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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 

 

 

KK1 Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum 

 

 

KK3 Mampu memberikan saran dan  penyelesaian masalah hukum 

 

 

P3 Menguasai konsep teoritis mengenai hukum formil  

 

 

P4 Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil  

 

 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

 



 

Mahasiswa dapat menjelaskan, menguraikan dan membedakan materi-materi yang berkenaan dengan Perancangan Kontrak yang meliputi, Konsep dan 

Pengertian Hukum Kontrak, Pengertian dan Fungsi Kontrak, Asas-asas dan Ketentuan Umum dalam Hukum Kontrak, Anatomi Kontrak, Tahapan 

Penyusunan Kontrak, sampai dengan berakhirnya kontrak. 

 

 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

 

 

Matakuliah ini membahas tentang pengertian, sumber hukum kontrak, asas-asas hukum kontrak, jenis-jenis, prinsip-prinsip, faktor-faktor yang harus 

diperhatikan dalam merancang kontrak, struktur dan anatomi kontrak, serta berakhirnya kontrak dan berakhirnya perikatan. 

 

   

 

Minggu 

 

Sasaran Pembelajaran Materi pembelajaran Strategi Pembelajaran Kriteria Penilaian 
Bobot 

Nilai (%) 

I 

Mahasiswa mampu 

menaati kontrak belajar 

yang telah dibuat dan 

disepakati 

Perkenalan 

Kontrak belajar 
Pengarahan sumbang saran Kehadiran mahasiswa 3 

II 

Mahasiswa mampu 

memahami, menjelaskan, 

dan membedakan istilah, 

sumber-sumber, bentuk, 

dan fungsi kontrak 

1. Istilah dan pengertian hukum 

kontrak 

2. Sumber-sumber hukum kontrak 

3. Bentuk-bentuk kontrak 

4. Fungsi kontrak 

Pengarahan dan umpan balik 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan menguraikan 

istilah, sumber, bentuk dan 

fungsi perancangan kontrak 

5 

III 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan, 

menguraikan dan 

membedakan asas-asas 

hukum dan sumber-

sumber hukum dalam 

perancangan kontrak 

Asas-asas hukum dan sumber-sumber 

hukum dalam perancangan kontrak 
Pengarahan dan Umpan balik 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan menguraikan 

asas-asas hukum dan 

sumber-sumber hukum 

dalam perancangan kontrak 

5 

IV 

Mahasiswa mampu 

menguraikan dan 

membedakan Syarat 

Syarat sahnya kontrak dan teori 

terjadinya kontrak 
Pengarahan dan Umpan balik 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan menjelaskan 

syarat sah dan teori 

5 



sahnya kontrak dan teori 

terjadinya kontrak 

terjadinya kontrak 

V 

Mahasiswa mampu 

membedakan kontrak 

nominaat dan kontrak 

innominaat 

1. Istilah dan pengertian kontrak 

nominaat dan innominat 

2. Jenis-jenis kontrak nominaat dan 

innominat 

Pengarahan dan Umpan balik 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan 

menjelaskandan 

membedakan kontrak 

nominaat dan kontrak 

innominaat 

- Kuis 

5 

VI 

Mahasiswa mampu 

membedakan Somasi, 

wanprestasi, ganti rugi, 

keadaan memaksa, dan 

resiko 

Somasi, wanprestasi, ganti rugi, 

keadaan memaksa, dan resiko 

Pengarahan, Umpan balik, 

dan analisis 

 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan 

menjelaskandan 

menguraikan somasi, 

wanprestasi, ganti rugi, 

keadaan memaksa, dan 

resiko 

- Kemampuan analisis kasus 

 

7 

VII 

Mahasiswa mampu 

menguraikan dan 

membedakan prinsip-

prinsip dan faktor-faktor 

yang harus diperhatikan 

dalam perancangan 

kontrak 

1. Prinsip-prinsip dalam perancangan 

kontrak 

2. Factor-faktor yang harus 

diperhatikan dalam perancangan 

kontrak 

Pengarahan, Umpan balik, 

dan papper 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan menjelaskan 

dan menguraikan prinsip-

prinsip dan faktor-faktor 

yang harus diperhatikan 

dalam perancangan kontrak 

- Isi tugas 

- Kerapihan membuat papper 

- Pengumpulan tugas tepat 

waktu 

7 

 

VIII 

 

Evaluasi belajar setengah 

semester 
Mid Test Soal-soal tertulis 

Ketepatan dalam menjawab 

soal 
12 



IX 

Mahasiswa mampu 

memahami, menguraikan 

dan mempraktekkan 

tentang Pra-

perancangan, 

perancangan, & pasca 

perancangan kontrak 

 

Pra perancangan, perancangan, & 

pasca perancangan kontrak 
Pengarahan dan umpan balik 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan menjelaskan 

dan menguraikan tahap 

merancang suatu kontrak 

5 

X 

Mahasiswa mampu 

menguraikan, 

membedakan dan 

mempraktekkan tentang 

struktur dan anatomi 

kontrak 

Struktur dan anatomi kontrak I:  

Judul, komparisi, latar belakang 

(recital), isi/subtansi (definisi, hak dan 

kewajiban) 

Pengarahan, Umpan balik, 

dan papper 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan menjelaskan 

dan menguraikan anatomi 

suatu kontrak 

- Isi tugas 

- Kerapihan membuat papper 

- Pengumpulan tugas tepat 

waktu 

7 

XI 

Mahasiswa mampu 

menguraikan, 

membedakan dan 

mempraktekkan tentang 

struktur dan anatomi 

kontrak 

Struktur dan anatomi kontrak II:  

Domisili, keadaan memaksa, kelalaian, 

pengakhiran kontrak, pola penyelesaian 

sengketa, penutup, dan tanda tangan. 

Pengarahan, Umpan balik, 

dan papper 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan menjelaskan 

dan menguraikan anatomi 

suatu kontrak 

- Isi tugas 

- Kerapihan membuat papper 

- Pengumpulan tugas tepat 

waktu 

7 

XII 

Mahasiswa menjelaskan, 

menguraikan, dan 

membedakan pola 

penyelesaian sengketa di 

bidang kontrak 

Pola penyelesaian sengketa di bidang 

kontrak 

Pengarahan, umpan balik, 

dan analisis 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan analisis 
5 

 

XIII 

 

Mahasiswa mampu 

membedakan 

berakhirnya kontrak dan 

Berakhirnya kontrak dan berakhirnya 

perikatan 

Pengarahan, umpan balik, 

dan analisis 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan menguraikan 

perbedaan berakhirnya 

5 



berakhirnya perikatan kontrak dan berakhirnya 

perikatan 

- Kemampuan analisis 

 

XIV 

 

Mahasiswa mampu 

membedakan akta 

otentik dan akta di 

bawah tangan 

Akta: 

1. Akta Otentik 
2. Akta Di Bawah Tangan 

Pengarahan, umpan balik, 

dan analisis 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan menguraikan 

perbedaan akta otentik dan 

akta di bawah tangan 

5 

 

XV 

 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menguraikan serta 

mampu membuat 

Memorandum of 

Understanding (MoU) 

Memorandum of Understanding (MoU) 
Pengarahan, umpan balik, 

dan analisis 

- Tingkat pemahaman 

- Kemampuan menguraikan 

mengenai Memorandum of 

Understanding (MoU) 

- Kemampuan analisis 

5 

 

XVI 

 

Evaluasi belajar satu 

semester 
Final Test Soal-soal tertulis 

Ketepatan dalam menjawab 

soal 
12 



 


