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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S1   Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

KU1   Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, 

KU3 
  Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah dalam bidang perlindungan 

konsumen; 

KK3 
  Mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah pengembangan ilmu pengetahuan 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analitik 

KK8 
  Mampu memberi saran untuk menentukan alternative penyelesaian masalah yang dituangkan dalam 

tulisan; 



KK9 
Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam 
bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik 

P2        Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam bidang hukum perlindungan konsumen. 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menafsirkan aspek nteoretis dan aspek normatif dalam 
hukum perlindunga, serta mampu mempu mengambil keputusan dalam masalah pengembangan ilmu serta penyelesaian 
masalah konkrit terkait perlindungan konsumen. 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Mata kuliah ini      membahas   tentang hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, yang didalamnya membahas 
tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta hal-hal yang terlarang bagi pelaku usaha serta tanggung 
jawabnya atas akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan,  Demikian pula dibahas tentang penyelesaian sengketa 
antara konsumen dan pelaku usaha baik melalui pengadilan, BPSK maupun yang lainnya, serta sanksi-sanksi hang didapat 
dijatuhkan bagi pelaku usaha. Di sampig itu dipelajari pula tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang meliputi 
perjanjian terlarang, kegiatan terlarang, serta penyalahgunaan posisi dominan, pengaeasan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran 
UU No,5 Tahun1999. 
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Perte

muan 

Ke- 

Sasaran Pembelajaran/Kemampuan 

Akhir yang Diharapkan 

Topik Kajian/Materi Bentuk/Metode/

Strategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator/Kriteria Penilaian Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Pembukaan matakuliah (mahasiswa 

menyepakati kontrak perkuliahan) 

Gambaran umum dan 

istilah dalam Hukum 

Kuliah 

interaktif 

2x50 

Menit 
- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan membedakan 

5% 



dan mahasiswa mampu 

menguraikan gambaran umum 

tentang Perlindungan Konsumen 
 

Perlindungan istilah-istilah dalam 

Hukum Perlindungan 

Konsumen 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

2.  Mahasiswa mampu menjabarkan 

tentang pengkategorian produk 

cacat, serta mampu mengkritisi 

ketentuan tentang produk cacat. 

Produk Cacat Kuliah 

interaktif 

2x50 

menit 
- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan menjabarkan 

produk cacat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 

3. Mahasiswa mampu menjabarkan 

tentang kriteria produk halal, baik 

dari zatnya maupun prosesnya. 

Produk Halal - Kuliah 

interaktif 

- Self Directed 

Learning 

2x50 

menit 
- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan menjabarkan 

mengenai kriteria produk 

halal 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 

4. Mahasiswa mampu membedakan 

tujuan utama dibentuknya UU dan 

pembahasan tentang Perlindungan 

Konsumen dan Hukum Persaingan 

Usaha. Serta mampu memberikan 

saran pengembangan pengeturan 

Hukum perlindungan konsumen 

dan hukum persaingan usaha. Serta 

mampu menyampaikan 

argumentasi2 terkait kecacatan dan 

kehalalan produk 

- Hukum Perlindungan 

Konsumen dan Hukum 

Persaingan Usaha. 

- penerapannya dalam 

kasus produk cacat dan 

kehalalan produk. 

- Presentasi 

Tugas 

2x50 

Menit 

- Kemampuan presentasi; 

- Kemampuan argumentasi; 

- Kemampuan 

mengendalikan diri. 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 

5. Mahasiswa menjabarkan tentang 

hak dan kewajiban Konsumen dan 

Hak dan Kewajiban 

Konsumen dan Pelaku 

- Kuliah 

interaktif 

- diskusi 

2x50  

menit 
- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan menjabarkan 

5% 



Pelaku Usaha. Usaha mengenai kriteria produk 

halal 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

6. Mahasiswa mampu membedakan 

berbagai hal yang terlarang bagi 

pelaku usaha dalam menjalankan 

usahanya. 
 

Hal-hal terlarang bagi 

Pelaku Usaha 

- Kuliah 

interaktif 

2x50 

menit 
- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan 

mngkategorikan kegiatan 

terlarang bagi pelaku 

usaha dalam menjalankan 

usahanya. 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 

7.  Mahasiswa mampu mampu 

membedakan antara klusula yang 

terlarang dan klausula yang 

dibolehkan pada suatu klausula 

baku. 

