
 

 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH 

SORONG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

RENCANA PEMBELAJARAN 

SEMESTER 

KODE 
DOKUMEN 

 
………………

.. 

MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER 
Tanggal 

Penyusunan 

Hukum Pidana Khusus HK3505 Penelitian dan 

Pengembangan 
T= 1 P = 1 V 

(Lima) 
30 September 

2019 

 

 

 
OTORITASI / PENGESAHAN 

DOSEN PENGEMBANG RPS Koordinator RMK Ka PRODI 

 

Idik Saeful Bahri, M.H. 

NIDN.1413029401 

Aldilla YWS, M.H.  

NIDN. 140439201 

Muhammad Fadli Asri, LL.M.  

NIDN.1418119501 

 

 

 

 

Idik Saeful Bahri, M.H. 
NIDN.1413029401 

 

 

 

 
 
Muhammad Fadli Asri, LL.M.  
NIDN.1418119501 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capaian 

Pembelajaran 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK 

CPL-S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. 

CPL-KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. 

CPL-KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

CPL-KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

CPL-KK1 Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. 

CPL-PP4 Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, 

internasional, perdata, dan adat. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

CPMK Mampu menguasai dasar-dasar hukum pidana yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan selain 

KUHP, memahami setiap kajian pidana khusus meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak 

pidana ekonomi, 
tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkotika dan psikotropika, serta tindak pidana terorisme. 

CPL=> Sub-CPMK 
 CPL-PP4 Sub-CPMK-1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus. 



 
  

Sub-CPMK-2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar 
KUHP. 
Sub-CPMK-3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu 
dalam 
hukum pidana khusus. 

CPL-KU1 Sub-CPMK-4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang 
dihadapi. 

CPL-KU9 Sub-CPMK-5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan 
pengadilan, serta doktrin. 

CPL-S9 Sub-CPMK-6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab. 

CPL-KK1 Sub-CPMK-7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

CPL-KU2 Sub-CPMK-8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah 
masyarakat. 

 

Diskripsi Singkat 

MK 

 

Matakuliah ini mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang ketentuannya diatur diluar KUHP, yakni diatur dalam peraturan 

perundang- undangan tersendiri. Pidana-pidana khusus tersebut memiliki beberapa kaidah hukum formil yang berbeda dari tindak 

pidana umum. 

 

 

Bahan kajian : 

materi 

pembelajaran 

1. Dasar-dasar hukum pidana khusus: definisi dan ruang lingkup. 
2. Alat bukti yang khas digunakan dalam hukum pidana khusus. 

3. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: perkembangan peraturan di Indonesia, pembuktian terbalik yang 

terbatas, dan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus-kasus korupsi. 

4. Pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang: sistem pembuktian meenurut UU 8/2010. 

5. Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup. 

6. Pembahasan mengenai tindak pidana ITE: alat bukti khas yang hanya diatur dalam UU 11/2008. 

7. Pembahasan mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika: definisi dan ketentuan khusus. 
8. Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus. 

Pustaka Utama :  

 1. Andi Hamzah. 1982. Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar. Jakarta: Pradnya Paramaita. 

2. Djoko Prakoso. 1987. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana. Jakarta: Bina Aksara. 

3. Subekti. 1975. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. 

4. Tresna. 1976. Komentar HIR. Jakarta: Pradnya Paramita. 
5. Wirjono Prodjodikoro. 1986. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Eresco 

6. 1967. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: PT. Eresco. 

Pendukung : 



 
1. Abdul Hakim. 1986. KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan. 

2. Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung. 

Dosen 

Pengampu 

Idik Saeful Bahri, M.H. 

