
SILABUS 
 

I. Mata Kuliah  : FIKIH JINAYAH DAN SIYASAH PERBANDINGAN 

Kode   : PM 025 

Fakultas   : Syariah 

Jurusan/Prodi  : Perbandingan Madzhab  

Program   : S.1 

Bobot   : 2 SKS 

Sifat    : Wajib  

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah Fikih Jinayah dan Siyasah Perbandingan dimaksudkan untuk 

memberikan pamahaman yang komprehensif tentang berbagai pendapat hukum di 

kalangan ulama madzhab terkait dengan hukum pidana dan politik dalam Islam. Kajian 

hukum pidana dan politik dalam Islam bersifat dinamis, aktual dan masuk wilayah yang 

terbuka adanya ijtihad. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami  

berbagai ketentuan tentang hukum pidanan Islam (fikih jinayat) yang meliputi jarimah 

(tindak pidana) hudud dan qishas seperti jarimah pembunuhan (al-qatl), pencurian (al-

sariqah), meminum minuman keras (syirb al-khamr) atau zat-zat terlarang lainya, 

perzinaan (al-zina), pemberontakan (al-baghyu), dan perampokan (al-khirabah)). Di 

samping itu mata kuliah ini juga dimaksudkan agar mahasiswa memahami konsep politik 

dalam Islam (fikih al-siyasah) seperti konsep negara (khilafah / imamah) dan dasar hukum 

pendirianya dan perbandingan pemikiran politik Islam menurut pemikir-pemikir Islam 

baik yang klasik, tengah maupun modern.  

 

III. Indikator Pencapaian  Hasil Belajar 

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar hukum pidana dan politik 

Islam 

2. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang berbagai pendapat ulama mazhab terkait 

dengan hukum pidana dan politik Islam berikut landasan hukumnya. 

3. Mahasiswa mampu memberikan apresiasi terhadap realitas perbedaan pemikiran 

tentang hukum pidana dan politik islam 

4. mahasiswa mampu memahami  dan menguasai berbagai teori tentang hukum pidana 

dan politik islam secara komprehensif dari berbagai pemikir muslim baik pemikir 

klasik, tengah maupun kontemporer. Dengan memahami berbagai pendapat ulama 

fikih terkait dengan model pemikiran hukum pidana dan politik Islam, mahasiswa 

mampu memberikan sikap apresiatif terhadap perbedaan serta mampu memahami 

akar perbedaan itu dengan berdasar argumentasi / hujjah yang kuat 

 

IV. Topik Inti Materi Pembelajaran 

1. Pengantar Jinayah dan Siyasah Perbandingan 

a. Pengertian 

b. Ruang lingkup  



c. Tujuan dan urgensi   

2. Fikih Jinayah Perbandingan 

3. Unsur-unsur tindak pidana  

4. Asas legalitas dalam penerapan hukum pidana   

5. Konsep dasar hukuman 

6. Tindak pidana (jarimah) dalam hukum jinayah: 

a. pembunuhan (al-qatl)  

b. zina  

c. murtad  

d. makar (bughat)  

e. ta’zir  

f. Fikih Siyasah Perbandingan 

7. Hubungan agama dan negara  

8. Khilafah / imamah 

9. Syura dan Demokrasi 

10. Ahl al-Hal wa al- aqd  

11. Ahlus Syaukah 

12. Bai’at dan kontrak politik  

13. Kualifikasi pemimpin  

14. Model-model suksesi 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pada pertemuan pertama  menggunakan dynamic lecturing  untuk melaksanakan  

kontrak belajar yang berisi kesepakatan antara dosen dan mahasasiswa/i  tentang apa 

yang harus disepakati selama perkuliahan, termasuk system evaluasi pembelajaran. 

2. Pertemuan berikutnya adalah  menyampaikan topic inti pembelajaran sesuai dengan 

time line dengan menggunakan metode dan strategi  active learning yang relevan.  

3. Untuk pendalaman materi dilakukan dengan beberapa alternative strategi  seperti active 

debate, every one is a teacher here, information search. 

4. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori  dilakukan dengan mengajak 

mahasisiwa/i  untuk  melakukan kajian dan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang 

terjadi dalam masyarakat baik yang berkaitan dengan masalah agama, social, budaya 

maupun politik.    

 

VI. Media Pembelajaran 

1. Papan tulis.  

2. LCD. 

3. Poto copy materi kuliah. 

4. Ruang kelas. 

5. Perpustakaan. 

 

VII. Sistem Evaluasi Pembelajaran 

1. Sistem evaluasi atau penilaian disampaikan kepada mahasiswa/i agar dosen dalam 

memberikan nilai kepada mahasiswa/i bisa lebih transparan, jujur dan obyektif. Proses 



pembelajaran dilakukan dengan  penilaian terhadap kehadiran dan keaktifan 

mahasiswa/i selama proses perkuliahan(skor 10%). 

2. Untuk menilai produk pembelajaran dilakukan dengan dengan berbagai cara, masing-

masing dengan skort maksimal. Tes yaitu ujian tengah semester (skor 30%), dan ujian 

akhir semester (skor 35%).  Tugas kelompok yaitu membuat makalah (skor 5%), 

presentasi makalah  (skor 5%) dan tugas individual yaitu mereview seluruh materi 

kuliah (skor 10%). Supaya lebih komprehensif keaktifan di dalam kelas dan presentasi 

dinilai (skor 5%).  
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