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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 
 

Kode/Nama Mata Kuliah   :       / Hukum Pidana Revisi     : 
Satuan Kredit Semester   : 2 SKS Tanggal Revisi  : 
Jumlah jam dalam seminggu   : 100 menit Tanggal Mulai Berlaku: 
Jumlah jam Kegiatan Laboratorium  : - Penyusun                 : Faiq Tobroni, SHI., MH. 
Ranah Integrasi-interkoneksi   : - Filosofis 

- Materi 
- Strategi 

Penaggungjawab Keilmuan  : Ahmad Bahiej, SH., MH. 

Mata kuliah pendukung integrasi-interkoneksi: - Hukum Pidana Islam 
                                                                            -   Filsafat Hukum Islam 

 

     
       
Deskripsi Mata Kuliah 
 

Mata kuliah Hukum Pidana ini diperuntukkan bagi Prodi Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah, Jinasah Siyasah, Perbandingan Mazhab 
dan Hukum; dan Muamalah. Mata kuliah ini termasuk dalam komponen mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK). 

Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan diarahkan pemahamannya kepada enam pokok pembahasan yang terkandung di 
dalamnya, yakni: kedudukan hukum pidana dalam tata hukum Indonesia; asas-asas kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia; 
pidana serta pemidanaan; tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana; dan percobaan, penyertaan, pembarengan dan pengulangan 
tindak pidana. Masing-masing pokok pembahasan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sub-sub tema yang berkaitan serta akan 
dilakukan intergrasi dan interkoneksi dengan ilmu hukum pidana lain. 

Hubungan interkoneksi dan integrasi dalam mata kuliah Hukum Pidana meliputi tiga bidang, yaitu hukum pidana Indonesia 
(KUHP), RUU KUHP, dan hukum pidana Islam. Namun demikian, sebagai pangkal tolak pandangan adalah hukum pidana Nasional. 
Artinya, dalam rangka usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia (termasuk di dalamnya hukum pidana materiel), aspek hukum 
(pidana) Islam diakui sebagai salah satu sumber bahan penyusunannya. Untuk itu, beberapa nilai atau bahkan norm dalam beberapa 
aspek pokok permasalahan dalam hukum pidana (pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana) dapat digali dari hukum 
Islam. 
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Standar Kompetensi: 
Mahasiwa mampu memahami obyek kajian dalam hukum pidana, khususnya mengenai permasalahan pokok dalam pidana, 

yaitu pidana, pertanggungjawaban pidana, serta tindak pidana. Di samping itu, mahasiswa juga mampu memahami bangunan sistem 
hukum pidana Indonesia sejak negara ini menyatakan kemerdekaannya sampai pada usaha pembaharuan hukum pidana materiel 
Indonesia. Sebagai perwujudan adanya integrasi dan interkoneksi dalam pembentukan keilmuan hukum pidana, maka mahasiswa juga 
harus harus mampu menggali sisi keilmuan hukum pidana Islam selain hukum pidana Indonesia. 

Pe
rte
mu
an 
Ke
: 

Kompetensi Dasar Indikator Pokok 
Bahasan/Materi 

Aktifitas 
Pembelajaran 

Rujukan Evaluasi 

1 Kontrak belajar, 
pembahasan 
silabus, dan 
berkenalan 

 Aturan-aturan main 
dalam perkuliahan, 
sistem penilaian, 
penjelasan silabus, 
perkenalan dan 
pembagian kelompok. 

Dialog    

2 Mahasiswa mampu 
memahami 
bangunan sistem 
hukum Pidana 
Indonesia 

Mahasiswa dapat: 
1. Menjelaskan 

pengertian dan 
kedudukannya dalam 
tata hukum Indonesia. 

