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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S1 Memiliki integritas dan etika profesi berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, sistematis yang disusun dalam konsepsi ilmiah dan hasil kajian 

KU2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian di bidang ilmu kenotariatan untuk penyelesaian masalah 

KU3 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik 

 KU4 Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

KK1 Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah di bidang kenotariatan 

P2 Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil di bidang kenotariatan 



CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

Setelah mempelajari matakuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis mengenai pewarisan dan memiliki keterampilan dalam 

melakukan pembagian harta warisan menurut BW sebagai modal dalam menyelesaikan masalah-masalah pewarisan menurut BW.  

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Mata kuliah ini membahas mengenai teori tentang materi hukum waris menurut BW, pembagian golongan ahli waris dan cara-cara 

mewaris, pengertian pewarisan berdasarkan Ab intestate dan testamentair, serta jenis-jenis testamen, kapan warisan terbuka menurut 

BW dan bagaimana jika antar pewaris meninggal dunia dalam waktu bersamaan, legitime portie ahli waris dari berbagai golongan, 

pewaris anak luar kawin yang diakui, pewarisan dalam perkawinan kedua, pewarisan bersama ahli waris anak luar kawin yang diakui, 

pewarisan janda/balu dalam perkawinan kedua, 3 jenis harta waris menurut BW : harta campur, persatuan untung dan rugi serta 

persatuan hasil dan pendapatan, pewarisan dengan adanya ibreng si pewaris ketika masih hidup sesuai ketentuan Pasal 1086 dan Pasal 

1096 BW, memahami lebih detail pewarisan testamentair dengan adanya olografis wasiat, open baar, dan geheim wasiat, pengertian 

legitime portie dan pergantian tempat, serta jenis wasiat erfsterlling dan legaat. 
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PERTE 

MUAN 

KE- 

SASARAN 

PEMBELAJARAN 
MATERI PEMBELAJARAN 

METODE/STRATEGI 

PEMBELAJARAN 

ALOKASI 

WAKTU 
KRITERIA PENILAIAN 

BOBOT 

(%) 

I Pembukaan matakuliah 

(mahasiswa 

menyepakati kontrak 

perkuliahan) dan 

mahasiswa mampu 

menganalisis teori 

hukum waris menurut 

BW 

Pembukaan kuliah, 

menjelaskan tentang : 

1. Kontrak perkuliahan  

2. Identitas mata kuliah 

3. Sasaran Belajar 

4. Deskripsi mata kuliah 

 

Materi: Teori tentang materi 

hukum waris menurut BW 

• Kuliah Interaktif 

• Penelusuran 

Pustaka 

2x50 

menit 

• Kemampuan menguraikan 

identitas, sasaran belajar 

dan deskripsi matakuliah 

• Kemutakhiran literatur  

• Ketepatan menganalisis 

materi  

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

4 

II Mahasiswa mampu 

menganalisis 

pembagian golongan 

ahli waris dan cara cara 

mewaris 

Pembagian  golongan ahli waris 

dan cara-cara mewaris 

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menguraikan 

materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

4 

III Mahasiswa mampu 

menguraikan 

pengertian pewarisan 

berdasarkan Ab 

intestate dan 

testamentair, serta 

jenis-jenis testamen. 

Pengertian pewarisan 

berdasarkan Ab intestate dan 

testamentair; 

Jenis-jenis testamen. 

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menguraikan 

materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

4 



IV Mahasiswa mampu 

menentukan kapan 

warisan terbuka 

menurut BW dan 

bagaimana jika antar 

pewaris meninggal 

dunia dalam waktu 

bersamaan. 

Warisan terbuka menurut BW  • Kuliah Interaktif 

• Case Study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Ketepatan menyelesaikan 

kasus berdasarkan materi 

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

8 

V Mahasiswa mampu 

menganalisis legitime 

portie ahli waris dari 

berbagai golongan  

Legitime portie ahli waris dari 

berbagai golongan 

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

4 

VI Mahasiswa mampu 

menganalisis status 

pewaris anak luar 

kawin yang diakui dan 

legitime portienya 

Pewaris anak luar kawin yang 

diakui 

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

4 

VII Mahasiswa mampu 

melakukan cara 

pembagian pewarisan 

dalam perkawinan 

kedua 

Cara pembagian pewarisan 

dalam perkawinan kedua 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Keterampilan melakukan 

pembagian pewarisan  

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

• Kedisplinan dan sopan 

8 



santun 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

VIII MID TEST • Ujian Tulis 2x50 

menit 

• Ketepatan menjawab soal 

• Kejujuran 

15 

IX Mahasiswa mampu 

menganalisis pewarisan 

bersama ahli waris anak 

luar kawin yang diakui 

Pewarisan bersama ahli waris 

anak luar kawin yang diakui 

• Kuliah interaktif 2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

4 

X Mahasiswa mampu 

menganalisis pewarisan 

janda/balu dalam 

perkawinan kedua  

Pewarisan janda/balu dalam 

perkawinan kedua 

• Kuliah interaktif 2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

4 

XI Mahasiswa mampu 

membedakan 3 jenis 

harta warisan 

3 jenis harta waris menurut 

BW : harta campur, persatuan 

untung dan rugi serta 

persatuan hasil dan 

pendapatan. 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Ketepatan membedakan 

jenis harta warisan 

berdasarkan kasus 

• Kemampuan membangun 

argumentasi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

8 



XII Mahasiswa mampu 

menganalisis prinsip 

mewaris dengan adanya 

inbreng si pewaris 

ketika masih hidup 

ketentuan Pasal 1086 

dan Pasal 1096 BW 

Prinsip mewaris dengan 

adanya inbreng si pewaris 

ketika masih hidup ketentuan 

Pasal 1086 dan Pasal 1096 BW 

• Kuliah interaktif 2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

4 

XIII Mahasiswa mampu 

merinci pewarisan 

testamentair dengan 

adanya olografis wasiat, 

open baar dan geheim 

wasiat. 

Pewarisan testamentair 

dengan adanya olografis 

wasiat, open baar dan geheim 

wasiat. 

• Kuliah interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan merinci materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

4 

XIV Mahasiswa mampu 

menganalisis konsep 

legitime portie dan 

pergantian tempat 

Pengertian legitime portie dan 

pergantian tempat 

• Kuliah interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun  

4 

XV Mahasiswa mampu 

membedakan jenis 

wasiat erfsterlling dan 

legaat 

Jenis wasiat erfsterlling dan 

legaat 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan membedakan 

materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun  

4 



XVI 

 

FINAL TEST • Ujian Tulis 2x50 

menit 

• Ketepatan menjawab soal 

• Kejujuran  

17 

 




