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Capaian 
Pembelajaran 
Lulusan(CPL) 
 
 
 
Catatan: 
S : Sikap 
P : Pengetahuan 
KU : 
Keterampilan 
Umum 
KK : 
Keterampilan 
Khusus 

CPL Program Studi 

(kode 
CPL) 

 

S1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap relegius ; 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika ; 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila ; 

S4 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan ; 

S5 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ; 

P1 Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan ; 

P2 Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang 
berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat ; 

P3 Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat ; 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya ; 

KU2 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaida, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 



 
 

dan mengungggahnya dalam laman perguruan tinggi ; 

KK1 Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, 
berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ; 

KK2 Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat ; 

KK3 Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat ; 

CP Mata Kuliah 

1 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar hukum perdata, sejarah hukum perdata dan sumber hukum perdata ; 

2 Mahasiswa mampu penjelaskan tentang istilah-istilah dalam hukum perdata dan subjek hukum perdata ; 

3 Mahasiwa mampu menjelaskan tentang hukum orang (Natuurlejk Persoon); 

4 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum benda ; 

5 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum keluarga ; 

 6 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak milik ; 

 7 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum perkawinan, asas hukum perkawinan ; 

 8 Mahasiswa mampu menjelaskan hukum perikatan ; 

 9 Mahasiwa mampu menjelaskan tentang hukum pembuktian dan daluarsa ; 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Pada mata kuliah ini mahasiswa  belajar tentang Pengantar Hukum Perdata, Sejarah dan Subjek Hukum Perdata, Hukum Orang, Hukum 

Benda, Hukum Keluarga, Hak Milik, Badan Hukum, Hukum Perkawinan, Asas Hukum Perkawinan, Hukum Perikatan, Hukum Pembuktian 

dan Daluarsa. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Pengertian Hukum Perdata, Keanekaragaman Hukum Perdata, Sejarah KUHPerdata di Indonesia, Berlakunya KUHPerdata di Indonesia 

2. Sejarah Hukum Perdata dan Subjek Hukum Perdata 

3. Hukum Orang  

4. Hukum Benda 

5. Hukum Keluarga 

6. Hak Milik 

7. Hukum Perkawinan 

8. Hukum Perikatan 



 
 

9. Hukum Pembuktian dan daluarsa 

Bobot Penilaian Penugasan  

UAS 

: 30% 

: 70% 

Pustaka Utama  
 

1. Asyhadie Zaeni H, Hukum Keperdataan Jilid Kesatu 

Pendukung  

1. Asyhadie Zaeni H, Hukum Keperdataan Jilid Ketiga 
2. Syahrani Riduan H, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata 

Media 
Pembelajaran 

Perangkat Lunak PerangkatKeras 

Power Point Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board 
 

Team Teaching 1. M. Mahendra Abdi, SH., MH (MAH) 
2. Dewi Aina, SHI., MH (DA) 

Mata Kuliah 
Syarat 

Pangantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia 

 



 
 

Tabel Rencana Pembelajaran  

Mingguda
n 

Pertemuan 

Kemampuan 
akhir yang 
diharapkan 

Materi Pembelajaran 
Metode 

Pembelajaran 
Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 
Indikator 

Kriteria dan 
BentukPenilaian 

Bobot 
Penilaian 

Dosen 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
Pengantar 
Hukum Perdata 

Pengantar Hukum Perdata : 
a. Pengertian dan ruang 

lingkup Hukum 
Perdata 

b. Hakekat, sifat, tujuan 
dan fungsi Hukum 
Perdata 

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
apliasi zoom 

Kejelasan 
menguraikan 
pengertian Hukum 
Perdata 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Diskusi 

5% 
 

MAH 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
Sejarah Hukum 
Perdata 
 

Sejarah terbentuknya Hukum 
Perdata 

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
aplikasi zoom 

Kejelasan 
menguraikan 
tentang Sejarah 
Hukum Perdata 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Diskusi 

 

5% 
 

MAH 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
Sumber Hukum 
Perdata 
 

Sumber-sumber Hukum 
Perdata, penjelasan tentang 
sumber Hukum Perdata 

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
Whatsapp 

Kejelasan 
menguraikan 
tentang Sumber 
Hukum Perdata 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Diskusi 

 

5% 
 

MAH 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang Subjek 
Hukum Perdata 
 

Penjelasan tentang subjek 
hukum perdata 

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
Whatsapp 

Kejelasan dan 
pemahaman 
tentang subjek 
hukum perdata 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Diskusi 

10% 
 

MAH 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5-6 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang hukum 
orang 

Penjelasan tentang hukum 
orang, manusia sebagai 
subjek hukum, badan hukum 
sebagai subjek hukum  