2. Memahami fungsi, 
tujuan, dan sumber-
sumber hukum pidana 
Indonesia. 

1. Pengertian dan 
kedudukan hukum 
pidana Indonesia. 
2. fungsi, tujuan dan 
sumber-sumber hukum 
pidana Indonesia.  

1. Ceramah  
2. Diskusi 
Kelompok 
3. Diskusi 
Kelas 
 

1. Andi Hamzah, Asas-asas 
Hukum Pidana 
2. Mulyatno, Asas-asas 
Hukum Pidana 
3. Kumpulan Peraturan 
Perundang-undangan. 
4. Kanter, Asas-asas Hukum 
Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya (Jakarta: 
Alumni AHM-PTHM, 1992).  
5. Hand Out. 

1. Hasil 
Presentasi 
makalah 
kelompok di 
kelas. 
2. Tes tulis dan 
lisan. 
 

3 Mahasiswa 
mengetahui sejarah 
dan upaya 
pembaharuan 
hukum pidana.  

Mahasiswa dapat: 
1. Sejarah pembentukan 

KUHP. 
2. Usaha pembaharuan 

hukum pidana. 

Sejarah pembentukan 
KUHP dan usaha 
pembaharuan hukum 
pidana. 
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4 Mahasiswa mampu 
mengetahui  
kekuatan 
berlakunya hukum 
pidana Indonesia 
dan 
mengintegrasikan 
serta 
menginterkoneksik
an dengan ilmu 
hukum pidana 
Islam.  

Mahasiswa dapat 
menjelaskan asas 
kekuatan berlakunya 
hukum pidana Indonesia 
menurut waktu dan 
tempat dalam 
pembaharuan hukum 
pidana Indonesia serta 
mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikan 
dengan ilmu hukum 
pidana Islam.  

1. kekuatan berlakunya 
hukum pidana menurut 
waktu.  
2. kekuatan berlakunya 
hukum pidana 
Indonesia menurut 
tempat. 

 
 

1. Ceramah 
2. Diskusi 

kelompok dan 
kelas. 

1. Sudarto, Hukum Pidana I.  
2. Barda Nawawi Arief, 
Bunga Rampai Kebijakan 
Hukum Pidana.  
3. Ahmad Hanafi, Asas-asas 
Hukum Pidana Islam. 
4. Abdul Qadir Audah, at-
Tasyri’ al-Jina’i al-Islami. 
5. Teguh Prasetyo, Hukum 
Pidana. 
6. Wirjono Prodjodikoro, 
Asas-asas Hukum Pidana di 
Indonesia.  
7. Leden Marpaung, Asas-
Teori dan Praktek Hukum 
Pidana. 
8. Muhammad Abu Zahrah, 
al-Jarîmah wa al-‘Uqŭbah fî 
al-Fiqh al-Islamî. 
9. Makhrus Munajat, Hukum 
Pidana Islam. 
10. Hand Out.  

1. Hasil 
presentasi 
makalah 
kelompok di 
kelas. 
2. tes tulis dan 
lisan. 
3. pengumpulan 
tugas 
mahasiswa. 
 

5 Mahasiswa mampu 
mengetahui  
kekuatan 
berlakunya hukum 
pidana Indonesia 
dan 
mengintegrasikan 
serta 
menginterkoneksik
an dengan ilmu 
hukum pidana 
Islam. 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan asas 
kekuatan berlakunya 
hukum pidana Indonesia 
menurut waktu dan 
tempat dalam 
pembaharuan hukum 
pidana Indonesia serta 
mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikan 
dengan ilmu hukum 
pidana Islam. 

1. perkembangan asas-
asas tersebut dalam 
pembaharuan hukum 
pidana Indonesia 
2. kekuatan berlakunya 
hukum pidana menurut 
hukum pidana Islam. 

6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
mengenai pidana, 
pemidanaan dan 
aspek-aspeknya 
serta 
mengintegrasikan 
dan 
menginterkoneksik

Mahasiwa dapat: 
a. menjelaskan tentang 
pidana dan pemidanaan 
serta aspek-aspeknya. 
b. menjelaskan pidana 
dan pemidanaan dalam 
pembaharuan hukum 
pidana Indonesia. 
c. mengintegrasikan dan 

a. pidana  
b. alasan-alasan 
penghapus pidana. 
c. alasan penghapusan 
kewenangan menuntut 
dan menjalankan 
pidana. 

a. ceramah. 
b. diskusi 
kelas dan 
kelompok. 
c. pencarian 
informasi 
melalui 
internet. 

