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DAFTAR MATA KULIAH YANG DITAWARKAN 

UNTUK PROGRAM STUDI STUDENT EXCHANGE KMMB – NUNI 

SEMESTER GENAP TA 2020/2021 

 

FAKULTAS     : HUKUM 

PROGRAM STUDI    : SARJANA HUKUM 

JENJANG     : S1 

TOTAL KUOTA MAKSIMAL DITERIMA  : 60 (enam puluh) mahasiswa 

 

MATA KULIAH YANG DITAWARKAN 

SEMESTER 2  

Kuota mahasiswa exchange yang diterima untuk semester 2: 20 (dua puluh) mahasiswa 

1. Nama Mata Kuliah  : Hukum Perdata 

Kode Mata Kuliah  : HH6008004 

Jumlah SKS   : 4 (empat) 

Capaian Pembelajaran  :  

a. Mahasiswa mampu mengerti makna hukum perdata; 

b. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup hukum perdata; 

c. Mahasiswa mampu memahami masalah pembuktian dan kadaluarsa; 

Deskripsi Mata Kuliah  : 

Mata kuliah ini menjelaskan secara umum tentang hukum perdata yang meliputi, 

hukum perorangan, hukum keluarga, hukum benda, dan hukum waris berdasarkan 

teori dan ketentua dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk 

Wetboek dan peraturan perundang-undangan terkait. 

Topik Bahasan   :  

a. Pengertian hukum perdata; 
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b. Sejarah hukum poerdata; 

c. Asas-asas hukum perdata; 

d. Sumber hukum perdata; 

e. Hukum Perorangan; 

f. Hukum Keluarga; 

g. Hukum harta kekayaan; 

h. Hukum Waris; dan 

i. Pembuktian dan kadaluarsa.  

 

Nama Pengajar   : Dr.Hj. Siti Ummu Adillah, SH.,M.Hum 

Profil Pengajar   : 

Prof.Dr.Hj., Siti Ummu Adillah SH.,M.Hum yang bertempat tinggal di 

Semarang dengan alamat Jl. Jeruk No. 10 Semarang berpengalaman dalam 

bidang pengajaran, penelitian maupun pengabdian dalam bidang ilmu Hukum 

Perdata dan Kapita Hukum Perdata. 

 

2. Nama Mata Kuliah  : Hukum Pidana 

Kode Mata Kuliah  : HH6008005 

Jumlah SKS   : 4 (empat) 

Capaian Pembelajaran  :  

a. Mahasiswa mampu mengerti makna hukum pidana; 

b. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup hukum pidana; 

c. Mahasiswa mampu memahami masalah pembuktian dan kadaluarsa; 

Deskripsi Mata Kuliah  : 

Mata kuliah hukum pidana menjelaskan tentang arti dan ruang lingkup hukum pidana, 

sumber-sumber hukum pidana, berlakunya hukum pidana, tentang pengertian tindak 

pidana dan penggolongan tindak pidana. 

Topik Bahasan   :  

a. Ajaran kausalitas; 

b. Sifat melawan hukum; 

c. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana; 

d. Percobaan tindak pidana; 

e. Percobaan tindak pidana; 

f. Pidana dan pemidanaan; 

g. Dasar penghapus pidana; 



h. Dasar peringan dan pemberat pidana; 

i. Gabungan tindak pidana; 

j. Penyertaan tindak pidana; serta 

k. Gugurnya hak menuntut dan menjalankan pidana. 

Nama Pengajar   :Prof.Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih, 

SH.,M.Hum 

Profil Pengajar   : 

Prof.Dr.Hj., Sri Endah Wahyuningsih SH.,M.Hum yang bertempat tinggal di 

Semarang dengan alamat Jl. Watulawang Timur RT.04/RW.VIII  Semarang 

berpengalaman dalam bidang pengajaran, penelitian maupun pengabdian 

dalam bidang ilmu Hukum Pidana dan Hukum Pidana Khusus. 

