
 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

PROGRAM PASCASARJANA  

PRODI MAGISTER HUKUM 

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH (MK) KODE BOBOT (sks) SEMESTER Tgl. Penyusunan 
Filsafat Hukum HKI 312 2 I September 2018 
Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI 

Program Studi Magister Hukum  Dr. Januari Siregar, SH., M.Hum Dr. Marlina, SH., M.Hum 

Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI            

  
1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila (S) 
2. Memiliki kemampuan berpikir ilmiah secara metodik hukum dalam pengembangan ilmu hukum (PP) 
3. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan 

desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata 
cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis (KU) 

4. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui 
pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum (KK) 

5. Mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif (KK) 
6. Mampu menguasai keterampilan mediasi dan negosiasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan (KK) 
  

CPMK   

  
Setelah mengikuti mata kuliah filsafat hukum mahasiswa semester I mampu menjelaskan hakikat dari filsafat 
hukum serta mengaplikasikannya dalam menganalisa fenomena hukum. 
 

 
Diskripsi Singkat 

 
Mata kuliah ini mengkaji tentang sejarah dan latar belakang filsafat, batas-batas kajian dalam filsafat hukum, aliran dan pemikiran 
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MK dalam filsafat hukum, pengaruh aliran hukum terhadap hukum dan penegakan hukum di masyarakat, karakteristik filsafat hukum, 
hukum dan kearifan lokal. 
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Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Filasafat Hukum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
  

 

Aliran dan pemikiran dalam filsafat hukum 

Sejarah dan latar belakang filsafat 

Batas-batas kajian dalam filsafat hukum 

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

Pengaruh aliran hukum terhadap hukum dan 
penegakan hukum di masyarakat 

Karakteristik filsafat hukum 

Hukum dan kearifan lokal 

 
UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

CPMK 

Setelah mengikuti mata kuliah filsafat hukum mahasiswa semester I 
mampu menjelaskan hakikat dari filsafat hukum serta mengaplikasikannya 
dalam menganalisa fenomena hukum. 
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Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian 
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan 
Indikator Penilaian 

Bobot 
Nilai 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I-III Mahasiswa mampu 
menjelaskan sejarah dan 
latar belakang filsafat 
hukum 

Filsafat Timur 
Filsafat Barat 
 
Sejarah Filsafat dan pengelompokan 
menurut sifatnya: 
1. Cosmosentr (zaman Yunani) 
2. Teosentris (abad pertengahan) 

 
3. Antroposentris (zaman modern) 

- Serba rasio, sejak (1500 M) 
- Mengenal Descartes sebagai Bapak 

filsafat modern 
- Munculnya ilmu pengetahuan, sastra, 

seni, budaya dan perubahan-
perubahan dalam kehidupan 

- Manusia sebagi ictor mundi 
(penziarah dunia) ke  

Ceramah 100 
Menit 

Tes sumatif Ketepatan dan 
penguasaan 

25 

IV-V Mahasiswa mampu 
menentukan batas-batas 
kajian dalam filsafat 
hukum 

Filsafat hukum sebagai sub cabang filsafat 
manusia, yang namanya etika 
 
Filsafat hukum sebagi ilmu yang 
mempelajari hukum secara filosofis 

Ceramah 100 
Menit 

Tes sumatif Ketepatan dan 
penguasaan 

12.5 

VI-VII Mahasiswa mampu 
menganalisa aliran dan 
pemikiran dalam filsafat 
hukum 

Legisme hukum dan postivisme 
Mazhab sejarah 
Sociological Jurispruence 
 
Utilitarianisme 
Realisme huku 
Freirechtslehre 

Ceramah dan 
dikusi 

100 
Menit 

Diskusi dan tes 
formatif 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
kebenaran anlisis 

12.5 

VIII Evaluasi Tengah Semester tdk 
diberi 
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bobot 
IX-XI Mahasiswa mampu 

menganalisa pengaruh 
aliran hukum terhadap 
hukum dan penegakan 
hukum di masyarakat 

Urgensi pemahaman aliran hukum secara 
komprehensif 
Pengaruh aliran hukum terhadap 
paradigma berpikir Law enforcement 
 
Pengaruh aliran hukum dan paradigma 
berpikir bagi para Jurist di Indonesia 
 
Pengaruh dan paradigma berpikir 
masyarakat hukum dalam arti luas 

Ceramah dan 
dikusi 

100 
Menit 

Diskusi dan tes 
formatif 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
kebenaran anlisis 

25 

XII-XIII Mahasiswa mampu 
menganalisa karakteristik 
filsafat hukum 
 

Berpikir komprehensif dan holistik 
Kritis dan Radikal 
 
Spekulatif dalam arti positif, serta inovatif 
kearah cita hukum 
Refliktif kritis dan rasio 

Ceramah dan 
dikusi 

100 
Menit 

Diskusi dan tes 
formatif 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
kebenaran anlisis 

12.5 

XIV-XV Mahasiswa mampu 
menjelaskan hukum dan 
kearifan lokal 

Istilah dan Peristilahan 

- Tema humaniora 

- Pandangan hidup 

- Kebijakan setempat 

 

Prinsip-prinsip kearifan lokal 

Konsep hukum vis a vis kearifan lokal 

Ceramah dan 
dikusi 

100 
Menit 

Diskusi dan tes 
formatif 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
kebenaran anlisis 

12.5 

XVI Evaluasi Akhir Semester tdk 
diberi 
bobot 
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