
SILABUS 
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II Deskripsi Mata Kuliah 

Perancangan hukum (legal drafting) merupakan salah satu unsur penting 

dalam praktik hukum. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu 

“legal” dan “drafting”. Secara harfiah, kata “legal” bermakna sesuatu yang 

sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan “drafting” bermakna 

perancangan/pengkonsepan. Jadi legal drafting dapat diartikan secara singkat 

sebagai perancangan naskah hukum / perancangan kontrak atau MoU. 

 Pengertian dan cakupan legal drafting berbeda dengan 

pengertian legislative drafting. Legislative drafting berhubungan dengan 

perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga 

yang berwenang, yaitu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan jenis 

lainnya. Sementara legal drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang 

dibuat oleh subjek hukum baik perorangan dan/atau badan hukum (lembaga 

yang berwenang), yaitu dalam bentuk MoU, perjanjian kerja sama, 

perjanjian/kontrak. Jadi ada perbedaan fokus pembahasan materi 

antara legislative drafting dan legal drafting, meskipun prinsip-prinsip umum 

yang terdapat dalam materi legislative drafting tetap diperlukan juga untuk 

materi legal drafting. 

Pemahaman yang utuh mengenai legal drafting sangat penting bagi para 

praktisi hukum di berbagai bidang dan instansi. Para praktisi hukum sering 

dihadapkan pada situasi harus menyusun perancangan hukum untuk 

kepentingan hukum dirinya, kliennya, atau lembaganya. Begitu juga kepada 

kalangan instansi pemerintah, lembaga negara, dan lembaga, badan, serta 

komisi selain lembaga negara yang berkepentingan menyusun legal drafting. 

Penyusunan legal drafting ini harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah 

yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta norma, standar, dan 

praktik hukum secara universal. Dengan demikian, keabsahan produk legal 

drafting yang telah disepakati dan kepentingan hukum para pihak yang 

menyusun legal drafting dapat terlindungi secara hukum. Namun faktanya 

masih banyak yang belum memahami bagaimana menyusun legal 

drafting secara benar dan sah. 

 

III Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang jenis – jenis dan tata urutan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia 

2. Mahasiswa memahami proses pembuatan peraturan perundang – undangan  



3. Mahasiswa mampu menyebutkan unsur–unsur esensial peraturan 

perundang-undangan 

4. Mahasiswa mampu mempraktekan pembuatan peraturan perundang-

undangan. 

 

IV Topik Inti Materi Pembelajaran 

1. Pengantar  

a. Peristilahan, Pengertian dan fungsi ilmu pengetahuan perundang-

undangan 

b. Lingkup bahasan 

2. Norma Hukum 

a. Pengertian dan jenis norma 

b. Statika dan dinamika system norma 

c. Hukum sebagai system norma yang dinamik 

d. Perbedaan Norma hukum dengan norma lainnya 

3. Norma Hukum dalam Negara 

a. Hierarki Norma Hukum (Stufentheorie Kelsen) 

b. Struktur Norma dan struktur lembaga 

c. Tata Susunan norma hukum Negara 

d. Norma fundamental Negara dan aturan dasar Negara dan  

e. UU Formal 

f. Peraturan Pelaksaan dan Peraturan Otonom 

4. Tata Susunan Norma Hukum RI 

a. Sistem norma hukum onesia menurut UUD 1945 

b. Hubungan Staatsfundamentalnorm Pancasila, Verfassungsnor UUD 

1945 dan Gesetznorm UU. 

c.  Hubungan Norma Hukum Dasar dan Norma Perundang-undangan 

d. Hal/hal yang berkaitan/mempengaruhi perjanjian asuransi 

e. Sistem Norma Hukum Indonesia menurut Tap MPRS No. 

XX/MPRS/1966 dan kritik terhadapnya 

f. Tata Urutan Peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 

Tahun 2004 

5. Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  

6. Fungsi dan materi muatan  Peraturan perundang-undangan 

a. Fungsi dan Materi Muatan UU dan Perpu 

b. Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah 

c. Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Presiden 

d. Fungsi dan Materi Muatan Keputusan Menteri / Kepala Lembaga 

Pemerintah Non Departemen 

e. Fungsi dan Materi Muatan Keputusan Direktur Jendral Departemen 

f. Fungsi dan Materi Muatan Keputusan Badan Negara 

g. Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Daerah 

h. Fungsi dan Materi Muatan Keputusan Kepala Daerah 

7. Proses Pembentukan Undang – Undang dan Peraturan Perundang-

undangan lainnya 

a. Proses penyiapan rancangan 

b. Proses Pembahasan 

c. Proses Pengesahan dan Pengundangan  



8. Bentul luar dan bagian – bagian essensial Peraturan Perundang-undangan 

9. Penjelasan Peraturan Perundang-undangan 

10. Pengundangan, kekuatan hukum, kekuatan mengikat dan kekuatan 

berlaku 

11. Perubahan Peraturan Perundang-undangan 

 

 

V Metode Pembelajaran 

1. Pertemuan awal dilakukan “kontrak belajar” untuk menyepakati rambu – 

rambu yang harus ditaati selama perkuliahan 

2. Kegiatan pengenalan setiap konsep baru, dapat dilakukan dengan 

alternatif sreategi : 

a. Brain stroming, untuk konsep yang diperkirakan tidak asing bagi 

mahasiswa 

b. Dynamic Lecturing / Ceramah dinamis, yaitu ceramah yang diselingi 

tanya jawab, untuk materi yang diperkirakan sama sekali baru bagi 

mahasiswa. 

c. Consept Map, yang dilanjutkan dengan advance organizer-nya 

d. Synergeric Teaching, yaitu mensinergikan dua model pembelajaran 

yang berbeda dalam membahas materi yang sama 

3. Pendalaman / perluasan pemahaman materi dilakukan dengan 

menggunakan alternatif strategi : 

a. Information Search, dengan menunjukan alternatif sumber 

informasinya 

b. Acrive Debate, untuk materi yang mengandung multi-varians 

4. Untuk melakukan review dapat digunakan alternarif strategi : 

a. Sort Card 

b. Everyone is teacher here 

5. Untuk mengembangkan keterampilan dilakukan praktek aplikasi teori 

atau konsep, seperti membandingkan kaidah hukum yang ada, menmahani 

konsep hukum dalam masyarakat, dll. 

 

VI Alternatif Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. OHP/LCD 

3. Fotocopy bahan / materi pilihan 

4. Ruangan Kelas 

5. Perpustakaan 

 



 

VII Alternarif Evaluasi Pembelajaran 

1. Untuk menilai proses pembelajaran masing – masing mahasiswa 

digunakan evaluasi porto folio. Disamping itu, untuk menilai proses ini 

juga dilakukan penilaian terhadap kehadiran mahasiswa dalam 

perkuliahan dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliagan. 

2. Untuk menilai produk pembelajaran dilakukan tes atau ujian tengah 

semester, ujian akhir semester dan penilaian terhadap “Tugas Utama” 

yaitu tugas yang kemampuan untuk melaksanakannya diasumsikan 

merupakan akumulasi dari komperensi yamg ditargetkan, dimana “Tugas 

Utama”  ini adalah tugas selain tugas – tugas yang tercakup dalam porto 

folio. 
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