
setiap
melaksanakan tugas
Mempunyai kepekaan dan kepedulian
terhadap pembangunan negara hukum
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Mempunyai kepekaan dan kepedulian
untuk membantu menyelesaikan kasuskasus hukum yang terjadi dalam
masyarakat.
Mempunyai etika hukum yang baik dan
tidak melakukan kejahatan maupun
pelanggaran
hukum
dalam
setiap
melaksanakan tugas

Menguasai bahasa Inggris baik secara
aktif dan/atau pasif.

Mempunyai kepekaan dan kepedulian
terhadap pembangunan negara hukum
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Mampu
Mempunyai etika hukum yang baik dan
menyelenggarakan
tidak melakukan kejahatan maupun
administrasi perkara di pelanggaran
hukum
dalam
setiap
pengadilan;
melaksanakan tugas
Mampu
melaksanakan Menguasai bahasa Inggris baik secara
penetapan dan putusan aktif dan/atau pasif.
pengadilan;
Mampu merancang dan
menyusun Legal Contract
dan Legal Analisis pada
lembaga pemerintah dan
non pemerintah
Mampu
menerapkan Mempunyai kepekaan dan kepedulian
karakter islami
terhadap pembangunan negara hukum
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Mampu
Mempunyai etika hukum yang baik dan
mengaktualisasikan
tidak melakukan kejahatan maupun
kemampuan ilmu hukum pelanggaran
hukum
dalam
setiap
yang dimiliki terhadap melaksanakan tugas
berbagai persoalan hukum
yang
terjadi
dalam
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masyarakat
Mampu
memanfaatkan
Teknologi Informasi dan
komunikasi dalam proses
pengembangan
dan
penarapan hukum.
Mampu
menerapakan
karakter islami

Ahli Legal
Drafting
(Perancangan
hukum/
Peraturan
PerundangUndangan)

Menguasai bahasa Inggris baik secara
aktif dan/atau pasif.

Mempunyai kepekaan dan kepedulian
terhadap pembangunan negara hukum
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Mempunyai etika hukum yang baik dan
tidak melakukan kejahatan maupun
pelanggaran
hukum
dalam
setiap
melaksanakan tugas

Mampu
membuat
rancangan
peraturan
perundang-undangan dan
rancangan
perjanjian
maupun kerjasama.
Mampu mendesain dan Menguasai bahasa Inggris baik secara
mempersiapkan
naskah aktif dan/atau pasif.
akademik
untuk
mempersiapkan peraturan
perundangan – undanga,
Peraturan daerah
Mampu merancang dan
menyusun Legal Contract
dan Legal Analisis pada
lembaga pemerintah dan
non pemerintah

Secara garis besar, Struktur kurikulum sebagaimana sesuai dengan sebaran mata
kuliah Program Studi Ilmu Hukum disusun untuk memenuhi komponen pengetahuan dan
keterampilan khusus pada program studi terdiri dari 80 Mata Kuliah dengan total SKS
yang harus ditempuh 150 SKS. Pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi,
secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1.4 PROSES PEMBELAJARAN
Kualifikasi pendidikan calon Mahasiswa program studi ilmu hukum adalah lulusan
Sekolah Menengah Umum yang ditunjukan dengan Ijazah atau Surat Tanda Tamat
Belajar (STTB), hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Menengah Umum (EBTA
SMU) merupakan syarat mutlak untuk dapat mengikuti ujian seleksi penerimaan
mahasiswa baru. Persyaratan ujian seleksi tersebut mengikuti ketentuan Panduan Panitia
Penerimaan Mahasiswa Baru UMB. Mahasiswa progam studi ilmu hukum ini akan
mengikuti rancangan pendidikan 4 tahun.

1.5 PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA DAN PROSES PENDIDIKAN
Prosedur pelamaran dan seleksi penerimaan mahasiswa program studi Ilmu
Hukum ini mengikuti Panduan Bersama Ujian Masuk Universitas Muhammadiyah
Bengkulu. Bagi mereka yang diterima melalui ujian seleksi, dapat mendaftarkan diri
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sebagai mahasiswa pada program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pendaftaran Awal
a.

Pendaftaran awal diselenggarakan oleh Panitia penerimaan mahasiswa baru
Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Kampus UMB Bengkulu.

b.

Pada saat pendaftaran awal semua persyaratan administrasi harus dipenuhi.

c.

Panitia melakukan seleksi terhadap Calon mahasiswa program studi Ilmu Hukum.

Pendaftaran Ulang
a.

Pendaftaran ulang dilaksanakan oleh mahasiswa yang ingin terdaftar kembali
sebagai mahasiswa program studi Ilmu Hukum UMB pada semester yang akan
berjalan dengan memenuhi peryaratan administratif dalam kurun waktu yang telah
ditentukan.

b.

Peryaratan administratif tersebut adalah :
- Membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
- Membayar Uang pembangunan
- Membanyar Uang matrikulasi
- Membayar uang asuransi

Pendaftaran Mata Ajaran
a.

Setiap Mahasiswa program studi, diharuskan mendaftarkan mata ajaran yang akan
diikutinya. Waktu pendaftaran untuk tiap-tiap semester telah dijadwalkan dalam
kalender tahunan akademik yang bersangkutan.

b.

Mahasiswa diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan penjajakan terhadap
mata kuliah yang akan diambil. Perubahan mata kuliah yang diambil pada saat
penjajakan tidak dikenakan biaya.

c.

Pendaftaran mata ajaran yang terlambat, adalah pendaftaran mata ajaran yang
dilakukan setelah waktu pendaftaran yang dijadwalkan dalam kalender akademik,
berakhir yaitu 3 minggu terhitung sejak dimulainya pendaftaran mata pelajaran.

d.

Pendaftaran mata ajaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran mata
ajaran. Hal-hal yang harus dilakukan Mahasiswa sebagai berikut :
- Berkonsultasi dengan pembimbing tentang mata ajaran yang akan dapat
diikuti.
- Mengisi formulir pendaftaran mata ajaran
- Formulir ditandatangani oleh Mahasiswa dan pembimbing.
- Formulir pendaftaran mata ajaran terdiri dari 3 (tiga) rangkap :
• Satu rangkap disampaikan kepada Sub Bagian Akademik
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• Satu rangkap disampaikan kepada pembimbing
• Satu rangkap untuk mahasiswa
e.

Pada minggu ke – 3 setelah periode perkuliahan dimulai. Sub bagian akademik
akan mengeluarkan Kartu Rencana Studi (KRS). Mahasiswa yang bersangkutan
harus mengoreksi dan mengadakan perubahan mata ajaran jika diperlukan, serta
mengembalikan ke Sub bagian Akademik. Waktu yang diberikan untuk
mengembalikan KRS adalah 1 minggu. Jika mahasiswa terlambat mengembalikan
KRS maka dianggap KRS sudah benar.

f.

Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran akademik dan tidak terdaftar pada
semester berjalan (statusnya kosong), masa studinya diperhitungkan.

Biaya Pendidikan
Biaya pendidikan Program Studi Ilmu hukum ini mengikuti ketentuan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu yang berlaku umum untuk semua fakultas. Biaya pendidikan
lain yang harus dipersiapakan selama mengikuti program studi adalah penyusunan skripsi
dan biaya peraktik ke pengadilan serta biaya magang dan biaya KKN.
Peraturan Disiplin
a.

Di dalam kelas mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan (tidak boleh
mengenakan sandal, kaos oblong/kaos tidak berkerah dan celana jeans sobek)
saat berada dalam kelas.

b.

Pada saat kegiatan pengajaran berlangsung

baik dalam kelas, laboratorium

maupun studi tidak diperbolehkan menghidupkan/membunyikan walkman, telepon
seluler,

pager,

game/permainan

dan

mengeluarkan

bunyi-bunyian

yang

mengganggu proses kegiatan pengajaran.
c.

Pada saat kegiatan pengajaran berlangsung baik dalam kelas, laboratorium
maupun studio, tidak diperbolehkan makan dan merokok.

d.

Mahasiswa yang datang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperkenankan untuk
mengikuti mata kuliah yang sedang berlangsung.

e.

Mahasiswa tidak diperkenankan untuk meninggalkan kelas tanpa izin dari dosen
yang sedang mengajar.

f.

Mahasiswa diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan dan ketertiban di
lingkungan program studi Ilmu Hukum terutama selama dalam kelas, laboratorium
dan studio.
Mahasiswa yang melanggar peraturan di atas tidak diperkenankan mengikuti

kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung.

Beban dan Lama Studi
a.

Lama pendidikan dinyatakan dalam satuan waktu belajar terkecil yaitu semester.
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Satu semester berlangsung selama 16 (enam belas) minggu termasuk waktu untuk
ujian 2 minggu dan hari-hari libur resmi, mengikuti kalender atau 14 minggu efektif
yang terdiri dari 14 minggu belajar dan 2 minggu ujian.

c.