1. Sudarto, Hukum Pidana I.  
2. Barda Nawawi Arief, 
Bunga Rampai Kebijakan 
Hukum Pidana.  
3. Ahmad Hanafi, Asas-asas 
Hukum Pidana Islam. 
4. Abdul Qadir Audah, at-
Tasyri’ al-Jina’i al-Islami. 
5. Teguh Prasetyo, Hukum 

1. Hasil 
presentasi 
makalah 
kelompok di 
kelas. 
2. tes tulis dan 
lisan. 
3. pengumpulan 
tugas 
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an dengan ilmu 
hukum pidana 
Islam. 

menginterkoneksikan 
pidana serta pemidanaan 
dalam hukum Islam ke 
dalam hukum pidana 
Indonesia. 

Pidana. 
6. Wirjono Prodjodikoro, 
Asas-asas Hukum Pidana di 
Indonesia.  
7. Leden Marpaung, Asas-
Teori dan Praktek Hukum 
Pidana. 
8. Muhammad Abu Zahrah, 
al-Jarîmah wa al-‘Uqŭbah fî 
al-Fiqh al-Islamî. 
9. Makhrus Munajat, Hukum 
Pidana Islam. 
10. Hand Out. 

mahasiswa. 

7.  Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
mengenai pidana, 
pemidanaan dan 
aspek-aspeknya 
serta 
mengintegrasikan 
dan 
menginterkoneksik
an dengan ilmu 
hukum pidana 
Islam. 

a. menjelaskan tentang 
pidana dan pemidanaan 
serta aspek-aspeknya. 
b. menjelaskan pidana 
dan pemidanaan, serta 
politik hukum pidana 
dalam pembaharuan 
hukum pidana Indonesia. 
c. mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikan 
pidana serta pemidanaan 
dalam hukum Islam ke 
dalam hukum pidana 
Indonesia. 

a. pidana dan 
pemidanaan, serta 
politik hukum pidana 
dalam KUHP serta 
RUU KUHP. 
b. pidana dan 
pemidanaan, serta 
politik hukum pidana 
dalam hukum pidana 
Islam. 

8. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
mengenai tindak 
pidana dan aspek-
aspeknya serta 
mengintegrasikan 
dan 
menginterkoneksik
an dengan ilmu 
hukum pidana 
Islam. 

Mahasiwa dapat: 
1. menjelaskan tentang 
tindak pidana dan aspek-
aspeknya. 
2. menjelaskan tindak 
pidana dan aspek-
aspeknya dalam 
pembaharuan hukum 
pidana Indonesia. 
3. mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikan 
tindak pidana dalam 
hukum Islam ke dalam 
hukum pidana. 

1. unsur-unsur  tindak 
pidana. 
2. jenis-jenis tindak 
pidana. 
3. subyek/pelaku tindak 
pidana. 

a. ceramah. 
b. diskusi 
kelas dan 
kelompok. 
c. pencarian 
informasi 
melalui 
internet. 

1. Sudarto, Hukum Pidana I.  
2. Barda Nawawi Arief, 
Bunga Rampai Kebijakan 
Hukum Pidana.  
3. Ahmad Hanafi, Asas-asas 
Hukum Pidana Islam. 
4. Abdul Qadir Audah, at-
Tasyri’ al-Jina’i al-Islami. 
5. Teguh Prasetyo, Hukum 
Pidana. 
6. Wirjono Prodjodikoro, 
Asas-asas Hukum Pidana di 
Indonesia.  
7. Leden Marpaung, Asas-

1. Hasil 
presentasi 
makalah 
kelompok di 
kelas. 
2. tes tulis dan 
lisan. 
3. pengumpulan 
tugas 
mahasiswa. 
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9. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
mengenai tindak 
pidana dan aspek-
aspeknya serta 
mengintegrasikan 
dan 
menginterkoneksik
an dengan ilmu 
hukum pidana 
Islam. 