Klausula Baku dalam 

Transaksi Konsumen 

- Kuliah 

Interaktif 

- Diskusi 

2x50 

menit 
- Kemampuan menjawab 

soal  

- Kemampuan 

mengembangkan gagasan  

- Keaktifan dalam diskusi 

- Kemampuan bekerja 

sama dengan kelompok 

- Kedisiplinan 

5% 

8. MID TEST Ujian Tertulis 2x50 

Menit 

- Ketepatan dalam menjawab 

soal 

- Kedisplinan  

10% 

9.  Mahsiswa mampu membedakan 

pertanggungjawaban dalam hukum 

perlindungan konsumen dengan 

pertanggungjawaban dalam 

hubungan-hubungan hukum 

lainnya, serta mampu memberikan 

saran pengembangan penerapan 

sistem pertanggungjawaban. 

Sistem 

Pertanggungjawaban 

Pelaku Usaha 

- Kuliah interakif  

- Self Directed 

Learning 

2x50 

Menit 
- Ketepatan menafsirkan 

perjanjian pada umumnya 

dan klasula baku dan 

dikaitkan dengan kasus   

- Kemampuan bertanya dan 

menyatakan pendapat 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 



10. Mahasiswa mampu menguraikan 

dan menganalisa mengenai tuntutan 

berdasarkan wanprestasi dan 

berdasarkan perbuatan melanggar 

hokum 

Pengawasan dan 

Pembinaan Pelaku 

Usaha dan Lembaga 

dan Badan Terkait 

- Kuliah 

interaktif 

- problem based 

learning 

2x50 

Menit  
- Kemampuan menyelesaikan 

masalah 

- Kemampuan 

mengembangkan gagasan  

- Keaktifan dalam diskusi 

5% 

11.  Mahasiswa manguraikan perbedaan 

antara penyelesaian sengketa yang 

dapat dilakukan di pengadilan dan 

yang dapat dilakukan di luar 

pengadilan. Serta mampu 

memberikan saran dalam 

penyelesaian kasus perlindungan 

konsumen 

Penyelesaian Sengketa 

dan sanksi atas 

Pelanggaran UUPK 

- Kuliah interaktif  

- case study 

2x50 

Menit 
- Kemampuan menyelesaikan 

kasus  

- Kemampuan 

mengembangkan gagasan 

- Keaktifan dalam diskusi 

5% 

12. Mahasiswa mampu 

mempresentasikan kasus-kasus 

konkrit di bidang pangan 

Perlindungan 

Konsumen di Bidang 

Pangan 

- Presentasi 

- diskusi 

2x50 

Menit  
- Kemampuan menjawab 

soal  

- Kemampuan 

mengembangkan gagasan  

- Keaktifan dalam kelas 

- Kemampuan 

mengemukakan 

pertanyaan dan 

menjawab 

5% 

13.  Mahasiswa mampu 

mempresentasikan kasus-kasus 

konkrit di bidang jasa/layanan 

umum 

Perlindungan 

Konsumen dalam 

layanan Umum 

- Presentasi 

- diskusi 

2X50 

Menit 
- Kemampuan menjawab 

soal  

- Kemampuan 

mengembangkan gagasan  

- Keaktifan dalam kelas 

- Kemampuan 

mengemukakan 

pertanyaan dan 

5% 



menjawab 
14.  Mahasiswa mampu 

mempresentasikan kasus-kasus 

konkrit di bidang praktik 

kedokteran 

Perlindungan 

Konsumen di bidang 

Praktik Kedokteran 

- Presentasi 

- diskusi 

2x50 

Menit  
- Kemampuan menjawab 

soal  

- Kemampuan 

mengembangkan gagasan  

- Keaktifan dalam kelas 

- Kemampuan 

mengemukakan 

pertanyaan dan 

menjawab 

5% 

15. Mahasiswa mampu membedakan 

berbagai macam asuransi dan yang 

cocok direpkan untuk kasus 

kerugian konsumen 

Asuransi Konsumen - Kuliah interaktif 2x50 

Menit 
- Kemampuan menjawab 

soal 

- Kemampuan 

mengembangkan gagasan  

- Keaktifan dalam kelas 

5% 

16. FINAL TEST Ujian Tulisan 2x50 

Menit  
- Ketepatan menjawab soal 

- Kejujuran mengerjakan 

soal ujian 

20% 

 

 