 

 

SEMESTER 4 

Kuota mahasiswa exchange yang diterima untuk semester 4: 20 (dua puluh) mahasiswa 

3. Nama Mata Kuliah  : Pendidikan Anti Korupsi 

Kode Mata Kuliah  : HH6008032 

Jumlah SKS   : 2 (dua) 

Capaian Pembelajaran  :  

a. Mahasiswa mampu mengerti makna Pendidikan Anti Korupsi; 

b. Mahasiswa mampu memahami ruang Pendidikan Anti Korupsi; 

c. Mahasiswa mampu memahami masalah Tindak Pidana Korupsi; 

d. Mahasiswa mampu menciptakan budaya perilaku anti korupsi; 

Deskripsi Mata Kuliah  : 

Mata kuliah pendidikan anti korupsi menjelaskan  pengetahuan tentang seluk beluk 

korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi,  pembangunan karakter anti-korupsi 

(anti-corruption character building), membentuk kepribadian anti-korupsi , serta 

membangun semangat dan kompetensinya sbg agent of change bagi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara yg bersih dan bersih dari ancaman korupsi.  

Topik Bahasan   : 

a. Pengertian tindak pidana korupsi; 

b. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi; 

c. Dampak masif terjadinya tindak pidana korupsi; 

d. Nilai dan prinsip anti korupsi; 



e. Upaya pencegahan  korupsi; 

f. Gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan  korupsi; 

g. Tindak pidana korupsi menurut peraturan perundangan yang berlaku; dan 

h. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. 

Nama Pengajar   : Dr.H. Amin Purnawan,SH.,M.Hum 

Profil  Pengajar   : 

Dr.H.Amin Purnawan,SH.,M.Hum yang bertempat tinggal di Semarang 

dengan alamat Jl. Jeruk VII No. 10 Semarang berpengalaman dalam bidang 

pengajaran, penelitian maupun pengabdian dalam bidang ilmu Hukum Pajak 

dan Hukum Pertanahan. 

4. Nama Mata Kuliah  : Hukum dan Hak Azasi Manusia 

Kode Mata Kuliah  : HH6008042 

Jumlah SKS   : 2 (dua) 

Capaian Pembelajaran  :  

a. Mahasiswa mampu mengerti makna hak azasi manusia; 

b. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup hak azasi manusia; 

c. Mahasiswa mampu memahami masalah, perkembangan dan menjunjung 

tinggi hak azasi manusia dan kewajiban azasi manusia secara seimbang dan 

berkeadilan ; 

Deskripsi Mata Kuliah  : 

Mata kuliah Hukum dan Hak Azasi Manusia membahas tentang elemen dasar hak 

azasi manusia baik secara nasional maupun internasional serta mengkaji antara hukum 

dan hak azasi manusia di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Topik Bahasan   : 

a. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak 

miliknya; 

b. Hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja 

berada; 

c. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; 

d. Hak tidak boleh diganggu yang berkaitan dengan hak kehidupan pribadi di 

dalam tempat kediamannya; 

e. Hak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui 

sarana elektronik tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau 

kekuasaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 



f. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, 

tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa; 

g. Hak tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucvilkan, diasingkan atau 

dibuang secara sewenang-wenang; 

h. Hak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan 

tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya  hak 

azasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.  

Nama Pengajar   : Dr. Maryanto, SH.,MH 

Profil Pengajar   : 

Dr.Maryanto,SH.,MH  yang bertempat tinggal di Semarang dengan alamat Jl. 

Pusponjolo Barat No. 24 Semarang berpengalaman dalam bidang pengajaran, 

penelitian maupun pengabdian dalam bidang ilmu Hukum Internasional , 

usaha menengah kecil dan mikro (UMKM), serta Hak Azasi Manusia. 

