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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 

 KK2 Mampu membuat berbagai jenis Akta PPAT dan Akta Notaris 

P2 Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil di bidang kenotariatan 



CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

Setelah mempelajari matakuliah ini, mahasiswa memiliki keterampilan dalam Teknik Pembuatan Akta yang berhubungan dengan kewarisan 

dan hukum keluarga. 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Matakuliah ini membahas tentang pengertian pemisahan dan pembagian dalam kewarisan dan hukum keluarga; pengertian Boedel; 

pengaturan tentang pemisahan dan pembagian warisan dalam sistematika BW; hubungan antara pembuatan akta pemisahan dan 

pembagian hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum benda, dan hukum perikatan; pengertian-pengertian teoritis dan 

istilah-istilah hukum dan penerapannya dalam pembuatan akta pemisahan dan pembagian; dasar teoritis tentang harta warisan, pemilikan 

bersama yang bebas dan terikat; pemisahan boedel dalam praktik (termasuk yang menyangkut tanah); surat keterangan waris; hubungan 

antara pemisahan dan pembagian warisan dengan peraturan jabatan notaris; praktik TPA membuat akta (kepala akta); penentuan ahli 

waris dan bagian-bagiannya; praktik pemboedelan harta dan pembagiannya; dan Pembuatan akta keterangan waris dan pembagian harta. 

 

Buku Acuan: 1 Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 

 2 Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju. 

 3 D. Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga: Hak Kedudukan Anak Luar Kawin, Jakarta: Prestasi Pustaka. 

 4 Fathurrahman Djamil, 1994, Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 

 5 Eman Supraman, 2007, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditma: Bandung. 

 6 F. Satrio Wicaksono, 2011, Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Visi Media, Jakarta. 

 

 

  



 

 

Perte

muan 

Ke- 

Kemampuan Akhir Yang 

Diharapkan/ Sasaran 

Pembelajaran 

Bahan Kajian/Materi 

pembelajaran 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Indikator/Kriteria Penilaian 

Bobot 

(%) 

I Pembukaan matakuliah 

(mahasiswa menyepakati 

kontrak perkuliahan) dan 

mahasiswa mampu 

menguraikan pengertian 

pemisahan dan 

pembagian dalam 

kewarisan dan hukum 

keluarga  

 

Pengertian pemisahan dan 

pembagian dalam kewarisan 

dan hukum keluarga 

• Perkenalan 

• Kuliah Interaktif 

• Penelusuran 

Pustaka 

2x50 

menit 

• Kemampuan menguraikan 

identitas, deskripsi dan 

tujuan matakuliah 

• Kemutakhiran literatur  

• Ketepatan menguraikan 

materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 

3 

II Mahasiswa mampu  

menganalisis Boedel 

Pengertian Boedel • Kuliah Interaktif 

• Case Study 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus yang dituangkan 

dalam bentuk Boedel 

• Keaktifan di kelas 

• Kemampuan menyatakan 

pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

4 

III Mahasiswa mampu 

menguraikan pengaturan 

tentang pemisahan dan 

pembagian warisan dalam 

BW 

Pengaturan tentang pemisahan 

dan pembagian warisan dalam 

sistematika BW 

• Kuliah Interaktif 

• Self Directed 

Learning 

2x50 

menit 

• Kemampuan menguraikan 

pengaturan pemisahan dan 

pembagian warisan dalam 

sistematika BW 

• Ketepatan menguraikan 

materi  

• Keaktifan dalam kelas 

• Kemampuan menyatakan 

4 



pendapat  

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

IV Mahasiswa mampu 

menghubungkan antara 

pembuatan akta 

pemisahan dan 

pembagian dalam hukum 

keluarga, hukum 

perkawinan, hukum waris, 

hukum benda, dan hukum 

perikatan 

 

Hubungan antara pembuatan 

akta pemisahan dan pembagian 

hukum keluarga, hukum 

perkawinan, hukum waris, 

hukum benda, dan hukum 

perikatan 

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menghubungkan 

materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

3 

V Mahasiswa mampu 

menghubungkan 

pengertian teoritis dan 

istilah hukum dalam 

penerapannya pada 

pembuatan akta 

pemisahan dan 

pembagian 

Pengertian-pengertian teoritis 

dan istilah-istilah hukum; 

Penerapann pengetrtian dan 

istilah hukum dalam pembuatan 

akta pemisahan dan pembagian. 