Satu tahun akademik terdiri dari dua semester, yaitu semester gasal (SeptemberJanuari) dan semester genap ( Februari- Juni)

d.

Program studi Ilmu hukum mempunyai beban studi 148 SKS

yang dirancang

untuk diselesaikan dalam waktu 8 semester dan paling lama 12 semester.
e.

Seorang Mahasiswa yang karena sesuatu dan lain hal tidak dapat mengikuti
pendidikan dalam satu semester tertentu harus mengajukan permohonan cuti yang
ditujukan kepada Dekan dengan tembusan kepada unit-unit kerja akademik terkait.
Waktu cuti yang diperkenankan adalah 2 semester baik secara berurutan atau
tidak. Waktu cuti ini dihitung untuk menentukan masa studi : kecuali kalau cuti ini
tidak direncanakan.

Kredit
a.

Beban studi dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS)

b.

Satu SKS untuk kuliah, seminar adalah beban kegiatan akademik setiap minggu
selama satu semester yang terdiri dari :
1. 50 menit tatap muka terjadwal antara tenaga pengajar dan mahasiswa
2. 60 menit kegiatan akademik terstruktur tetapi tidak terjadwal, seperti pekerjaan
rumah atau penyelesaian soal-soal tertentu.
3. 60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan untuk mendalami,
mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik seperti membaca buku
referensi.

c.

Satu SKS untuk kerja lapangan, adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 –5
jam setiap minggu selama satu semester

d.

Satu SKS untuk penelitian, penyusunan skripsi adalah beban tugas sebanyak 3-4
jam sehari selama satu bulan; di mana satu bulan setara dengan 25 hari kerja.

Sistem Penilaian
a.

Nilai yang diperoleh Mahasiswa untuk suatu mata ajaran,

kerja lapangan,

penelitian, skripsi atau seminar dan lain-lain kegiatan akademik, dinyatakan
dengan huruf yaitu A (baik sekali), B (baik), C (cukup), D (kurang), E (gagal) dan
TL (Tidak lengkap)
b.

Bila seorang Mahasiswa memperoleh nilai D atau E untuk suatu mata ajaran wajib,
maka ia diharuskan mengulang mata ajaran tersebut pada tahun ajaran berikutnya.
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Nilai-nilai mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya yang diikuti Mahasiswa
dalam suatu semester dapat diketahui pada akhir minggu kedua setelah
berakhirnya satu semester.

d.

Nilai-nilai huruf di atas diberikan angka padanan sebagai berikut :
A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, E = 0, TL = tidak lengkap

e.

Bila seorang Mahasiswa memperoleh nilai tidak lengkap (TL) maka ia diwajibkan
untuk melengkapi syarat untuk mata ajaran tersebut dalam satu Minggu setelah
LHS diterbitkan. Bila masiswa memperoleh nilai tidak lengkap atauTl maka iya
diwajibkan untuk melengkapi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh dosen
yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh dosen
yang bersangkutan maka mahasiswa tersebut akan memperoleh nilai E atau tidak
lulus.

f.

Pada permulaan semester berikutnya nilai E tersebut akan digunakan dalam
perhitungan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif.

g.

Nilai mata ajaran atau kegiatan akademik dapat diperoleh dari ujian (tertulis atau
lisan), kuis, makalah, laporan praktikum, kerja lapangan, observasi kegiatan seharihari selama melakukan tugas tertentu, penelitian dan penulisan skripsi.

h.

Seorang Mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti suatu mata ajaran dengan
tujuan memperoleh kredit, wajib mengikuti kuliah atau kegiatan akademik yang
dijadwalkan sedikitnya 70%.

i.

Bila seorang mahasiswa tidak menghadiri jadwal perkuliahan suatu mata ajaran
kurang dari 70%, maka dia dianggap gagal dan kepadanya diberi nilai E, kecuali
mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan
agar nilai tersebut dapat diperbaiki dengan alasan-alasan yang dapat diterima.
Kemudian permohonan tersebut harus disetujui oleh dosen yang memberikan nilai
E tersebut.

j.

Mahasiswa yang hanya menghadiri 70% - 80% pertemuan yang dijadwalkan
diwajibkan menyelesaikan tugas khusus. Tugas ini merupakan bagian dari mata
ajaran yang bersangkutan. Tugas ditentukan oleh penanggungjawab mata ajaran.

k.

Semua mata ajaran dapat menyelenggarakan ujian akhir semester bila telah
menyelenggarakan perkuliahan minimal 12 sesi.

l.

Indeks Prestasi (IP) atau Nilai Mutu rata-rata setiap Mahasiswa dihitung segera
setelah berakhirnya suatu semester. Indeks Prestasi adalah angka yang
merupakan hasil bagi antara jumlah hasil perkalian beban kredit dan angka nilai
tiap-tiap mata ajaran yang diikuti Mahasiswa dengan jumlah kredit dalam satu
semester.
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Indeks Prestasi akan menentukan beban studi (jumlah SKS yang diambil) per
semester. Batas IP yang harus diperoleh oleh Mahasiswa untuk dapat mengikuti
tahapan-tahapan pada struktur kurikulum, adalah sebagai berikut :
IP > 3.00

; 22 – 24 SKS

IP 2,50 – 2,99 : 18 – 21 SKS
IP 2,00 – 2,49 : 15 – 18 SKS
IP 1,50 – 1,99 : 12 – 14 SKS
IP < 1,50
n.

: < 12 SKS

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah IP yang diperoleh seorang Mahasiswa
mulai semester pertama sampai dengan semester berjalan. IPK dipergunakan
untuk mengevaluasi keberhasilan studi Mahasiswa baik untuk menentukan putus
studi maupun predikat kelulusan.

o.

Setiap mata ajaran hanya memberikan ujian akhir semester sebanyak 1 (satu) kali
dan tidak ada ujian ulang (her). Mahasiswa yang gagal dalam ujian akhir tersebut
dan tidak lulus harus mengulang pada semester berikutnya, waktu mata ajaran
tersebut diselenggarakan dengan mengikuti peraturan perkuliahan secara lengkap.

p.

Setiap Mahasiswa

dapat terus mengikuti atau mengulang suatu mata ajaran

sampai batas maksimal masa studi selama tempat dan fasilitas tersedia.
q.

Nilai yang tertulis pada transkrip adalah nilai yang terakhir diperoleh dan bukan
nilai yang terbaik.

Pembimbing
Pembimbing Akademik
Tugas pembimbing Akademik (PA) mahasiswa adalah melakukan :
1.

Bimbingan dan konseling akademik

2.

Konseling pribadi

Tujuan bimbingan dan konseling akademik adalah sebagai berikut :
-

Membantu mahasiswa agar proses belajarnya berjalan dengan efektif dan
efisien serta dapat mengembangkan kemampuan akademiknya secara
optimal.

-

Membantu mahasiswa khusus untuk memecahkan atau mengatasi problema
akademik.

-

Membantu mahasiswa merencanakan program studi dan memilih mata ajaran
sehingga mahasiswa pada awal program telah mempunyai rencana mata-mata
ajaran yang akan diambil mulai semester pertama sampai dengan

akhir

program studi.
-

Menjadi penghubung antara mahasiswa dengan penanggungjawab mata
ajaran.

Kurikulum Prodi Ilmu Hukum Berbasis KKNI Tahun 2018

20

Tujuan konseling pribadi adalah membantu mahasiswa untuk mengatasi atau
memecahkan problema-problema pribadi yang dihadapinya, agar selanjutnya ia
berkembang menjadi orang yang sehat dan mampu menyelesaikan tugas-tugas
perkembangan dan tugas-tugas akademiknya.

Pembimbing Skripsi
Tugas pembimbing skripsi (PS) adalah membantu mahasiswa dalam menyusun
rencana skripsi dan memantau pelaksanaannya. Penunjukan pembimbing skripsi
ditentukan oleh ketua program studi berdasarkan usul mahasiswa dan relevansi ilmu yang
akan ditulis dalam skripsi mahasiswa tersebut dan atas koordinasi dengan wakil dekan
bidang akademik. Jumlah pembimbing skripsi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu pembimbing
utama dan pembimbing pendamping.

Kuliah Antar Semester (KAS)
Pada libur antar semester akan dibuka perkuliahan antar semester yaitu antara
bulan Juni – Agustus. Mahasiswa akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan
Universitas dengan minimal Mahasiswa sebanyak 5 mahasiswa. Mata kuliah yang akan
dibuka akan ditentukan kemudian.

Transkrip
Transkrip dapat diminta secara tertulis yang ditujukan kepada Dekan, dengan
menyebut nama, tahun angkatan pendidikan dan selesainya pendidikan, keperluan,
jumlah.

Pengalaman Belajar Lapangan/ Magang
belajar lapangan/ magang dilakukan pada semester VII, dalam bentuk kerja
lapangan yang berupa praktik ke pengadilan dan praktik ke instansi terkait sehingga
mahasiswa nantinya mengetahui bagaimana proses persidangan di pengadilan, berbobot
4 SKS.