Mahasiwa dapat: 
1. menjelaskan tentang 
tindak pidana dan aspek-
aspeknya. 
2. menjelaskan tindak 
pidana dan aspek-
aspeknya dalam 
pembaharuan hukum 
pidana Indonesia. 
3. mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikan 
tindak pidana dalam 
hukum Islam ke dalam 
hukum pidana. 

1. unsur melawan 
hukum. 
2. perkembangannya 
dalam pembaharuan 
hukum pidana 
Indonesia. 
3. tindak pidana 
(jarimah) dalam hukum 
Islam. 

Teori dan Praktek Hukum 
Pidana. 
8. Muhammad Abu Zahrah, 
al-Jarîmah wa al-‘Uqŭbah fî 
al-Fiqh al-Islamî. 
9. Makhrus Munajat, Hukum 
Pidana Islam. 
10. Hand Out. 

10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
mengenai 
pertanggungjawaba
n pidana dan 
aspek-aspeknya 
serta 
mengintegrasikan 
dan 
menginterkoneksik
an dengan ilmu 
hukum pidana 
Islam. 

Mahasiwa dapat: 
1. menjelaskan tentang 
pertanggungjawaban 
pidana dan aspek-
aspeknya. 
2.  menjelaskan 
pertanggungjawaban 
pidana  dan aspek-
aspeknya dalam 
pembaharuan hukum 
pidana Indonesia. 
3. mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikan 
pertanggungjawaban 
pidana dalam hukum 
Islam ke dalam hukum 
pidana Indonesia.  

a. asas-asas kesalahan. 
b. kemampuan 
bertanggungjawab. 
c. kesengajaan dan 
kealpaan. 

a. ceramah. 
b. diskusi 
kelas dan 
kelompok. 
c. pencarian 
informasi 
melalui 
internet. 

1. Sudarto, Hukum Pidana I.  
2. Barda Nawawi Arief, 
Bunga Rampai Kebijakan 
Hukum Pidana.  
3. Ahmad Hanafi, Asas-asas 
Hukum Pidana Islam. 
4. Abdul Qadir Audah, at-
Tasyri’ al-Jina’i al-Islami. 
5. Teguh Prasetyo, Hukum 
Pidana. 
6. Wirjono Prodjodikoro, 
Asas-asas Hukum Pidana di 
Indonesia.  
7. Leden Marpaung, Asas-
Teori dan Praktek Hukum 
Pidana. 
8. Muhammad Abu Zahrah, 
al-Jarîmah wa al-‘Uqŭbah fî 
al-Fiqh al-Islamî. 

1. Hasil 
presentasi 
makalah 
kelompok di 
kelas. 
2. tes tulis dan 
lisan. 
3. pengumpulan 
tugas 
mahasiswa. 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 

Mahasiwa dapat: 
1. menjelaskan tentang 

a. perkembangannya 
dalam pembaharuan 
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mengenai 
pertanggungjawaba
n pidana dan 
aspek-aspeknya 
serta 
mengintegrasikan 
dan 
menginterkoneksik
an dengan ilmu 
hukum pidana 
Islam. 

pertanggungjawaban 
pidana dan aspek-
aspeknya. 
2.  menjelaskan 
pertanggungjawaban 
pidana  dan aspek-
aspeknya dalam 
pembaharuan hukum 
pidana Indonesia. 
3. mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikan 
pertanggungjawaban 
pidana dalam hukum 
Islam ke dalam hukum 
pidana Indonesia.  

hukum pidana 
Indonesia. 
b.pertanggungjawaban 
pidana dalam hukum 
Islam. 

