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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S1 Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

KU1 Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis 

KU3 Mampu bekerja secara individu dan kolektif 

KK3 Mampu memberikan saran dan  penyelesaian masalah hukum 

P2 Menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum 

P4 Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil  



CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN  

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menuasai konsep teoretis tentang hukum, lebih 
khusus tenang hukum dagang materiil serta  berpikir secara kritis, logis dan sistematis dan menyelesaikan masalah 
hukum yang terkait dengan hukum dagang, serta mampu mengambil keputusan dalam menerapkan hukum yang 
terkait masalah hukum perdagangan baik yang dilakukan secar individu maupun kelompok, yang didasarkan pada etika 
profesi hukum. 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai bentuk perusahaan dan aktivitas yang terkait dengan perusahaan baik 
perusahaan swasta, BUMN maupun koperasi,bahkan disinggung juga tentang yayasan, demikian pula hal-hal yang 
terjait dengan keperantaraan, serta surat-surat berharga serta perdagangan melalui pasar modal. Oleh karena dalam 
peragangan kemungkinan terjadi kerugian/risiko, sehingga disingung pula masalah asuransi. 

              

 rtemuan 
ke: 

Sasaran Pembelajaran Materi Pembelajaran Strategi Pembelajaran Kriteria Penilaian Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
I  Memberkan pemahaman 

tentang pengertian dasar 
dan sejarah hukum dagang 
serta perbedaan antara 
perusahaan dan pekerjaan. 

- Pengertian dasar dan 
Sejarah Hukum Dagang; 

- Perusahaan dan Pekerjaan 
 

 
 
Kuliah interktif  
dan diskusi 

  
 
0% 

II Mahasiswa mampu 
memahami pokok-pokok 
ketentuan dalam undang-
undang perdagangan. 

Mengenal Undang-
Undang Perdagangan 

 

 
 
 
Kuliah interktif  

  



dan diskusi 

III Memberikan pemahaman 
tentang berbagai macam 
perreskutuan dalam hukum 
perusahaan 

1. Persekutuan Perdata 
2. Persekutuan Firma 
3. CV  
4. Perseroan Terbatas 

 
1. Kuliah Interaktif 
2. TugasKelompok 

Untuk Pekan ke IV 
 
 
 

  

IV Mahasiswa mengklasifikasi 
karakteristik perusahaan 
persekutuan tidak 
berbadan hukum maupun 
yang berbadan hukum  
melalui contoh konkrit di 
Masyarakat  
 
Mampu membedakan 
perbedaan prinsip 
pertanggungjawaban 
sekutu pada masing-
masing  persekutuan 
perdata, Firma, CV  dan PT 
 
(C4, P3, A3, A5,) 
 

 

 
 
Penerapan konsep 
perusahaan dan berbagai 
bentuk persekutuan, baik 
persekutuan perdata, 
Firma, CV, maupun PT 

 
 
 
Presentase tugas 

 
 
 

 
1. Ketepatan 

argumentasi 
dalam tugas (8) 

2. Kemampuan 
presentasi. (5) 

3. Kemampuan 
bekerja tim; (3) 

4. Kemampuan 
pengendalian 
diri (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

V Mahasiswa mampu 
membedakan koperasi dan 
yayasan dengan badan 
hukum lain yang 
menjalankan perusahaan. 
serta mampu 

-  
-  
-  
-  
- Koperasi dan Yayasan 
 

 
 
 
 
Kuliah interakif dan Self 
Directed Learning 

  



menjabarkannya dalam 
kasus konkrit 

 

VI Mahasiswa mampu 
menguraikan tentang 
bentuk-bentuk BUMN dan 
membedakan anrara 
Perum dan PT Persero 
serta mampu 
menjabarkannya dalam 
kasus konkrit 

  
 
 
BUMN 

 
 
Kuliah interakif dan Self 
Directed Learning 
 
 
 
 

  

VII Mahasiswa mampu 
menguraikan hal-hal yang 
terkait dengan wajib daftar 
perusahaan serta 
dokumen-dokumen yang 
terkait dengan perusahaan 

    
 
   Wajib daftar perusahaan 
-  Dokumen Perusahaan 

 

 
 
Kuliah interktif  
dan diskusi 

  

VIII .  
 