Skripsi
Skripsi berbobot 6 SKS dan dilaksanakan satu semester. Setiap Mahasiswa
program studi wajib untuk menulis skripsi. Mahasiswa diizinkan untuk menulis skripsi bila
telah memperoleh minimal 110 SKS.

Penyelenggaraan Ujian Skripsi
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Ujian skripsi paling lambat dilaksanakan 2 minggu sebelum wisuda. Jadwal ujian
skripsi ditentukan bersama-sama oleh dosen pembimbing, dosen penguji dan mahasiswa
yang bersangkutan.
Tim penguji harus sudah menerima skripsi selambat-lambatnya 1 minggu sebelum
ujian. Jika mahasiswa tidak menyerahkan satu minggu sebelumnya, maka tim penguji
berhak untuk membatalkan ujian tersebut.

Penguji
Tim penguji terdiri dari 4 orang yaitu :
1.

Dosen pembimbing

2.

Dosen Program Studi Hukum UMB sesuai dengan materi skripsi mahasiswa
Jika salah seorang penguji berhalangan, ujian tetap dapat dilaksanakan. Ujian

dinyatakan batal apabila pembimbing skripsi berhalangan. Namun demikian, ujian tetap
dapat dilaksanakan tanpa pembimbing skripsi jika dosen pembimbing skripsi tersebut
memberikan surat kuasa kepada dosen lain yang diminta untuk menggantikannya, atas
persetujuan secara tertulis dari Ketua Program Studinya.

Pedoman Penilaian Skripsi
Nilai skripsi terdiri dari dua bagian penilaian yaitu :
- proses pembuatan skripsi 40%
- ujian skripsi 60%

Pedoman Penilaian Pembuatan Skripsi
Penilaian meliputi enam aspek, yaitu :
1. Kemampuan menerima masukan dari pembimbing
2. Kesungguhan dan keterampilan dalam mempersiapkan lapangan
3. Usaha inisiatif dalam mengadakan kontak dengan dosen pembimbing
4. Kesungguhan dalam mencari dan membaca literature
5. Kedisiplinan, kegigihan dan kesungguhan kerja
6. Kerapihan dan ketelitian kerja
Nilai diberikan dalam rentang angka 1 s.d. 4 dan kemudian dirata-rata
Pedoman Penilaian Ujian Skripsi
Penilaian meliputi tiga aspek, yaitu :
1. Penyajian lisan; alokasi waktu, kejelasan intisari tulisan, kemampuan menyajikan
tulisan, penggunaan alat Bantu
2. Metodologi penelitian
Kesinambungan antar bab dan antar alinea, susunan bahasa, cara penulisan,
kepustakaan
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3. Isi tulisan
Kejelasan

rumusan,

ketajaman

analisis,

alternatif

pemecahan

masalah,

rekomendasi.
Nilai diberikan dalam rentang angka :
1=D
2=C
3=B
4+A
Bobot penilaian
Penyajian lisan

; 0,5

Sistematika

: 1,0

Isi tulisan

: 1,5

Tanya jawab

: 1,0

Nilai akhir merupakan penggabungan dari nilai pembimbing (40%) dan nilai dari
ujian sidang (60%)
Nilai akhir kemudian diterjemahkan dalam huruf dengan ketentuan sebagai berikut
:
1.00 s.d. 1,49 : D
1.50 s.d. 2.49 : C
2.50 s.d. 3,49 : B
3.50 s.d. 4.00 : A

1.5.15 Evaluasi Belajar Mahasiswa
Evaluasi 2 Semester
Bagi Mahasiswa program studi ilmu hukum, pada akhir semester kedua Indeks
Prestasi Kumulatif 2 semester pertama tidak boleh kurang dari 2.00 (dua koma nol nol)
dari sekurang-kuranngya 24 (dua puluh empat) SKS. Apabila kurang dari 2.00 mahasiswa
tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan sebagai suatu program studi bergelar (dropout).
Evaluasi 4 Semester
Bagi Mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada akhir semester keempat Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) empat semester pertama tidak boleh kurang dari 2.00 (dua koma
nol nol) dari 48 SKS. Apabila IPK kurang dari 2.00 mahasiswa tidak diperkenankan
melanjutkan pendidikan sebagai suatu program studi bergelar (drop-out)
Evaluasi 8 Semester
Pada evaluasi 8 (delapan) semester, Mahasiswa program studi Ilmu Hukum wajib
memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.00 (dua koma nol nol) dari 100
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SKS. Apabila IPK kurang dari 2.00 mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan
pendidikan sebagai suatu program studi bergelar (drop-out)
Yudisium
Pada semester akhir Program Studi Ilmu Hukum diadakan yudisium atau penilaian
akhir yang dilakukan melalui rapat Panitia Akademik. Ketentuan mengenai hasil belajar
para Mahasiswa adalah sebagai berikut :
1. Mahasiswa memperoleh gelar apabila :
a.

Telah memenuhi 148 dari mata ajaran wajib dalam waktu tidak lebih dari lama
studi yang diperkenankan, yaitu 12 (dua belas) semester dengan IPK
sedikitnya 2.00 dan tidak ada nilai D.

b.

Lulus dengan nilai minimal C untuk setiap mata ajaran

c.

Telah memenuhi persyaratan dan ketentuan administratif yang berlaku, antara
lain :
- Melunasi registrasi administrative sampai dengan semester berjalan
- Menyerahkan skripsi yang telah diperbaiki dan disahkan oleh pembimbing
ke perpustakaan.
- Menyerahkan tanda terima dari bagian perpustakaan ke sub bagian
pendidikan
- Mengembalikan semua pinjaman buku perpustakaan dan kartu anggota
perpustakaan secara lengkap
- Melunasi denda ke perpustakaan bila terkena sanksi

2. Mahasiswa dinyatakan tidak selesai atau drop out apabila telah melampaui batas
lama belajar diperkenankan dan tidak dapat memenuhi SKS mata ajaran yang
lulus
3. Jika pada saat rapat yudisium ada nilai salah satu mata ajaran Mahasiswa yang E
atau TL namun persyaratan SKS Mahasiswa sudah terpenuhi maka pesert belum
dapat dinyatakan lulus sebelum :
a.

Mendapat persetujuan secara tertulis dri Dekan dan penanggungjawab mata
ajaran untuk menghilangkan mata ajaran tersebut.

b.

Membayar uang denda sebesar Rp. 100.000,- ke Bagian Akademik.

4. Jika pada rapat yudisium Mahasiswa belum memperoleh tanda tangan dosen
pembimbing skripsi dan belum menyerahkannya pada perpustakaan maka
Mahasiswa belum dapat dinyatakan lulus
5. Mahasiswa dapat dinyatakan gagal dan tidak memperoleh gelar karena alasan non
akademik, misalnya terlibat tindak pidana, melakukan kecurangan dalam ujian dan
plagiat.
6. Predikat kelulusan : IPK
2.00 s.d. 2.75

: memuaskan
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: sangat memuaskan

3.51 s.d. 4.00

: dengan pujian
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Sebutan
Mereka yang telah menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan telah memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum atau yang
disingkat S.H
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BAB II
KURIKULUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (JENJANG S-1)
SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2018/2019
Semester I (satu)
No
1
2
3
4
5
6
7

Nama Mata Kuliah
Pancasila
Bahasa Indonesia
Kewirausahaan
Pengantar Ilmu Hukum
Hukum Islam
Bahasa Inggris Hukum
Ilmu Negara

Kode Mata Kuliah

SKS

MKWU 000001
MKWU 000003
MKWU 000004
MKDK 080101
MKDK 080108
MKDK 080104
MKDK 080103

2
2
2
4
4
2
3
19

Jumlah

Status Mata
Kuliah
Institusional
Institusional
Institusional
Inti
Inti
Inti
Inti

Semester II (Dua)
No
1
2
3
4
5
6

Nama Mata Kuliah
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Pengantar Hukum Indonesia
Hukum Administrasi Negara
Sosiologi Hukum
Jumlah

Kode Mata
Kuliah
MKDK 080105
MKDK 080106
MKDK 080107
MKDK 080102
MKDK 080110
MKDK 080117

SKS
4
3
4
4
3
2
20

Status Mata
Kuliah
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti

Semester III (Tiga)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama Mata Kuliah
AIK I (Kemanusiaan dan keimanan)
Hukum dan HAM
Hukum Dagang
Hukum Internasional
Hukum Hubungan Industrial
Hukum Pajak
Hukum Agraria
Hukum Perjanjian
Kriminologi
Hukum Pembiayaan
Jumlah

Kode Mata
Kuliah
MKWU 000006
MKDK 080109
MKDK 080112
MKDK 080114
MKDK 080115
MKDK 080116
MKDK 080113
MKDK 080118
MKDK 080119
MKDK 080120