9. Makhrus Munajat, Hukum 
Pidana Islam. 
10. Hand Out. 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
mengenai 
percobaan, 
penyertaan, 
pembarengan dan 
pengulangan tindak 
pidana  serta 
mengintegrasikan 
dan 
menginterkoneksik
an dengan ilmu 
hukum pidana 
Islam.  

Mahasiwa dapat: 
1. menjelaskan mengenai 
percobaan, penyertaan, 
pembarengan dan 
pengulangan tindak 
pidana. 
2. mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikan 
dengan ilmu hukum 
pidana Islam. 

a. percobaan dalam 
melakukan tindak 
pidana (pogging). 
 b. penyertaan dalam 
melakukan tindak 
pidana (deelneming).  
c. pembarengan tindak 
pidana (concursus). 
 

a. ceramah. 
b. diskusi 
kelas dan 
kelompok. 
c. pencarian 
informasi 
melalui 
internet. 

1. Sudarto, Hukum Pidana I.  
2. Barda Nawawi Arief, 
Bunga Rampai Kebijakan 
Hukum Pidana.  
3. Ahmad Hanafi, Asas-asas 
Hukum Pidana Islam. 
4. Abdul Qadir Audah, at-
Tasyri’ al-Jina’i al-Islami. 
5. Teguh Prasetyo, Hukum 
Pidana. 
6. Wirjono Prodjodikoro, 
Asas-asas Hukum Pidana di 
Indonesia.  
7. Leden Marpaung, Asas-
Teori dan Praktek Hukum 
Pidana. 
8. Muhammad Abu Zahrah, 
al-Jarîmah wa al-‘Uqŭbah fî 

1. Hasil 
presentasi 
makalah 
kelompok di 
kelas. 
2. tes tulis dan 
lisan. 
3. pengumpulan 
tugas 
mahasiswa. 

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
mengenai 
percobaan, 

Mahasiwa dapat: 
1. menjelaskan mengenai 
percobaan, penyertaan, 
pembarengan dan 

a. pengulangan tindak 
pidana (poging). 
b. percobaan, 
penyertaan, 
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penyertaan, 
pembarengan dan 
pengulangan tindak 
pidana  serta 
mengintegrasikan 
dan 
menginterkoneksik
an dengan ilmu 
hukum pidana 
Islam.  

pengulangan tindak 
pidana. 
2. mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikan 
dengan ilmu hukum 
pidana Islam. 

pembarengan dan 
pengulangan hukum 
pidana Islam. 
  

al-Fiqh al-Islamî. 
9. Makhrus Munajat, Hukum 
Pidana Islam. 
10. Hand Out. 

14 Mahasiswa dapat 
merefleksikan 
kembali materi-
materi yang pernah 
diberikan dengan 
cara diskusi 

Mahasiswa dapat 
merefleksikan kembali 
materi-materi yang 
pernah diberikan dengan 
cara diskusi 

Evaluasi akhir Diskusi    

 
 
Level taksonomi  
Pengetahuan  30 % 
Pemahaman  30 % 
Penerapan  10 % 
Analisis  10 % 
Sintesis  10 % 
Evaluasi 10 % 
 
Komposisi  
Ujian akhir semester 25 % 
Ujian tengah semester 25 % 
Tugas 25 % 
Keaktifan dan kehadiran 25 % 
Total 100 % 
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Daftar Referensi: 
Wajib   : 1. Hand Out Hukum Pidana. 
 2. Undang-undang berhubungan dengan hukum pidana. 
Anjuran  : 1. Sudarto, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Pidana Undip, 1990.  
 2. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung, Citra Aditya, 1996).  
 3. Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam. 
 4. Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamy, Juz I (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt), 
 5. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta, Rajawali Press, 2010). 
 6. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Eresco, 1986).  
 7. Leden Marpaung, Asas-Teori dan Praktek Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 
 8. Muhammad Abu Zahrah, al-Jarîmah wa al-‘Uqŭbah fî al-Fiqh al-Islamî (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.). 
 9. Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press). 
 10. Hand Out. 
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