
SILABI FILSAFAT HUKUM 
 
A. IDENTITAS MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah : Filsafat Hukum 
Status Mata Kuliah : Wajib Program 
Kode Mata Kuliah : HKM 6102 
Jumlah SKS  : 2 sks 
Prasyarat   : Filsafat Umum dan Logika 
Semester Sajian :  1 (satu) 

B. DESKRIPSI MATA KULIAH 
Mata Kuliah Filsafat Hukum merupakan kajian tehadap hakekat atau inti 
hukum dengan memberikan keterampilan berfikir logis ,kritis dan radikal 
dalam menganalisis dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum pada 
masalah yang dihadapi . Hakekat hukum meliputi konsep-konsep tentang 
pengertian hukum(beguief des rechts), gagasan-gagasan  tentang tujuan 
hukum (geltung des rechts) dan mtif-motif mengapa manusia mau mentaati 
hukum(zwech es rechts). 
Keterampilan berfikir logis adalah trampil mendiskripsikan ata memaparkan 
fakta hukum secara objektif,berfikir kritis adalah menemukan posisi da 
relasi stake holders; dan berfikir radikal adalah menemukan hakekat 
permasalahan hukum yang dihadapi , sehingga dapat memberikan alternatif 
solusi atau pemecahan masalah hukumnya. 
   

C. KOMPETENSI MATA KULIAH 
Setelah menempuh dan lulus mata kuliah Filsafat Hukum,mahasiswa 
diharapkan dapat memiliki kompetensi atau kemampuan berfikir logis,kritis 
dan radikal, sehingga dapat menemukan hakekat hukum, yaitu nilai-nilai 
kebenaran, keadilan, kepantasan,keseimbangan dan lain-lain. 
Nilai-nilai tersebut telah menjadi subjek analisis filsafat hukum selama 
hampir seabad lamanya,yang menunjukkan adanya proses rasionalisasi dan 
konkritisasi terhadap hasil perenungan manusia , serta tuntutan 
implementasi sesuai dengan kompleksitas permasalahan era global dewasa 
ini.  

D. LEVEL KOMPETENSI 
a. Level Kompetensi I (Pemahaman Filsafat Hukum) :15% 

Pokok Bahasan : 
1. Kemampuan memahami secara 

filosofis,pengetahuan,penanaman nilai-nilai atau kearifan-
kearifan sosial tentang konsepsi dari pengertian hukum    



2. Gagasan tentang tujuan hukum : konsepsi dan gagasan 
tentang apa yang sebenarnya yang hendak dicapai oleh hukum. 

3. Konsepsi tentang mengapa orang yang mentaati hukum 
4. Beberapa persoalan dan pertanyaan – pertanyaan yang 

mucul di bidang filsafat hukum 
 

b. Level Kompetensi II (Penalaran Filsafat Hukum) 75% (11x) 
Pokok Bahasan : 

1. Persoalan apakah Nilai Etis Keadilan mempunyai muatan 
keabsahan dari hukum positif. 

2. Teori keadilan filsafat hukum alam 
3. Perkembangan filsafat hukum dari pandangan positivisme 
4. Filafat hukum pada abad pertengahan,abad XIX,serta 

filsafat positivisme  
5. Aliran filsafat neopositivisme 
6. Persoalan apakah hukum lebih mengutamakan hubungan 

vertikal untuk mempertegas dan ketaatan pada perintah 
penguasa, atau mengutamakan hubungan horisontal untuk 
mngakomodasikan  kehendak anggota masyarakat. 

7. Persoalan apakah hukum mengutamakan sistem peraturan-
peraturan umum atau mengarah lebih khusus mengatur pada 
permintaan beberapa kepentingan. 

8. Persoalan apakah proses dan pertimbangan hukum adalah 
bersifat analitis yang diutamakan atau norma analitis yang 
lebih besar sifatnya. 

9. Aliran Civil Law dan Common Law  
c. Level Kompetensi III (penerapan filosofi pada Etika Profesi) (2) 

Pokok Bahasan : 
1. Keetrampilan berfikir logis,kritis dan radikal dan 

mengimplementasikannya pada kasus-kasus hukum aktual di 
bidang kenotariatan 

 