SKS
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
22

Status Mata
Kuliah
Institusional
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti

Semester IV (Empat)
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama Mata Kuliah
AIK II (Ibadah, Akhlaq dan Muamalah)
Filsafat Hukum
Hukum Kepailitan
Hukum Adat
Ilmu Perundang-Undangan
Alternative Dispute Resolution (ADR)/Arbitrase

Hukum Lingkungan
Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual

Kode Mata
Kuliah
MKWU 000007
MKDK 080121
MKDK 080128
MKDK 080111
MKDK 080123
MKDK 080124
MKDK 080125
MKDK 080126

SKS
2
2
2
2
2
2
2
2

Status Mata
Kuliah
Institusional
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
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Hukum Perdata Internasional
Hukum Pidana Khusus
Jumlah
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MKDK 080127
MKDK 080122

2
2
20

Inti
Inti

Semester V (Lima)
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama Mata Kuliah
AIK III (Kemuhammadiyahan)
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Peradilan Agama
Hukum Pidana Internasional
Metodologi Penulisan/Penelitian Hukum
Jumlah

Kode Mata
Kuliah
MKWU 000008
MKDK 080129
MKDK 080130
MKDK 080131
MKDK 080132
MKDK 080133
MKDK 080134
MKDK 080135

SKS
2
3
2
3
3
3
2
3
21

Status Mata
Kuliah
Institusional
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti

Semester VI (Enam)
Konsentrasi Hukum Pidana
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kode Mata
Kuliah
AIK IV (Islam dan Ilmu Pengetahuan)
MKWU 000009
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
MKWU 000005
Kapita Selekta Hukum Pidana
MKKK 080102
Sistem Peradilan Pidana
MKKK 080101
Perbandingan Hukum Pidana
MKKK 080104
Pembaharuan Hukum Pidana
MKKK 080103
Viktimologi
MKKK 080105
Mata Kuliah Pilihan Bebas
Hukum Pidana Adat
MKKK 080106
Hukum Pemberdayaan Perempuan dan
MKKK 080107
Perlindungan Anak
Hukum Pembuktian
MKKK 080108
Jumlah
Nama Mata Kuliah

2
4
2
2
2
2
2

Status Mata
Kuliah
Institusional
Institusional
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti

2

Inti

2

Inti

2
22

Inti

SKS

Konsentrasi Hukum Perdata dan Bisnis
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kode Mata
Kuliah
AIK IV (Islam dan Ilmu Pengetahuan)
MKWU 000009
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
MKWU 000005
Kapita Selekta Hukum Perdata
MKKK 080109
Hukum Bisnis
MKKK 080110
Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan
MKKK 080111
Hukum Perlindungan Konsumen
MKKK 080112
Hukum Perbankan
MKKK 080113
Mata Kuliah Pilihan Bebas
Hukum Perusahaan
MKKK 080114
Hukum Jaminan
MKKK 080115
Perbandingan Hukum Perdata
MKKK 080116
Jumlah
Nama Mata Kuliah

Konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Kode Mata
No
Nama Mata Kuliah
Kuliah
1
AIK IV (Islam dan Ilmu Pengetahuan)
MKWU 000009
2
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
MKWU 000005
3
Hukum Kepegawaian
MKKK 080117
4
Hukum dan Konstitusi
MKKK 080118
5
Hukum Tata Ruang
MKKK 080119
6
Hukum Perizinan
MKKK 080120

SKS
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
22

SKS
2
4
2
2
2
2

Status Mata
Kuliah
Institusional
Institusional
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti

Status Mata
Kuliah
Institusional
Institusional
Inti
Inti
Inti
Inti
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Hukum Pemerintahan Daerah

MKKK 080121
Mata Kuliah Pilihan Bebas
Hukum Kehutanan
MKKK 080122
Hukum Keuangan Negara
MKKK 080123
Perbandingan HTN
MKKK 080124
Jumlah

2

Inti

2
2
2
22

Inti
Inti
Inti

Semester VII (Tujuh)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama Mata Kuliah
Teknik Perancangan Kontrak
Etika dan Tanggung Jawab Profesi
Teknik Perancangan Undang-Undang
Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
Praktik Peradilan Pidana
Praktik Peradilan Perdata
Praktik Peradilan Agama
Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi
Magang/Praktik Kerja Lapangan
Jumlah

Kode Mata
Kuliah
MKDK 080136
MKDK 080137
MKDK 080138
MKDK 080139
MKDK 080140
MKDK 080141
MKDK 080142
MKDK 080143
MKDK 080144

Status Mata
Kuliah
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti
Inti

SKS
2
2
2
2
2
2
2
2
4
20

Semester VIII (Delapan)
No
1

Nama Mata Kuliah
Skripsi

Kode Mata
Kuliah
MKDK 080145

Status Mata
Kuliah
Inti

SKS
6
6

Jumlah

b. Pemetaan capaian pembelajaran terhadap bahan kajian dan matakuliah
Pemetaan Profil Lulusan terhadap Misi Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Profil Lulusan
Misi Universitas

PL-1

Melaksanakan Catur Dharma Universitas Muhammadiyah
Bengkulu yang terdiri atas pendidikan, penelitian, pengabdian
masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan secara
kompetitif dan sustainble (Misi-1)
Menciptakan iklim akademis yang islami sebagai pelopor
pembaharuan (Gerakan tajdid) amar ma’ruf nahi munhkar.
(Misi-2)
Meningkatkan kualitas sivitas akademika
Universitas
Muhammadiyah Bengkulu. (Misi-3)
Meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu melalui program-program akademik yang strategis
dan komprehensif. (Misi-4)

PL-2

PL-3

PL-4

PL-5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan terhadap Profil Lulusan
Profil Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan
Pengetahuan Ilmu Hukum (CPL-1)
Hukum dan Pengetahuan Sosial (CPL-2)
Analisis dan Pengembangan Solusi Isu Hukum (CPL3)
Investigasi Hukum (CPL-4)

PL-1

PL-2

PL-3

PL-4

PL-5

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√
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litigasi dan nonlitigasi (CPL-5)
Legal & Contract Drafting (CPL-6)
Komunikasi (CPL-7)
Kerja Tim dan Individu (CPL-8)
Kewirausahaan (CPL-9)
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√

√

√
√

√
√

√
√

√

√
√
√

√
√

Penetapan Indikator Performansi masing-masing Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan
Pengetahuan Ilmu Hukum (CPL1)

Hukum dan Pengetahuan Sosial
(CPL-2)

Analisis dan Pengembangan
Solusi Isu Hukum (CPL-3)

Indikator Performansi

1. Mampu mengaktualisasikan kemampuan ilmu hukum
yang dimiliki terhadap berbagai persoalan hukum yang
(IP-1)
2. Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan
komunikasi dalam proses pengembangan dan penarapan
hukum (IP-2)
3. Mampu menganlisa secara teoritik mengenai isu-isu
hukum dan perkembagan masyarakat (IP-3)
1. Mempunyai kepekaan dan kepedulian untuk membantu
menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam
masyarakat (IP-1)
2. Mempunyai etika hukum yang baik dan tidak melakukan
pelanggaran hukum dalam setiap melaksanakan tugas
(IP-2)
3. Mampu mengaktualisasikan kemampuan ilmu hukum
yang dimiliki terhadap berbagai persoalan hukum yang
terjadi dalam masyarakat. (IP-3)
1. Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan
komunikasi dalam proses pengembangan dan penerapan
analisis hukum (IP-1)
2. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum
kepada pihak yang berperkara baik di dalam maupun di luar
pengadilan (IP-2)

Investigasi Hukum (CPL-4)

litigasi dan nonlitigasi (CPL-5)

Legal & Contract Drafting
(CPL-6)

3. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (IP-3)
1. Mampu menyelenggarakan administrasi perkara di
pengadilan (IP-1)
2. Mampu
melaksanakan
penetapan
dan
putusan
pengadilan (IP-2)
3. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum
kepada pihak yang berperkara baik di dalam maupun di
luar pengadilan (IP-3)
1. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum
kepada pihak yang berperkara baik di dalam maupun di
luar pengadilan (IP-1)
2. Mampu membuat berbagai berkas perkara hukum baik
dalam perkara litigasi maupun perkara non litigasi (IP-2)
3. Mampu menjelaskan dan menerapkan paraturan
perundang-undangan terhadap kasus-kasus hukum yang
konkrit dan menyelesaikannya baik secara litigasi dan non
litigasi. (IP-3)
1. Mampu merancang dan menyusun Legal Contract dan
Legal Analisis pada lembaga pemerintah dan non
pemerintah (IP-1)
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Komunikasi (CPL-7)

Kerja Tim dan Individu
(CPL-8)

Kewirausahaan (CPL-9)
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2. Mampu membuat rancangan peraturan perundangundangan dan rancangan perjanjian maupun kerjasama.
(IP-2)
3. Mampu merancang dan menyusun Legal Contract dan
Legal Analisis pada lembaga pemerintah dan non
pemerintah (IP-3)
1. Mempunyai etika hukum yang baik dan tidak melakukan
kejahatan maupun pelanggaran hukum dalam setiap
melaksanakan tugas (IP-1)
2. Menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris baik
secara aktif dan/atau pasif. (IP-2)
3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-3)
1. Mampu menggali nilai-nilai budaya lokal dalam
mengembangkan dan menyelesaikan kasus-kasus hukum
berdasarkan karakter bangsa Indonesia (IP-1)
2. Mampu mengaktualisasikan kemampuan ilmu hukum
yang dimiliki terhadap berbagai persoalan hukum yang
terjadi dalam masyarakat (IP-2)
3. Mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap
pembangunan negara hukum berdasarkan nilai-nilai
Pancasila (IP-3)
1. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan. (IP-1)
2. Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan
dibidang keahliannya secara mandiri (IP-2)
3. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. (IP-3)
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BAB III
DESKRIPSI MATA KULIAH KURIKULUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

1.1

Deskripsi Mata Kuliah Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Bengkulu.