Matakuliah 
syarat 

Hukum Pidana 

 

 

 
 

Mg 

Ke- 

Sub-CPMK 

(sbg 

kemampuan 

akhir yg 

diharapkan) 

 
Penilaian 

Bentuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan; [Estimasi 

Waktu] 

 

Materi 

Pembela

jaran 

[Pustaka

] 

 

Bobot 

Penila 

ian % 
Indikator Kriteria & Bentuk Tatap Muka/Luring Daring 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Sub-CPMK-1: 

Memahami 

definisi dan 

ruang lingkup 

hukum pidana 

khusus dan posisi 

hukum pidana 

khusus terhadap 

hukum pidana 

umum. [S9, KU1, 

KU2] 

a. Ketepatan menjelaskan 

tentang definisi dan 

ruang lingkup hukum 

pidana khusus; 

b. Ketepatan menjelaskan 

posisi hukum pidana 

khusus terhadap 

hukum pidana umum. 

Kriteria: 

a. Pedoman 
Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 

b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

Definisi dan 

ruang lingkup 

hukum pidana 

khusus; posisi 

hukum pidana 

khusus. 

10 

     
eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

 



        

 
 

 

2-3 

Sub-CPMK-2: 
mampu 

menjelaskan 

kekhususan 

tindak pidana 

korupsi. [S9, 

KU1, KU2, PP4] 

Ketepatan menjelaskan 

kekhususan tindak 

pidana korupsi 

Kriteria: 

a. Pedoman 

Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 
b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. Tugas-1: Perbedaan 

korupsi di KUHP dan 

UU Tipikor 

[PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

Perkembangan 

peraturan 

pemberantasan 

korupsi di 

Indonesia; 

tindak pidana 

korupsi; 

pembuktian 

terbalik yang 

terbatas. 

15 

 

 

 

 

 
 

4-5 

Sub-CPMK-3: 

mampu 

menjelasakn 

kekhususan 

tindak pidana 

pencucian uang. 

[S9, PP4] 

Ketepatan menjelaskan 

kekhususan tindak 

pidana pencucian uang. 

Kriteria: 

a. Pedoman 
Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 

b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. Tugas-2: Mengapa 

dalam setiap kasus 

pidana perbankan, 

pihak kepolisian selalu 

menggunakan dalih 

pencucian uang untuk 

bisa menggeledah 

suatu akun rekening 

[PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

a. Sistem 

pembuktia

n menurut 

UU No. 8 

Tahun 

2010 

b. Alat bukti 

menurut 

UU No. 8 

Tahun 

2010 

15 

     eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

  



6-7 Sub-CPMK-4: 
mampu 

menjelaskan 

kekhususan 

tindak pidana 

ekonomi. [S9, 

KU1, PP4] 

Ketepatan menjelaskan 

kekhususan tindak 

pidana ekonomi. 

Kriteria: 

a. Pedoman 

Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 
b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. Tugas-3: Mengapa 

delik pidana dalam UU 

Ketenagakerjaan jarang 

disosialisasikan oleh 

Disnaker 

[PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

Definisi tindak 

pidana 

ekonomi; ruang 

lingkup tindak 

pidana 

ekonomi; 

badan hukum 

sebagai pelaku 

tindak pidana 

ekonomi; serta 

pidana yang 

dapat 

dikenakan. 

10 

8 UTS / Evaluasi Tengah Semester: Menguraikan pasal-pasal pidana dalam peraturan 
perundang-undangan selain KUHP. 

eLearning 

UNIMUDA. 

  

9-10 Sub-CPMK-5: 
mampu 

menjelaskan 

kekhususan 

tindak pidana 

informasi dan 

transaksi 

elektronik [S9, 

KU1, PP4] 

Ketepatan menjelaskan 

kekhususan tindak 

pidana informasi dan 

transaksi elektronik 

Kriteria: 

a. Pedoman 
Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 
b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. [PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

Konsep dasar 

informasi dan 

transaksi 

elektronik, 

dan 

kekhususan 

tindak 

pidananya. 

10 

10- 

12 

Sub-CPMK-6: 

mampu 

menjelaskan 

kekhususan 

tindak pidana 

narkotika dan 

psikotropika. [S9, 

KU1, PP4] 

a. Ketepatan menjelaskan 

kekhususan tindak 

pidana narkotika; 

b. Ketepatan menjelaskan 

kekhususan tindak 

pidana psikotropika. 

Kriteria: 

a. Pedoman 
Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 

b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. Tugas-4: Bagaimana 

mekanisme 

pemberantasan 

narkotika yang 

dilakukan BNN dan 

POLRI. 

[PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

Definisi 

narkotika; 

kekhususan 

tindak pidana 

narkotika; 

definisi 

psikotropika; 

kekhususan 

tindak pidana 

psikotropika. 

20 



13- 
15 

Sub-CPMK-7: 
mampu 

menjelaskan 

kekhususan 

tindak pidana 

terorisme. [S9, 

KU9, KK1] 

Ketepatan menjelaskan 

kekhususan tindak 

pidana terorisme. 

Kriteria: 

a. Pedoman 

Penskoran 

(Marking 

Scheme); 

b. Ringkasan 

materi kuliah; 

c. Kuis. 

a. Kuliah; 
b. Diskusi, [TM: 

1x(2x50”)]; 

c. [PT+BM:(1+1) 

x(2x60”)] 

eLearning 

UNIMUDA dan 

platform media 

lainnya. 

Kedudukan 

hukum 

pidana; asas 

retroaktif; 

kekhususan 

tindak 

pidana 

terorisme. 

20 

16 UAS / Evaluasi Akhir Semester: Kasus-kasus informasi dan transaksi elektronik  



 

INSTRUMEN PENILAIAN (SIKAP) 

 
Mata Kuliah : Hukum Pidana Khusus 

Kode Mata Kuliah : HK3505 

SKS 2 

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum 

Capaian Pembelajaran : CPL-S9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri 

Dosen Pengampu : Idik Saeful Bahri, M.H. 

 

No. 

 

Aspek Pengamatan 

Skor  

Sangat Baik 
≥81 

Baik 

61≤ skor 

<81 

Cukup 

41≤ skor 

<61 

Kurang 

21≤ skor < 
41 

Sangat 

Kurang 

Skor < 21 

 

Ket. 

1 Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan 
perkuliahan 

      

2 Memberi salam sebelum dan sesudah 
berpendapat 

      

3 Menghargai pendapat orang lain       

4 Sopan dalam mengemukakan pendapat       

5 Menggunakan   bahasa dengan baik saat 

menjawab pertanyaan dari orang lain. 

      

Skor       



 

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM 

 

Mata Kuliah : Hukum Pidana Khusus 

Kode Mata Kuliah : HK3505 

SKS 2 

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum 

Capaian Pembelajaran : CPL-KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang 

keahliannya 

Dosen Pengampu : Idik Saeful Bahri, M.H. 

 

 
No. 

 
Aspek yang Dinilai 

Skor  
Ket. 

Sangat Baik 

Skor ≥ 81 

Baik 
61 ≤ Skor ‹ 81 

Cukup 

41≤ Skor ‹ 
61 

Kurang 

21≤ Skor ‹ 
41 

Sangat 

Kurang 
skor ‹ 21 

1. Ketepatan menjelaskan konsep dasar hukum 
pidana khusus 

      

2. Ketepatan menjelasakan kekhususan dari 
setiap tindak pidana 

      

3. Keruntutan dalam menyampaian ide atau 
gagasan secara lisan 

      

4. Ketepatan melakukan analisis terhadap kasus- 
kasus yang diberikan 

      

Skor       



INSTRUMEN PENILAIAN ( KETERAMPILAN KHUSUS) 

 
Mata Kuliah : Hukum Pidana Khusus 

Kode Mata Kuliah : HK3505 

SKS 2 

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum 

Capaian Pembelajaran : CPL-KK1. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam 

penyelesaian kasus 

Dosen Pengampu : Idik Saeful Bahri, M.H. 

 

 
Soal Ujian Akhir Semester 

 
1. Apakah platform penyedia layanan jual beli online (misalnya Tokopedia, Shopee, dll) dapat digugat atas keerugian yang dialami konsumen? 

2. Bagaimana menurut pendapat saudara, kedudukan hukum konsumen dalam transaksi elektronik? 

3. Bagaimana pendapat saudara mengenai kasus “terduga” teroris yang ditembak mati oleh aparat dengan alasan melakukan perlawanan , 

padahal tangan si “terduga” diborgol? Apakah itu bagian dari kekhususan tindak pidana terorisme, sehingga aparat bisa sewenang-wenang 

melakukan tindakan represif kepada “terduga” teroris? 

