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Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI            

  
1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila (S) 
2. Memiliki kemampuan berpikir ilmiah secara metodik hukum dalam pengembangan ilmu hukum (PP) 
3. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan 

desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata 
cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis (KU) 

4. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui 
pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum (KK) 

5. Mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif (KK) 
6. Mampu menguasai ketrampilan mediasi dan negosiasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan (KK) 
  

CPMK   

   
Setelah mengikuti mata kuliah hukum investasi dan pasar modal mahasiswa mampu menganalisa hukum investasi 
dan pasar modal berikut penyelesaian sengketanya. 
 

 
Diskripsi Singkat 

 
Mata kuliah ini mengkaji tentang pengantar hukum investasi, jaminan penanaman modal dan penyelesaian sengketa, penerapan 
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MK prindip good governance dalam pengelolaan investasi, pengantar hukum pasar modal, pihak-pihak terkait dan lembaga penunjang 

pasar modal, instrumen pasar modal. 
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Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 

pengantar hukum investasi 

Jaminan penanaman modal dan penyelesaian 
sengketa 

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

instrumen pasar modal 

 
UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

CPMK 
Setelah mengikuti mata kuliah hukum investasi dan pasar modal 
mahasiswa mampu menganalisa hukum investasi dan pasar modal 
berikut penyelesaian sengketanya. 

 

penerapan prindip good governance dalam 
pengelolaan investasi 

pengantar hukum pasar modal 

pihak-pihak terkait dan lembaga penunjang pasar 
modal 
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Mg Ke- 

 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian 
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria dan 
Indikator Penilaian 

Bobot 
Nilai 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I-II Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengantar 
hukum investasi 

Terminologi investasi, 
Makna kehadiran investasi, 
Investasi langsung dan tidak langsung 
 
liberalisasi penanaman modal, 
kondusifitas hukum investasi, 
perizinan dalam investasi 

Ceramah 100 
Menit 

Tes sumatif Ketepatan dan 
penguasaan 

25 

III-IV Mahasiswa mampu 
menjelaskan Jaminan 
penanaman modal dan 
penyelesaian sengketa 

Jaminan penanaman modal, 
 
latar belakang timbulnya sengketa, 
penyelesaian sengketa 

Ceramah 100 
Menit 

Tes sumatif Ketepatan dan 
penguasaan 

12.5 

V-VII Mahasiswa mampu 
menjelaskan penerapan 
prindip good governance 
dalam pengelolaan 
investasi 

Perubahan paradigma pemerintah, 
 
latar belakang munculnya good 
governance, 
Prinsip utama yang terkandung dalam 
good governance, 
 
Perlunya landasan hukum dalam 
pelaksanaan good governance, 
Good investment governance 

Ceramah dan 
dikusi 

100 
Menit 

Diskusi dan tes 
formatif 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
kebenaran anlisis 

12.5 

VIII Evaluasi Tengah Semester tdk 
diberi 
bobot 

IX-X Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengantar 
hukum pasar modal  

Latar belakang, 
Pengertian, 
Fungsi pasar, 
 
Perbedaan pasar modal dan pasar uang, 
Pasar modal syariah, 
Dasar hukum 

Ceramah dan 
dikusi 

100 
Menit 

Diskusi dan tes 
formatif 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
kebenaran anlisis 

25 
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XI-XIII Mahasiswa mampu 
menjelaskan pihak-pihak 
terkait dan lembaga 
penunjang pasar modal 

Badan pengawas pasar modal, 
Bursa efek, 
Perusahaan efek, 
 
Lembaga kliring dan penjaminan, 
Lembaga penyelesaian dan penyimpanan, 
Emiten dan perusahaan publik, 
Investor 
 
Lembaga penunjang pasar modal, 
Profesi penunjang pasar modal 

Ceramah dan 
dikusi 

100 
Menit 

Diskusi dan tes 
formatif 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
kebenaran anlisis 

12.5 

XIV-XV Mahasiswa mampu 
menjelaskan instrumen 
pasar modal 

Obligasi, 
Saham, 
Right, 
 
Waran, 
Opsi, 
Reksadana,  
Efek beragun aset 

Ceramah dan 
dikusi 

100 
Menit 

Diskusi dan tes 
formatif 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
kebenaran anlisis 

12.5 

XVI Evaluasi Akhir Semester tdk 
diberi 
bobot 

 
Referensi: 

Sawidji Wodoatmodjo. 2015. Pengetahuan Pasar Modal untuk Konteks Indonesia. Jakarta: Elex Media. 
Andri Soemitra. 2017. Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jakara: Prenada Media. 
Indra Rahadian. 2017. Pokok-pokok HukumPasar Modal di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. 
Rahmi Jened. 2017. Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung. Jakara: Prenada Media. 
Anna Rokhmatussa’dyah dan Suratman. 2017. Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika. 
Salim HS dan Budi Sutrisno.Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 