No

Mata Kuliah

Bobo
t SKS
2

1

Pancasila

2

2

Bahasa Indonesia

2

3

Kewirausahaan

2

4

AIK I
(Kemanusiaan dan
Keimanan)

2
5

AIK II
(Ibadah, Akhlaq
dan Muamalah)

Deskripsi Singkat
Mata kuliah ini dilaksanakan dalam rangka
memberikan bekal kepada mahasiswa agar
memiliki
sikap,
pengetahuan
dan
keterampilan dalam penggunaan Bahasa
Indonesia yang baik dan benar secara lisan
maupun tertulis yang berguna secara
akademis.
Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini
meliputi: memahami pancasila, memahami
filsafat dan nilai-nilai Pancasila. Memahami
system kenegaraan Republilk Indonesia
berdasarkan
UUD
Negara
Republik
Indonesia
1945
dalam
kehidupan
kenegaraan,
serta
memahami
usaha
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
Setelah
menempuh mata
kuliah
ini
mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman
dan penjiwaan tentang kewirausahaan
sehingga terdorong motivasinya untuk
berwirausaha.Mata kuliah ini terdiri dari teori
tentang konsep dasar kewirausahaan
meliputi: sikap, kepribadian dan profil
seorang wirausaha, pengenalan potensi diri,
pengembangan kemampuan manajerial,
keberanian mengambil resiko,pengenalan
fungsi
model
kewirausahaan,
mengembangkan ide dan analisis peluang
usaha
Dalam lingkup materi Tuhan, manusia dan
kehidupan, akan dikaji persoalan-persoalan
aktual dan mendasar dalam kehidupan
masyarakat dari berbagai dimensi secara
tematik. Yaitu Hakekat Manusia, Iman dan
Tauhid yang Benar; Syirik, Takhayul, Bid’ah
dan Khurafat, Rukun Iman, Tema-tema
tersebut diturunkan dari nilai-nilai Islam yang
bersumber dari alQur’an dan as-Sunnah.
1) Hakekat ibadah, macam-macam ibadah
(ibadah khas/mahdhah dan ibadah ‘am),
fungsi, hikmah dan makna spiritual ibadah
dalam kehidupan sosial. 2) Hakikat akhlak,
kajian filosofis tentang akhlak, dan moral;
akhlak individual dan akhlak sosial; akhlak
terhadap Allah; akhlak terhadap lingkungan;

Bahan
Kajian
Sikap

Sikap

Keterampilan
Umum

Sikap

Sikap
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2

6

AIK III
(Kemuhammadiyah
an)

2

7

AIK IV
(Islam dan Ilmu
Pengetahuan)

8

Pengantar Ilmu
Hukum

4

10

Pengantar Hukum
Indonesia

4

akhlak mahmudah dan akhlak madzmumah,
akhlak dan tasauf. 3) Pandangan Islam
tentang makna kehidupan; makna spiritual
kejayaan hidup; konsep muamalah, ruang
lingkup
muamalah,
prinsip-prinsip
bermuamalah; akhlak bermuamalah.
gerakan Muhammadiyah dari berbagai
sisinya. Untuk memberikan gambaran
tentang pentingnya gerakan ini materi diawali
dari islamisasi nusantara kemudian dirangkai
dengan asal-usul dan makna kehadiran
Muhammadiyah, anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga, matan keyakinan
dan
cita-cita
hidup
Muhammadiyah,
kepribadian Muhammadiyah, dan khittah
Muhammadiyah.
Untuk
memberikan
gambaran tentang gerakan Muhammadiyah,
disajikan
materi-materi
mulai
dari
Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid,
sebagai gerakan keagamaan, gerakan
pendidikan, gerakan sosial, gerakan budaya,
serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan
menjadi perhatian Muhammadiyah
membahas secara kritis dan analitis tentang
integrasi dan penerapan nilai-nilai Islam ke
dalam ipteks dalam konteks lokal, regional,
nasional maupun global. Berturut-turut
secara lebih terfokus akan dibahas: Ilmu
dalam perspektif Islam, hakekat dan
kedudukan akal dan wahyu, ayat-ayat
Qauliyah dan Qauniyah dan integrasi Islam
dengan ilmu pengetahuan, hakekat Ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni dalam
pandangan Islam, kewajiban menuntut dan
mengembankan ilmu, dan pandangan Islam
terhadap sains, teknologi dan seni
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib
bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah, Meliputi pembahasan dan
pemahaman secara ringkas mengenai
seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai
kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu
lainnya,
dan
lebih
lanjut
mengenai
pengertian-pengertian dasar, asas-asas,
norma-norma, dan kaidah hukum dan
penggolongan cabang-cabang ilmu.
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah
pengantar bagi mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam
mempelajari Sistem Hukum Indonesia.
Sebagai mata kuliah pengantar dalam mata
kuliah ini dibahas mengenai sejarah hukum
dan perkembangan sistem hukum Indonesia,
beberapa faktor-faktor dan sistem hukum
asing yang mempengaruhi perkembangan
sistem hukum Indonesia, asas-asas hukum,
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Sikap

Sikap

Pengetahuan

Pengetahuan
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11

Ilmu Negara

3

12

Bahasa Inggris
Hukum

2

13

Viktimologi

2

14

Hukum Pidana

3

15

Hukum Tata
Negara

4

16

Hukum

3

dan mempelajari pula teori wilayah
berlakunya hukum, serta tata urutan
perundang-undangan nasional.
Mata kuliah ini menjelaskan tentang teori
bernegara secara umum , abstrak dan
universal, dan
mengkaji pengertianpengertian pokok dan Sendi-sendi pokok
Negara, bahan dasar Negara, metode, dan
ruang Lingkup, serta pertumbuhan dan
perkembangan negara secara sosiologis dan
yuridis.
Substansi Mata Kuliah Bahasa Inggris
Hukum pada dasarnya mencakup kekhasan
bahasa atau style bahasa (Legal Term) yang
dipergunakan dalam penulisan berbagai
aspek hukum seperti: Hukum Internasional,
Hukum Bisnis, Hukum dalam HAM, dan
aspek
hukum
lainnya
baik
yang
dipergunakan dalam Text Book, Literature,
Law Journal, maupun Legal Documents
(Statutes, Treaties, Conventions, maupun
Contracts).
viktimologi bagian dari ilmu hukum pidana
yang mempelajari tentang korban dengan
perhatian khusus yang berientasi pada
pemecahan masalah korban kejahatan dalam
lingkip dalam perlindungan hak korban
sebagai warga negara.
Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang
memberikan uraian mengenai pemahaman
awal hukum pidana yang menguraikan
Pengertian,tujuan,fungsi,
jenis-jenis
dan
kaitannya dengan bidang hukum lain, sejarah
dan hubungan antara KUHP dengan
ketentuan luar KUHP serta eksistensi Hukum
pidana Adat,kemudian dilanjutkan dengan
uraian asas-asas,teori,dan konsep hokum
pidana, uraian berikutnya adalah mengenai
dua hal pokok dalam hokum pidana yaitu
perbuatan pidana dan kesalahan dan
dilanjutkan dengan pidana dan pemidanaan
serta uraian mengenai ketentuan umum
dalam KUHP yang terkait dengan Percobaan
(poging),penyertaan
(Deelneming),
Gabungan (concursus),kambuhan (Residive)
kemudian diakhiri dengan selayang pandang
pembaharuan hokum pidana Indonesia
Mata Kuliah ini membahas tentang : Konsep
Ilmu Hukum Tata Negara; Hubungan Hukum
Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu Sosial
lainnya;
Sumber-sumber
Hukum
Tata
Negara; Dasar-dasar Teoritik Konstitusi
Hukum Tata Negara Indonesia; Lembagalembaga Negara RI menurut UUD 1945; dan
Dinamika Ketatanegaraan RI.
Matakuliah Hukum Administrasi merupakan
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Pengetahuan

