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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATA KULIAH 

S1 Memiliki integritas dan etika profesi berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

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

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 mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan asas-asas, prinsip-prinsip, teori-teori dan norma-norma 

hukum investasi dan hukum pasar modal dalam mengkaji, membahas dan menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam 

kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung 

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mata kuliah ini mempelajari tentang defines, asas, teori dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia berkaitan dengan kondisi 
politiknya. Selain itu, mata kuliah ini mencakup prosedur dan tata cara, resiko penanaman modal, serta peranan dan tanggung jawab 
notaris dalam kegiatan kerjasama penanaman modal. 
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Perte Kemampuan akhir yang Bahan Kajian/Materi Metode  Alokasi Indikator/ Bobot 



muan  

Ke: 

diharapkan/Sasaran 

Pembelajaran 

Pembelajaran Pembelajaran Waktu Kriteria Penilaian 

1 Pembukaan matakuliah 

(mahasiswa menyepakati 

kontrak perkuliahan) 

Pembukaan kuliah, menjelaskan 

tentang : 

- Kontrak perkuliahan  

- Identitas mata kuliah 

- Sasaran Belajar 

- Deskripsi mata kuliah 

Kuliah Interaktif 2x50 

menit 

- Kemampuan menguraikan 

identitas, sasaran belajar 

dan deskripsi matakuliah 

-  Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

3% 

2 Mahasiswa mampu 

menganalisis dasar-dasar 

hukum investasi 

- Pengertian, fungsi, dasar 

hukum 

- Asas dan teori dalam 

kegiatan penanaman modal 

- Iklim investasi dan motivasi 

investor menanamkan 

modalnya di Indonesia 

Kuliah Interaktif 2x50 

menit 

-  Ketepatan menganalisis 

materi 

-  Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 

3 Mahasiswa mampu 

membedakan jenis-jenis 

investasi 

- Politik Negara dalam 

kehidupan ekonomi 

- Investasi public dan investasi 

privat 

- Prinsip investasi dalam 

forum kerjasama asia-pasifik 

dan perdaganagn 

internasional (TRIMs) 

Kuliah Interaktif 2x50 

menit 

-  Ketepatan membedakan 

materi 

-  Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

3% 

4 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi bentuk-

bentuk hukum penanaman 

modal 

Prosedur dan tata cara: 

- joint venture agreement 

- penanaman modal asing 

100% serta build, operate, 

and transfer 

- format franchising 

 

Kuliah Interaktif 

Diskusi 

2x50 

menit 

- Ketepatan 

mengidentifikasi materi 

- Ketepatan hasil diskusi 

- Kemampuan bekerja 

sama dalam kelompok 

- Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

9% 

 



pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi kegiatan 

investasi langsung 

- Resiko dalam investasi 

langsung 

- Cara antisipasi 

- Forum penyelesaian 

sengketa PMA 

- Peranan dan tanggung jawab 

notaries dalam kerjasama 

penanaman modal/ investasi 

langsung 

Kuliah Interaktif 2x50 

menit 

-  Ketepatan 

mengidentifikasi materi 

-  Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

3% 

6 Mahasiswa mampu 

menganalisis konsep 

penanaman modal asing 

- Dasar filosofi PMA 

- Badan usaha 

- Kerjasama penanaman 

modal asing dan pengaturan 

perjanjiannya 

Kuliah Interaktif 

Studi Kasus 

2x50 

menit 

- Ketepatan menganalisis 

kasus dan materi 

- Kemampuan membuat 

argumentasi 

- Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

9% 

7 Mahasiswa mampu 

menguraikan tentang pasar 

modal 

- Pengertian dan  fungsi pasar 

modal 

- Efek, sekuritas, bursa efek, 

dan sejarah pasar modal 

- Pentingnya pasar modal 

dalam pembangunan 

perekonomian 

Kuliah Interaktif 2x50 

menit 

-  Ketepatan 

mengidentifikasi materi 

-  Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 

8 MID TEST Ujian Tertulis 2x50 

menit 

- Ketepatan menjawab 

soal 

14% 



- Etika 

9 – 10  Mahasiswa mampu 

menganalisis tentang 

perusahaan go public 

- Dasar hukum dan asas-asas 

hukum 

- Prinsip good corporate 

governance 

- Teori-teori hukum dalam 

pasar modal (go public) 

- Proses go public dan 

penawaran umum 

- Peranan profesi penunjang 

(konsultan hukum, akuntan 

public, dan noatris) 

Kuliah Interaktif 2x50 

menit 

-  Ketepatan menganalisis 

materi 

-  Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun  

5% 

11 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi instrumen 

dan pelaku pasar modal 

- Emiten, underwriter, dan 

profesi penunjang 

- Lembaga-lembaga investor 

public 

- Lembaga Bapepam dan 

kewenangannya 

Kuliah Interaktif 2x50 

menit 

-  Ketepatan 

mengidentifikasi materi 

-  Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun  

5% 

12 Mahasiswa mampu 

menganalisis konsep due 

diligence dan prospectus 

- Proses egal audit dan teknik 

penyusunan legal opinion 

- Disclouse dan perlindungan 

investor public dalam 

kegiatan pasar modal 

Kuliah Interaktif 2x50 

menit 

-  Ketepatan menganalisis 

materi 

-  Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun  

5% 

13 Mahasiswa mampu 

menguraikan tentang bursa 

efek 

- Transaksi – transaksi dalam 

kegiatan pasar pertama dan 

pasar sekunder 

- Perkembangan mutakhir 

Kuliah Interaktif 2x50 

menit 

-  Ketepatan menguraikan 

materi 

-  Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

5% 



transaksi efek di pasar modal 

- Cyber lawa dan implikasinya 

terhadap pasar modal 

pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun  

14 Mahasiswa mampu 

membedakan model 

perjanjian-perjanjian dalam 

pasar modal 

- Model perjanjian-perjanjian 

dalam pasar modal 

- Peranan dan tanggung jawab 

notaris 

Kuliah Interaktif 

Studi Kasus 

2x50 

menit 

- Ketepatan menganalisis 

kasus dan materi 

- Kemampuan membuat 

argumentasi 

- Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

9% 

15 Mahasiswa mampu 

menguraikan tanggung 

jawab pelaku pasar modal 

- Pelanggaran dan kejahatan 

dalam pasar modal 

- Penegakan hukum dalam 

pasar modal 

- Penyelesaian sengketa dalam 

kegiatan pasar modal 

Kuliah Interaktif 2x50 

menit 

-  Ketepatan menguraikan 

materi 

-  Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun  

5% 

16 MID TEST Ujian Tertulis 2x50 

menit 

- Ketepatan menjawab 

soal 

- Etika 

15% 

 

 