4. Bagaimana posisi BNN dan POLRI dalam pengungkapan kasus narkotika dan psikotropika? 

 

 

 
 

Rubrik Penilaian Ujian Akhir Semester 
 
 

 

No 

 

Aspek Penilaian 

Bobot Nilai 

Sangat 

Baik 

≥81 

Baik 

61≤ skor 

<81 

Cukup 

41≤ skor <61 

Kurang 

21≤ skor < 
41 

Sangat Kurang 

Skor < 21 
Ket. 

1. Mampu menjelaskan konstruksi 
hukum yang tepat 

      

2 Mampu menguraikan dasar-dasar 
hukum yang terkait permasalahan 

yang ditanyakan 

      

3 Mampu memberikan pendapat yang 
progresif dan argumentatif 

      



4 Mamiliki kemampuan analisis yang 
runtut dengan logika yang sesuai 

dengan kaidah metodologi penelitian 
hukum 

      

5 Mampu membuat perumpaan dan 
analogi yang tepat dari kasus lain 

yang serupa 

      

Jumlah       

Rata-rata skor  

 

 

INSTRUMEN PENILAIAN (PENGETAHUAN) 

 

Mata Kuliah : Hukum Pidana Khusus 
Kode Mata Kuliah : HK3505 

SKS 2 
Jurusan/ProgramStudi : Ilmu Hukum 

Capaian Pemebelajaran : CPL-PP4. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata 

negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat 

Dosen Pengampu : Idik Saeful Bahri, M.H. 

 

 

 
Soal Ujian Tengah Semester 

 
1. Mengapa Disnaker tidak pernah mensosialisasikan sanksi pidana bagi pengusaha dalam UU Ketenagakerjaan? Seberapa efektif sanksi pidana 

ketenagakerjaan bagi perlindungan pekerja? 

2. Mengapa saat ada kasus yang berhubungan dengan perbankan, kepolisian selalu menggunakan dalih “kasus pencucian uang” agar bisa 

mendobrak asas kerahasiaan bank? 

3. Bagaimana pendapat saudara mengenai kasus “Cicak vs Buaya”, dimana saat KPK melakukan upaya penyelidikan terhadap dugaan kasus 

korupsi yang menyeret nama-nama besar di kepolisian, disaat itu pula kepolisian akan membalasnya dengan melakukan penyelidikan kasus- 

kasus lain yang diduga dilakukan oleh komisioner KPK. Menurut saudara, Bagaimana solusi agar KPK dan POLRI tidak terjebak dalam 

permainan hukum tersebut. 

4. Sebutkan ketentuan-ketentuan yang menurut saudara dirasa masuk kategori pidana khusus selain dari yang pernah diajarkan.



 

Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester 
 

 
 

 

No 

 

Aspek Penilaian 

Bobot Nilai 

Sangat 

Baik 

≥81 

Baik 

61≤ skor 

<81 

Cukup 

41≤ skor <61 

Kurang 

21≤ skor < 
41 

Sangat Kurang 

Skor < 21 
Ket. 

1. Mampu menjelaskan konstruksi 
hukum yang tepat 

      

2 Mampu menguraikan dasar-dasar 
hukum yang terkait permasalahan 

yang ditanyakan 

      

3 Mampu memberikan pendapat yang 
progresif dan argumentatif 

      

4 Mamiliki kemampuan analisis yang 

runtut dengan logika yang sesuai 

dengan kaidah metodologi penelitian 

hukum 

      

5 Mampu membuat perumpaan dan 

analogi yang tepat dari kasus lain 
yang serupa 

      

Jumlah       

Rata-rata skor  



 

Catatan: 
 

 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan 

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran 
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap 

bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 

kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan 

atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator- 

indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa 

kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, 

Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, 

Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub- 

CPMK tsb., dan totalnya 100%. 
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstuktur, BM = Belajar Mandiri. 

 

 