Pengetahuan

Pengetahuan

Pengetahuan

Pengetahuan
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Administrasi
Negara

17

Hukum Adat

2

18

Hukum Dagang

3

19

Hukum Agraria

3

20

Hukum
Internasional

2

21

Hukum Hubungan
Industrial

2

mata kuliah wajib dalam kurikulum inti
fakultas hukum, Materi Hukum Administari
membahas dan mengkaji kaidah-kaidah
hukum (juridische instrumentarium), dalam
rangka mewujudkan tujuan kehidupan
bernegara R.I. Untuk itu, perlu lebih lanjut
dikaji dari mulai peristilahan; metode; ruang
lingkup; persamaan dan perbedaan serta
kaitannya dengan ilmu kenegaraan lainnya;
menelusuri sejarah perkembangan dan
dalam
tipe
negara
macam
apakah
perkembangan itu jauh lebih pesat, tidak
hanya dalam situasi sekarang, melainkan
juga seberapa jauhkah peranannya untuk
masamasa yang akan datang. Menempatkan
posisi warga negara terhadap pemerintah
dalam rangka hak dan kewajiban; pemikiran
ulang mengenai publiktisasi dan privatisasi
dalam rangka pembinaan hukum nasional.
Mata kuliah hukum adat merupakan mata
kuliah inti/wajib bagi Mahasiswa Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiyah
Bengkulu, dengan bobot 2 sks. Materi
pembelajaran
member
bekal
kepada
mahasiswa semester III Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk
memahami dan menghayati hukum adat
secara teoritis maupun berlakunya hukum
adat secara praktis.
Secara umum tujuan matakuliah hukum
Dagang antara lain adalah membantu
mahasiswa agar dapat memahami peran
hukum dagang untuk mengarahkan kegiatan
bisnis sesuai strategi pembangunan nasional.
Oleh karena itu, materinya berkaitan dengan
prinsip-prinsip umum yang meliputi: Sejarah
Hukum
Dagang,
PengertianPengertian,
Kontrak Dagang, Pelaku Dagang, Perantara
Dagang,
Perbuatan
Melawan
Hukum
(Dagang), Penyelesaian Sengketa Dagang,
Kepailitan, Penundaan Pembayaran dan
Likuidasi Dagang
Mata kuliah ini membahas mengenai
pengertian hukum agraria, obyek telaah
hukum agraria dan sifat serta kaidah-kaidah
hukum agraria dalam sistem hukum dan tata
hukum di Indonesia
hukum internasional yang dimaksud disini
adalah Hukum internasional dalam arti
publik,meliputi hakekat Hukum internasional
secara umum dan tindakan negara sebagai
subjek utama Hukum internasional
Mata kuliah ini merupakan mata kulaih wajib
fakultas hukum Universitas Muhammadiyah
Bengkulu, pada semester genap (IV) Mata
kuliah ini membahas tentang pengertian,
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Pengetahuan

Pengetahuan
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22

Hukum Pajak

2

23

Sosiologi Hukum

2

24

Kriminologi

2

25

Hukum
Pembiayaan

2

26

Filsafat Hukum

2

27

Hukum Pidana
Khusus

2

28

ADR / Aribtrase

2

29

Hukum Lingkungan

2

34

sifat, objek, sumber hukum, orang dan
badan, phk, perselisihan kerja, perburuhan
pancasila, perjanjian kerja antar negara.
Mata kuliah hukum pajak adalah cabang ilmu
hukum
yang
mencakup
keseluruhan
peraturan yang mengatur peristiwa dan
tindakan yang menimbulkan pengunaan Pengetahuan
pajak oleh negara. Menjelaskan agar
mahasiswa dapat mengerti tentang sistem
perpajakan indonesia menurut hukum pajak
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib
bagi mahasiswa Fakultas hUkum Universitas
Bengkulu dengan bobot sebesar 2 sks.
Materi mata kuliah ini member bekal kepada
Sikap
mahasiswa semester II Fakultas Hukum
Universitas
Bengkulu
agar
dapat
menjelaskan interaksi social dalam petgaulan
bermasyarakat.
Mata kuliah ini memberikan pemahaman
kepada mahasiswa tentang faktor penyebab
kejahatan, pelaku kejahatan, tipe dan
Pengetahuan
karakteristik kejahatan, reaksi masyarakat
terhadap
kejahatan,
dan
upaya
penanggulangan kejahatan.
Mahasiswa dapat menjlaskan tentang
lembaga pembiayaan di luar perbankan yaitu
lembaga pembiayaan leasing, factoring,
Pengetahuan
lembaga
pembiayaan
modal
ventura,
lembaga pembiayaan konsumen, lembaga
pembiayaan harta kredit.
Mata kuliah filsafat hukum merupakan mata
kuliah inti/wajib bagi mahasiswa Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiyah
Bengkulu, dengn bobot 2 sks. Materi
pelajaran member bekal kepada mahasiswa
Sikap
semester VI Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Bengkulu untuk memahami
dan menghayati filsafat hukum secara teoritis
maupun praktis dalam kehidupan masyarakat
Mata Kuliah ini membahas tentang Hukum
pidana khusus meliputi hukum pidana
mareriil dan hukum pidana formil, hukum Pengetahuan
pidana khusus meliputi tindak pidana korupsi,
dan suap.
Menjelaskan kepada mahasiswa tentang Keterampilan
bentuk-bentuk dan cara-cara penyelesaian Khusus
perkara diluar pengadilan
Mempelajari dasar-dasar tentang hukum Pengetahuan
lingkungan yang meli[puti latar belakang
lahirnya disiplin hukum lingkungan, lahirnya
kesadaran lingkungan hidup ditingkat global
dan
Indonesia,
kewenangan
dan
kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup
di Indonesia, instrument-intrumen hukum
lingkungan, hak dan kewajiban dalam
pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL,
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30

31

Hukum Kekayaan
Intelektual

Hukum Perdata
Internasional

32

Hukum Acara Tata
Usaha Negara

33

Hukum Acara
Peradilan Agama

34

Hukum Acara
Peradilan MK

35

Metode Penelitian
dan Penulisan
Hukum

36

Teknik
Perancangan
Kontrak

37

Teknik
Perancangan
Undang-Undang

38

Praktik Peradilan
Tata Usaha
Negara

2

2

3

3

3

3

2

2

2

pengendalian pencemaran air, pengendalian
pencemaran
udara,
pengendalian
pencemaran laut, pengelolaan limbah B3,
konservasi sumber alam hayati, penegakan
hukum administrative, aspek perdata, dan
aspek
pidana
serta
menelaah
dan
menganalisa kasus lingkungan.
Mata kuliah ini berisi studi yang mempelajari
hak atas Kekayaan Intelektual, yang
mencakup pendahuluan, Hak cipta, Paten,
Merek, Rancangan Industri dan Hak yang
berkaitan, perbuatan melawan huklum atas
HKI dan komersialisasi HKI.
Mata kuliah ini diberikan pada mahsiswa
fakultas hukum semester IV, mengenai
sejarah perkembangan HPI: asas-asas
umum, pranata-pranat HPI; renvoi; persoalan
pendahuluan;
hak-hak yang diperoleh;
ketertiban umum; penyelundupan hukum;
pilihan hukum dalam peristiwa HPI
mata kuliah ini akan membahas bagaimana
tata cara penyelesaian sengketa di pengdilan
tata usaha negara mulai dari pendaftran
gugatan, jawab menjawab ,pemeriksaan
persiapan, persidangan terbuka dan upaya
hukum atas putusan serta pelaksanaan
putusan PTUN
Mata Kuliah ini mempelajari mengenai
system yang berlaku pada peradilan agama,
cara mengajukan gugatan perceraian,
warisan, hart
Mata Kuliah ini mempelajari mengenai
system peradilan di Mahkamah Konstitusi,
bagaimana cara mengajukan gugatan, siapa
yang berwenang dalam mengajukan gugatan
ke MK
mata kuliah ini mempelajari relevansi
pengertian, tujuan, manfaat metodologo
penelitian
yang
berisikan
cara-cara
melakukan penelitian dan pembuatan usulan
penelitian untuk penelitian dan penulisan
hukum
Mata kuliah ini menjelaskan aspek-aspek
yang seharusnya ada dalam suatu kontrak
yang memenuhi standar perlindungan hak
dan kewajiban, serta pelaksanaan kontrak
bisnis baik nasional maupun internasional.
mata kulaih ini membahas pentingnya Legal
Drafting
Jenis/materi/muatan/fungsi
dan
format pengumuman perubahan peranan
peraturan perundangan indonesia
mata kuliah ini berisi tentang pembuatan
surat-surat dan memperagakan tentang
persidangan di PTUN, mulai dari pendaftaran
gugatan,pemeriksaan
administrasi,pemeriksaan persiapan, jawab
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39