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
Whatsapp 

Kejelasan dan 
pemahaman 
tentang hukum 
orang 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Diskusi 

 

10% 
 

MAH 
 
 
 
 
 
 
 

7 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang hukum 
benda 

Penjelasan tentang hukum 
benda, pengertian, 
pembedaan macam benda, 
hak kebendaan bersifat 
memberi kenikmatan (hak 
milik, pakai), hak kebendaan 
yang bersifat memberi 
jaminan (hak gadai,hak 
tanggungan)  
 

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
Whatsapp 

Kejelasan dan 
pemahaman 
tentang hukum 
benda 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Diskusi 

 

10% 
 

MAH 
 
 
 
 
 
 
 

8 Mahasiswa 
memahami 
tentang hukum 
perkawinan 
 

Penjelasan tentang hukum 
perkawinan, asas hukum 
perkawinan, tujuan hukum 
perkawinan, keabsahan, 
syarat dan larangan dalam 
perkawinan. pencegahan dan 
pembatalan dalam suatu 
perkawinan serta perjanjian 
kawin 
 
Kajian terhadap perkawinan 
yang dilaksanakan pada 
masa pandemi Covid-19 atas 
pemberlakuan kebijakan 
PSBB pada suatu wilayah 
 

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
membuat 
makalah terkait 
hukum 
perkawinan dan 
presentasi 
melalui aplikasi 
zoom 

Kejelasan dan 
pemahaman 
tentang hukum 
perkawinan 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Presentasi 
- Diskusi 

10% 
 

DA 

9 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang hukum 
keluarga 

Penjelasan tentang hukum 
keluarga, perkawinan, 
kekuasaan orang tua, 
perwalian, pengampuan.  

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
Whatsapp 

Kejelasan dan 
pemahaman 
tentang hukum 
keluarga 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Diskusi 

10% 
 

DA 



 
 

10 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang hukum 
waris 

Penjelasan tentang 
pengertian hukum waris dan 
pengaturannya, pengertian 
pewaris, ahli waris, dan harta 
warisan 

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
Whatsapp 

Kejelasan dan 
pemahaman 
tentang hukum 
waris 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Diskusi 

 

10% 
 

DA 

11 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang hak 
milik 

Penjelasan tentang 
pengertian hak milik, ciri-ciri 
hak milik, pembatasan 
penggunaan hak milik, 
perbedaan hak milik, gadai, 
fidusia, dan hak tanggungan 

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
Whatsapp 

Kejelasan dan 
pemahaman 
tentang hak milik 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Diskusi 

 

5% 
 

DA 

12 Mahasiswa 
memahami 
tentang 
Perbuatan 
Melawan 
Hukum 

Penjelasan tentang 
pengertian perbuatan 
melawan hukum : 
- PMH terhadap pribadi 
- PMH terhadap Badan 

Hukum 

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
zoom 

Kejelasan dan 
pemahaman 
tentang PMH 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Diskusi 
- Membanding

kan 
 

5% 
 

DA 

13 Mahasiswa 
memahami 
tentang : 
- Hukum 

perikatan 
- Perjanjian 
- Wanprestasi 

- Pengertian perikatan 
- Jenis dan hapusnya 

perikatan 
- Pengertian perjanjian 
- Asas dan jenis perjanjian 
- Syarat sah perjanjian 
- Wanprestasi (Persamaan 

dan perbedaan 
Wanprestasi dengan 
PMH) 
 

- Kajian terhadap Debitur 
yang tidak melaksanakan 
kewajiban karena 
Penerapan PSBB 

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
zoom 

Kejelasan dan 
pemahaman 
tentang hukum 
perikatan dan 
perjanjian 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Membanding

kan 
- Diskusi 

 

10% 
 

DA 



 
 

 

 

   

 

14 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
pembuktian dan 
daluarsa 

- Penjelasan tentang 
pembuktian 

- Macam pembuktian 
- Pengertian daluarsa 
- Macam daluarsa 
- Pencegahan dan 

penangguhan daluarsa 

Kuliah e-learning 
(Daring) & diskusi  
 

( TM : 1x 

(4x50’) 

Mahasiswa 
mempelajari 
materi tentang 
Hk. Perdata dan 
diskusi melalui 
Whatsapp 

Kejelasan dan 
pemahaman 
tentang 
pembuktian dan 
daluarsa 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi bentuk 
non-test : 
- Diskusi 

 

5% 
 

DA 

Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 
Mahasiswa membuat sebuah kajian hubungan keperdataan wanprestasi bagi debitur yang tidak bisa memenuhi kewajiban atas pembayaran angsuran kepada kreditur karena situasi pandemi 

wabah virus Covid-19  