MID TEST 
 

 
 
Ujian Tulisan 

Ketepatan 
menjawab soal 
Kejujuran 
mengerjakan soal 
ujian 

25% 

IX Mahsiswa mampu 
menguraikan tentang 
macam-macam surat 
berharga dan kekhususan 
masing-masing surat 
berharga 

    
 
Surat berharga 

 
Kuliah interaktif dan 
diskusi 
 
 
 
 

Kemampuan 
menjawab soal dan 
kemampuan 
mengembangkan 
gagasan serta 
keaktifan dalam 
diskusi 

 

X Mampu menguraikan 
tentang secara singkat 
tentang Pasar modal dan 
kegiatan-kegiatan yang 

   Pasar Modal 
 

Kuliah interaktif dan case 
study 

Kemampuan 
menjawab soal dan 
kemampuan 
mengembangkan 

 



terjadi dalam Pasar Modal. gagasan serta 
keaktifan dalam 
diskusi 

XI Mahasiswa manguraikan 
menguraikan berbagai 
macam perantara mampu 
membedakan antara 
perantara yang satu 
dengan lainnya. 

Keperantaraan  
Kuliah interaktif dan 
diskusi 

Kemampuan 
menjawab soal dan 
kemampuan 
mengembangkan 
gagasan serta 
keaktifan dalam 
diskusi 

 

XII Mahasiswa mampu 
menguraikan tentang 
kegiatan-kegiatan 
keperdataan dalam bukum 
yang  berlaku di laut 

Hukum kemaritiman yang 
bersifat keperdataan. 

Kuliah interaktif dan 
diskusi 

Kemampuan 
menjawab soal dan 
kemampuan 
mengembangkan 
gagasan serta 
keaktifan dalam 
diskusi 

 

XIII Mahasiswa mampu 
menerangkan berbagai 
macam asuransi dan 
membedakan antara 
asuransi kerugian dan 
asuransi sejumlah uang 
serta asuransi campuran, 
serta memberikan 
argumentasi terkait dengan 
penyelesaian masalah 
Asuransi. 

Asuransi. Kuliah interaktif dan case 
study 

Kemampuan 
menjawab soal dan 
kemampuan 
mengembangkan 
gagasan serta 
keaktifan dalam 
diskusi 

20% 

XIV Mahasiswa mampu 
menerangkan tentang 
persyaratan kepailitan dan 
penundaan kewajiban 

Kepailitan dan penundaan 
kewajiban pembayaran 
utang (PKPU) 
 

Kuliah interaktif dan case 
study 

Kemampuan 
menjawab soal dan 
kemampuan 
mengembangkan 

 



pembeyaran utang serta 
prosedur yang terkait 
dengan kepailitan dan 
penundaan kewajiban 
pembayaran utang. 

gagasan serta 
keaktifan dalam 
diskusi 

 
XV 

Mahasiswa mampu 
menerangkan tentang 
berbagai alternatif dalam 
penyelesaian sengketa 
bisnis serta membedakan 
keuntungan dan 
kekurangan masing-
masing. 

Alternatif Penyelesaian 
Sengketa Bisnis Non 
Litigasi 

Kuliah tatap muka dan 
diskusi kasus-kasus 
konkrit 

Kemampuan 
menjawab soal dan 
kemampuan 
mengembangkan 
gagasan serta 
keaktifan dalam 
diskusi 

 

 
 
 

  
 
FINAL TEST 

 
 
Ujian Tulisan 

Ketepatan 
menjawab soal 
Kejujuran 
mengerjakan soal 
ujian 

 
 
35% 
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