40

41

Praktik Peradilan
Pidana

Praktik Peradilan
Perdata

Sistem Peradilan
Pidana

42

Kapita Selekta
Hukum Pidana

43

Pembaharuan
Hukum Pidana

44

45

46

Hukum Waris

Hukum Jaminan

Kapita Selekta
Hukum Perdata

2

2

2

2

2

2

2

2

menjawab dan pembuktian serta putusan
Mata kuliah ini merupakan praktek dalam
peradilan
pidana
yang mempraktekkan
tugas dan kewenangan penyidik, penuntut
umum, pengacara, hakim & panitra dalam
nenyelesaikan perkara pidana.
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib
bagi fakultas Universitas Muhammadiyah
Bengkulu, dengan bobot sebesar 3 sks.
Materi mata kuliah ini member bekal kepada
mahasiswa semester VI Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu agar
dapat menerapkan teori-teori Hukum Acara
Perdata/Agama dalam praktek beracara di
pengadilan tingkat pertama.
Materi kuliah yang diberikan berupa
pendekatan dalam SPP, model SPP di
Indonesia, penegakan hukum dan proses
hukum yang adil, Integrated Criminal Justice
System, hubungan masing-masing sub
sistem SPP di Indonesia
Kapita Selekta Hukum Pidana membahas
garis-garis besar yang menjadi pokok
persoalan fungsionalisasi hukum pidana yang
berhubungan dengan masalah kriminalisasi,
kesalahn, dan
pidana serta masalahmasalah actual mengenai dinamika hukum
pidana dan masysrakat terkini.
Matakuliah ini menjelaskan dan menganalisa
arah pembaruyan hukumpidana matereial
hukum pidana formil,dan hukum pelaksana
pidana
Materi yang disampaikan dalam mata kuliah
ini adalah pengertian dan dasar hukum waris,
sistem kewarisan, pewaris dan ahli waris,
harta warisan, proses pewarisan, surat
wasiat,
pembuatan
silsilah
keluarga,
penggolongan
ahli
waris
dan
cara
pembagian, harta warisan.
dalam hukum jaminan, mahasiswa di ajak
untuk mendalamisemua pokok bahasan yang
meliputi, kerangka hukum jaminan indonesia,
(penegertian asas,sumber hukum jaminan),
dasar hukum, jenis dan karakteristik lembaga
jaminan ( perorangan dan kebedaan),
perbandingan antar lembaga jaminan.
Hukum jaminan adalah merupakan salah
satu aspek yang penting dalam hukum
perdata ekonomi khususnya hukum bisnis
Mata kuliah Kapita Selekta Hukum Perdata
merupakan mata kuliah pilihan wajib program
kekhususan
bagi
mahasiswa
Hukum
universitas
Muhammadiyah
Bengkulu
semester VII yang mengambil bidang studi
keperdataan dengan bobot 2 sks. Materi
pelajaran member bekal kepada mahasiswa
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Hukum
Pengangkutan dan
Transportasi

48

Hukum Pasar
Modal

49

50

51

52

Hukum Surat-Surat
Berharga

Hukum Kepailitan

Hukum Tata Ruang

Hukum Perizinan

2

2

2

2

2

2

semester VII program kekhususan hukum
perdata
Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiyah Bengkulu untuk memahami
dang menghayati hal-hal penting dan terpilih
di bidang keperdataan dalam masyarakat.
Mata kuliah hukum pengangkutan membahas
beberapa persoalan yang berkaitan erat
dengan dunia pengangkutan,mekanisme dan
hubungan hukum perjanjian pengangkutan
paa pihak dalam pengangkutan, serta aspek
perlindungan hukum bagi konsumen dalam
kegiatan pengangkutan darat, laut dan udara.
Mata Kuliah ini menjelaskan pengertianpengertian, fuingsi dan mekanisme kegiatan
pasal modal serta aspek aspek hukum yang
terkandung di dalamnya
Mahasiswa mengerti tentang perkembangan
dan fungsi surat-surat berharga dalm praktik
bisnis sekarang berkembang dengan cepat
serta peraturan-peraturan yang diatur diluar
KUH. Antara lain tentang asas-asas dan
dasar hukumnya, fungsi dari surat berharga
tersebut yang meliputi tentang wesel, surat
sangup, surat cek, bilyet giro, kwitansi,
promes, saham, obligasi, serifikat saham,
sertifikat deposito.
Mata Kuliah ini menjelaskan pengertianpengertian
,fungsi,
dan
prosedur
penyelesaian masalah serta aspek hukum
yang terkandung di dalamnya
Mata kuliah ini membahas ruang lingkup
hukum tata ruang yang meliputi latar
belakang hukum tata ruang dalam sistem
hukum, sumber-sumber hukum tata ruang,
landasan hukum tata ruang, pembidangan
hukum tata ruang, penataan ruang, subjek
penataan ruang, perencanaan tata ruang,
pemanfaatan dan pengendalain pemanfaatan
ruang,
penatagunaan
ruang
dataran.
penatagunaan ruang lautan, dan penegakan
hukum tata ruang
Hukum Perizinan adalah mata kuliah pilihan
wajib pada bagian Hukum Administrasi dan
ketatanegaraan, dan merupakan sub bagian
dari mata kuliah Hukum Administrasi, yang
mempelajari berbagai aspek dari ketentuan
dan kebijakan di bidang perizinan. Dalam
bidang Hukum Administrasi, aspek perizinan
menjadi penting oleh karena dalam setiap
aktivitas jalannya roda pemerintahan dan
pembangunan selalu akan terkait dengan
perizinan. Untuk itu agar aspek perizinan
dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan
pemahaman yang benar tentang ketentuanketentuan
dibidang
perizinan.biayaan
konsumen, lembaga pembiayaan harta
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kredit.

53

54

55

56

Hukum
Pemerintahan
Daerah

Hukum Kehutanan

Hukum Islam

Hukum Acara
Perdata

57

Hukum Acara
Pidana

58

Hukum Kekayaaan
Intelektual

2

2

4

3

3

2

Mata kuliah ini membahas sejarah tentng
perkembagan pemerintah daerah, prinsipprinsip dan asas pemerintahan daerah serta
lembaga
daerah
dan
desa
dalam
pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai
konsekuensi dari negara kesatuan RI
Merupakan mata kuliah pilihan sebagai
bagian dari mata kuliah Hukum Lingkungan
yang lebih bersifat spesifik. Mata kuliah ini
membahas aspek yuridis kawasan hutan,
pengawasan hutan, peralihan fungsi hutan di
luarbidang kehutanan, dan penegakan
hukum kehutanan. Dalam penyajian dan
pembahasan materi kuliah ini dimaksudkan
agar dapat menjadikan para peserta didik
memahami betapa pentingnya pengaturan
bidang
kehutanan
dan
penegakan
hukumnya.
Mata
kulliah
ini
memberikan
bekal
pengetahuan Hukum Islam Meliputi sumbersumbernya, ruang lingkupnya, sejrahnya
serta pengaruhnya dalam hukum positif di
Indonesia yang meliputi Perkawinan, waris,
ekonomi Islam dsb.
Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini
meliputi: pengertian Hukum Acara Perdata,
kekuasaan kehakiman, pengajuan gugatan,
surat
kuasa
khusus,
persidangan,
perdamaian dalam rangka sistem mediasi,
pembuktian,
putusan,
upaya
hukum,
eksekusi dan arbitrase
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
dasar-dasar pengetahuan sekaligus melatih
mahasiswa memahami bagaimana proses
peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan
KUHAP maupun undang-undang terkait.
Materi yang dipelajari meliputi: tujuan dan
ruang lingkup Hukum Acara Pidana, asasasas Hukum Acara Pidana, perkembangan
baru
dalam
hukum
Acara
Pidana,
proses/tahapan pemeriksaan perkara pidana
dan hal-hal yang dapat dilakukan, praperadilan, perkara koneksitas, penuntutan,
pemeriksaan sidang pengadilan, sistem dan
teori pembuktian, putusan pengadilan, upaya
hukum, pelaksanaan putusan pengadilan
serta
pengawasan
dan
pengamatan
pelaksanaan putusan pengadilan.
Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberi
pemahaman
atas
alasan
pemberian
perlindungan HKI, pengaruh TRIPs pada
hukum positif HKI Indonesia, bidang-bidang
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60