 

 

SEMESTER 6 

Kuota mahasiswa exchange yang diterima untuk semester 6: 20 (dua puluh) mahasiswa 

5. Nama Mata Kuliah  : Etika Profesi Hukum 

Kode Mata Kuliah  : HH6008041 

Jumlah SKS   : 2 (dua) 

Capaian Pembelajaran  :  

a. Mahasiswa mampu menjelaskan arti dan terminologi etika, profesi hukum 

serta memahami urgenitas etika bagi orang memiliki profesi hukum; 

b. Mahasiswa mampu mengerti makna etika profesi hukum; 

c. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup etika profesi; 

d. Mahasiswa mampu memahami masalah dan solusi etika profesi hukum; 

Deskripsi Mata Kuliah  : 

Mata kuliah ini mambahas tentang ruang lingkup tugas dan wilayah kerja dari 

masing-masing profesi hukum, tanggung jawab dalam mengemban tugas dan 

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode 

etik serta kode perilaku untuk profesi hukum yang bersangkutan. Etika sebagai  dasar 

perbuatan apa yang baik dan buruk, yang patut dikerjakan seorang penjabat profesi 

sebagai penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, serta advokat/pengacara. 

Disamping pejabat negara di bidang lain seperti  notaris. 



Topik Bahasan   : 

a. Konsep, makna, dan hakekat etika; 

b. Urgenitas etika dalam profesi hukum; 

c. Kualifikasi pekerjaan sebagai sebuah profesi; 

d. Hakekat dan karakteristik profesi; 

e. Pengertian dan dasar profesi hukum; 

f. Bidang dan tugas profesi hukum; 

g. Nilai moral profesi hukum; 

h. Kode etik profesi ; 

i. Tujuan dan fungsi kode etik; 

j. Etika profesi polisi; 

k. Etika profesi jaksa; 

l. Etika profesi hakim; 

m. Etika profesi advokat; 

n. Etika profesi Notaris; dan 

o. Penegakan kode etik profesi. 

Nama Pengajar   : Prof.Dr.Hj. Anis Masdurrohatun, SH.,MHum 

Profil Pengajar   : 

Prof.Dr.Hj.Anis Masdurrohatun,SH.,M.Hum yang bertempat tinggal dengan 

alamat Jl. Jamus RT.XI/RW.4 Mranggen Demak  berpengalaman dalam 

bidang pengajaran, penelitian maupun pengabdian dalam bidang ilmu Hukum 

Hak atas Kekayaan Intelektual dan Hukum Lingkungan . 

 

6. Nama Mata Kuliah  : Teknik Perancangan Hukum 

Kode Mata Kuliah  : HH6008037 

Jumlah SKS   : 2 (dua) 

Capaian Pembelajaran  :  

a. Mahasiswa mampu memahami tentang  jenis dan sifat Norma ; 

b. Mahasiswa mampu memahami peraturan perundang-undangan, pengertian, 

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sejarah 

ketatanegaraan Indonesia; 

c. Mahasiswa mampu memahami proses pembentukan peraturan perundang-

undangan; 

d. Mahasiswa mampu memahami kerangka peraturan perundang-undangan; 

e. Mahasiswa dapat merancang peraturan perundang-undangan yang baik dan 

benar 

Deskripsi Mata Kuliah  : 



Mata kuliah ini membahas pengertian, ruang lingkup, dan landasan hukum 

perancangan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah kabupaten/Kota, dan bentuk 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

Topik Bahasan   :  

a. Jenis dan sifat Norma  

b. Peraturan Perundang-undangan 

c. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Perencanaan, Penyusunan, 

Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan, Pengundangan 

d. Teknik penyusunan dan kerangka peraturan perundang-undangan; 

e. Kerangka peraturan perundang-undangan: Judul. Pembukaan. Batang Tubuh, 

Penutup, Penjelasan, Lampiran. 

f. Partisipasi Masyarakat 

g. Penyebarluasan 

h. Pemantauan dan Peninjauan 

i. Hal-hal Khusus dalam pembentukan peraturan Perundang 

  

Nama Pengajar   : Dr.Hj. Widayati, SH.,MH 

Profil Pengajar   : 

Dr.Hj.Widayati, SH.,MH  yang bertempat tinggal  dengan alamat Jl. Pucang 

Jajar Timur No. 4 Pucang Gading Demak berpengalaman dalam bidang 

pengajaran, penelitian maupun pengabdian dalam bidang ilmu Hukum 

Administrasi Negara dan Teknik Perancangan Hukum.  

 