• Kuliah Interaktif 

• Self Directed 

Learning 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menghubungkan 

pengertian, istilah dan 

penerapan pada 

pembuatan akta 

• Keaktifan dan kelas 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

5 

VI Mahasiswa mampu 

menganalisis dasar teoritis 

tentang harta warisan, 

pemilikan bersama yang 

bebas dan terikat 

Dasar teoritis tentang harta 

warisan; 

Pemilikan bersama yang bebas 

dan terikat. 

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

3 

VII Mahasiswa mampu 

menganalisis pemisahan 

Pemisahan boedel dalam praktik 

(termasuk yang menyangkut 

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

5 



boedel dalam praktik tanah) • Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

VIII MID TEST • Ujian Tulis 2x50 

menit 

• Ketepatan menjawab soal 

• Kejujuran 

  

10 

IX Mahasiswa mampu 

menguraikan surat 

keterangan waris, dasar 

hukum, bentuk akta, 

teknik penyusunannya 

Surat keterangan waris;  

Dasar hukum;  

Bentuk akta; dan  

Teknik penyusunan. 

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menguraikan 

materi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

3 

X Mahasiswa mampu 

menghubungkan 

pemisahan dan 

pembagian warisan 

dengan peraturan jabatan 

notaris 

Hubungan antara pemisahan 

dan pembagian warisan dengan 

peraturan jabatan notaris 

• Kuliah Interaktif 

• Small Group 

Discussion 

2x50 

menit 

• Keaktifan dalam kelas dan 

diskusi 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Ketepatan hasil diskusi 

• Ketepatan menghubungkan 

materi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

5 

XI Mahasiswa mampu 

menguraikan praktik TPA 

tentang pemisahan dan 

pembagian harta 

peninggalan beserta 

contoh-contoh akta yang 

Praktik TPA tentang akta 

pemisahan dan pembagian 

harta peninggalan beserta 

contoh-contoh akta yang 

berkaitan dengan hukum harta 

perkawinan, hukum waris, 

• Kuliah Interaktif 

• Self Directed 

Learning 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menguraikan 

praktik TPA 

• Kemampuan bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

5 



berkaitan dengan hukum 

harta perkawinan, hukum 

waris, hukum keluarga, 

dan hukum perikatan 

 

hukum keluarga, dan hukum 

perikatan 

 

XII Mahasiswa mampu 

membuat kepala akta, 

yang terdiri dari awal akta, 

komparisi akta, dan latar 

belakang/recital 

Praktik pembuatan kepala akta: 

- Awal Akta 

- Komparisi Akta 

- Latar Belakang/Recital 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Kemampuan  membuat 

kepala akta 

• Kemampuan  menerapkan 

teknik pembuatan akta 

dalam membuat akta 

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

10 

XIII Mahasiswa mampu 

menentukan ahli waris 

dan bagian-bagiannya 

Penentuan ahli waris dan 

bagian-bagiannya 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Ketepatan  menentukan 

ahli waris 

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

10 

XIV Mahasiswa mampu 

membuat pemboedelan 

harta dan pembagiannya 

Praktik pemboedelan harta dan 

pembagiannya 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Kemampuan  membuat 

boedel harta dan 

pembagiannya 

10 



• Kemampuan membuat 

argumentasi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

XV Mahasiswa mampu 

membuat akta keterangan 

waris dan pembagian 

harta 

Pembuatan akta keterangan 

waris dan pembagian harta 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Kemampuan  membuat 

akta keterangan waris dan 

pembagian harta 

• Kemampuan  menerapkan 

teknik pembuatan akta 

ket.waris  

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

 

10 

XVI 

 

FINAL TEST • Ujian Tulis 2x50 

menit 

• Ketepatan menjawab soal 

• Kejujuran  

10 

 

  