61

Hukum
Kepegawaian

Hukum Perbankan

Hukum
Perlindungan
Konsumen

62

Etika Dan
Tanggung Jawab
Profesi

63

Perbandingan
Hukum Perdata

2

2

2

2

2

HKI menurut hukum positif Indonesia dan
pengaturannya yang meliputi: lingkup hak
eksklusif,
lama
perlindungan,
cara
memperoleh perlindungan, pembatalan dan
penghapusan hak, sanksi pelanggaran dan
penyelesaian sengketa HKI. Selain itu juga
dibahas permasalahan HKI di mayarakat
yang masalahnya diambil dari kasus seharihari dan beberapa yurisprudensi, yaitu kasus
Tancho, kasus Aqua, kasus YKK dan kasus
Scotch Whiskey.
Mata kuliah ini memberikan penjelasan
tentang pengertian hukum kepegawaian,
etika pegawai negeri sipil, netralitas pegawai
negeri sipil, manajemen kepegawaian di
Indonesia, manajemen kepegawaian daerah,
evaluasi kinerja pegawai negeri sipil, sanksi
bagi pegawai negeri sipil.
Mata kuliah ini memberikan penjelasan
tentang lembaga perbankan sebagai bagian
dalam sistem keuangan dengan pendekatan
utama pada aspek hukum berkaitan dengan
sejarah perbankan Indonesia, jenis dan
usaha bank, penanganan bank bermasalah,
dan hubungan dengan berbagai bidang
hukum lainnya. Disamping pendekatan
hukum, pendekatan ekonomi diberikan
kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat
memahami karakter berbagai hukum positif
menyangkut perbankan sebagai bagian dari
bidang ekonomi moneter
Mata
kuliah
ini
dipersiapkan
untuk
memberikan
pemahaman
bahwa
perlindungan konsumen merupakan segala
upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum kepada konsumen dan meningkatkan
kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen
dalam
melindungi
diri.
Perlindungan konsumen juga mencakup
aspek peningkatan dan pemberdayaan
konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
Mata kuliah ini menyajikan beberapa materi
yang berkaitan dengan kegiatan profesi
hukum yang meliputi: hakikat manusia dan
HAM, etika dan moral, katagori profesi dan
profesi hukum, kode etik profesi dan kode
etik profesi hukum (Kode Etik Hakim, Jaksa,
Polisi, Advokat, Notaris dan Dosen Hukum),
profesional hukum; masalah profesi hukum
serta materi kesalahan dan tanggung jawab
profesi, organisasi profesi hukum.
Mata
kuliah
ini
membahas
tentang
pentingnya perbandingan hukum untuk
memperluas wawasan mahasiswa dalam
bidang hukum perdata khususnya tentang
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Hukum Asuransi

2

65

Hukum Perjanjian

2

66

67

68

Hukum Zakat dan
Wakaf

Perbandingan
Hukum Pidana

Perbandingan
Hukum Tata
Negara

2

2

2

69

Hukum Investasi

2

70

Viktimologi

2

71

Hukum
Udara/Angkasa

2

persamaan dan perbedaan dari beberapa
lembaga atau sistem hukum.
Mata kuliah ini membahas tentang dasardasar hukum asuransi, jenis-jenis asuransi
dan usaha perasuransian di Indonesia
berdasarkan Undang-undang yang Berlaku
Mata kuliah ini membahas tentang perjanjian
sebagai sarana dalam hubungan antar
anggota masyarakat.
Mata kuliah ini membahas tentang seluk
beluk zakat dan wakaf menurut system
ajaran ekonomi Islam, fungsi, tujuan dan
peraturan-peraturan
yang
berlaku
di
Indonesia.
Mata kuliah ini membahas tentang ketentuanketentuan umum Hukum Pidana yang
termasuk ke dalam sistem Hukum Pidana
terkemuka
di
dunia
dengan
cara
membandingkannya
dengan
ketentuanketentuan umum Hukum Pidana Indonesia.
Perbandingan
Hukum
Tata
Negara
membahas tentang asas-asas yang dijadikan
sebagai bahan perbandingan antar sistem
pemerintahan, bentuk pemerintahan, bentuk
negara dan lainnya, yang dijadikan obejek
perbandingan antara lain negara-negara
ASEAN dan model sistem pemerintahan
seperti Inggris dan Amerika Serikat.
Mata kuliah ini membahas peraturan
perundang-undangan tentang investasi asing
di Indonesia, kontrak investasi, pendirian dan
pengoperasian perusahaan modal asing,
perlunya investasi asing bagi negara-negara
berkembang, pandangan negara maju atau
pemodal kuat terhadap investasi di negara
tujuan modalnya, metode penanaman modal
asing di Indonesia, kebijakan pemerintah
terhadap modal asing/ perizinan/daerah
berusaha/pembebasan pajak dan atau
barang modal, perkembangan investasi di
Indonesia, alih teknologi dalam investasi
asing dan penyelesaian sengketa bidang
investasi.
Mata kuliah ini untuk memberikan suatu
gambaran mengenai perlindungan terhadap
korban kejahatan berdasarkan hukum.
Hukum Udara dan Ruang Angkasa atau
Hukum Angkasa (space law) terbagi atas
hukum udara (air law) dan hukum ruang
angkasa atau hukum antariksa (out space
law). Hukum Udara membahas teori
kedaulatan di udara (Konvensi Paris 1919,
Protokol Paris 1929 dan Konvensi Chicago
1944), No fly zone, air piracy (Konvensi
Tokyo 1963, Konvensi Montreal 1971), dan
lalu lintas penerbangan sipil, peran PBB dan
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73

74

75

76

Hukum Persaingan
Usaha

Hukum Perdata

Hukum Laut
Internasional

Hukum Pidana
Internasional

Hukum dan
Konstitusi

2

4

2

2

2

77

Hukum
Perusahaan

2

78

Hukum Bisnis

2

lembaga internasional ICAO (International
Civilviation Organization). Hukum Ruang
Angkasa membahas tentang kebebasan di
antariksa (oter space treaty 1967), masalah
GSO (Orbit Geo Stasioner) prinsip common
heritage ofmankind, satelit komunikasi RSS
(Remote Sensing Satellite), stasiun ruang
angkasa-Deklarasi Bogotta. Protokol Kyoto
1997 mengenai perubahan iklim global oleh
emisi
gas
rumah
kaca
ke
ruang
udara/angkasa.
Mengkaji hukum persaingan, pengertian
hukum
persaingan,
ejarah
hukum
persaingan, teori hukum persaingan, dan
ruang lingkup hukum persaingan, serta
ketentuan-ketentuan
hukum
persaingan
dalam kaitannya dengan perkembangan
IPTEK
Mata kuliah ini memberi penjelasan tentang
hukum privat yang keterkaitanya dengan
ketentuan yang termuar dalam KUH Perdata,
serta Undang-Undang diluar KUH Perdata,
membahas tentang orang, benda, perikatan
dan kadarluarsa. Serta Hukum Perdata
dalam perspektif ilmu pengetahua
Mata kuliah ini memberikan penjelasan
tentang sejarah, batasan, ruang lingkup serta
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
hukum laut internasional serta rezim-rezim
hukum laut internasional
Mata kuliah ini membahas tentang hukum
pidana
bersekala
Internasional
yang
diatarnya tentang tindak pidana illegal fishing,
illegal minning, tracffiking, kejahatan trans
internasional,
dan
kejahatan-kejahatan
internasional lainnya.
Mata kuliah Hukum Konstitusi mempelajari
tentang teori-teori yang berkaitan dengan
Konstitusi serta mempelajari tujuan, fungsi,
defenisi dan hubungannya dengan konsep
negara hukum
Mata kuliah ini memberikan penjelasan
tentang hukum yang mengatur tentang
perusahaan (business Organization) yang
diatur
didalam
peraturan
perundangundangan di Indonesia, baik yang
ada di dalam KUHPerdata, KUHD Maupun
perundangan-undangan lainnya. Mata kuliah
ini juga membahas tentang ruang lingkup
hukum perusahan, dasar hukum perusahaan,
kepailitan, hak dan kewajiban direksi, bentukbentuk badan usaha, perbuatan-perbuatan
hukum serta hubungannya dengan ilmu yang
lainnya
Mata kuliah ini memberikan penjelasan
tentang pengertian hukum bisnis, bidang-
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Hukum Keluarga
dan Harta
Perkawinan

2

80

Magang
Institusional

4

81

KKN

4

42

bidang hukum apa saja yang terkait dengan
hukum bisnis serta peraturan perundangundangan yang terkait dengan pengaturan
hukum bisnis
Merupakan mata kuliah hukum yang bersifat Sikap
lanjutan yang berisi asas,teori,konsepkonsep teoritik dan praktik di bidang hukum
materiil dalam ruang lingkup hukum keluarga.
Mata kuliah ini memberikan pelajaran kepada Pengetahuan
mahasiswa mengenai praktik langsung
tentang lembaga-lembaga Negara yang di
Indonesia,
mata
kuliah
merupakan
penjabaran dari hasil mahasiswa belajar
secara teori di fakultas hukum
Mata kuliah ini memberikan pelajaran kepada Sikap
mahasiswa mengenai kehidupan didalam
masyarakat, mahasiswa menerapkan apa
yang didapat selama di fakultas dalam
bentuk toeri di implikasikan di tengah
masyarakat.
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